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Abstrakt 

Med åldern ökar risken att insjukna i demenssjukdom. En ökad utmaning för vården 

är att identifiera smärta hos personer med demens. Smärta kan vara svårt att 

identifiera hos personer med demens eftersom dessa personer har svårare att 

uttrycka sig. Syftet i denna studie var att sammanställa befintlig kunskap om 

identifiering och bedömning av smärta hos personer med demens. Litteraturstudien 

var en integrerad kunskapsöversikt och genom en systematisk sökning valdes både 

kvantitativa och kvalitativa ut för att ingå i analysen. Detta för att få en helhet från 

olika metoder. Utvalda artiklar analyserades utifrån frågeställningarna: Vilka 

smärtuttryck har identifierats hos personer med demens? Vilka verktyg finns för 

bedömning av smärta hos personer med demens? Smärtuttryck analyserades med 

deduktiv ansats och verktyg med induktiv ansats. Resultatet blev att smärtuttryck 

indelades i American Geriatrics Society (AGS) sex kategorier; Ansiktsuttryck, 

smärtljud, kroppsspråk, förändrat beteende, förändrade rutiner och förändrat 

mentalt tillstånd. Verktyg för bedömning av smärta delades in i två kategorier; 

Smärtskattningsinstrument och kliniska erfarenheter. Detta genererade en syntes 

där kliniska erfarenheter var det ända verktyg som berörde alla områden gällande 

smärta. Slutsatsen är att smärta kan uttryckas olika hos personer med demens och 

att det finns flera verktyg för att bedöma smärta. Det behövs vidare forskning för 

att utveckla en heltäckande smärtskattningskala så att smärta hos personer med 

demens uppmärksammas adekvat för att lindra lidande. 

Nyckelord: Demens, smärta, smärtuttryck, smärtskattningsinstrument, 

identifiering, bedömning, omvårdnad, kunskapsöversikt 
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Den åldrande människan kan anse att smärta kommer naturligt med åren och att smärtan inte 

går att åtgärda. En del äldre kan vara rädda för vårdens behandling eller se smärtan som en 

konsekvens av tidigare sjukdomar och händelser (American Geriatrics Society [AGS], panel on 

persistent pain in older persons, 2002). AGS är en panel av forskare som fokuserar på att 

uppdatera tidigare rekommendationer med den senaste informationen om smärtlindring hos 

äldre personer. AGS har även tagit fram kategorier för indelning av smärtuttryck som personer 

med demens kan uppvisa (2002). Socialstyrelsen har gjort en nationell utvärdering av riktlinjer 

för personer med demens som grundar sig på omfattande omvårdnadsforskning i Sverige. 

Socialstyrelsen menar att med högre ålder ökar risken för att insjukna i demenssjukdom. År 

2013 insjuknade 25000 personer. Den stora generationen som är född under 1940-talet kommer 

snart att vara i åldern där risken för att insjukna i demens är stor och det kan bli en utmaning 

för samhället att ge vård till så många, vilket i sin tur kan leda till ökat lidande hos personer 

med demens (Socialstyrelsen, Nationell utvärdering, vård och omsorg vid demenssjukdom, 

2014).  

 

Demens är ett paraplybegrepp som innefattar flera olika mentala sjukdomar; bland annat 

Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, Parkinsons, Huntingtons och Picks sjukdom. Demens 

kan graderas i olika nivåer: mild, medel och svår demens och graden av demens beslutas efter 

minnesförmågan eller intellektuella funktionshinder. Oftast används bedömningsinstrumentet 

Mini Mental Test (MMT) för att värdera graden av demens hos en person (Douglas, Liu, 

Warren & Hopper, 2007). Symtomen för demens är nedsatt minne och försämrad 

inlärningsförmåga. Symtomen på den kognitiva svikten kan vara försämrad bedömning och 

tänkande. Demens kan även ge förvirring och svårigheter att orientera sig i tid och rum (World 

Health Organiztaion [WHO], 1993). Selai och Trimble (1999) skriver att personer med mild till 

svår demens kan ha svårt att se att deras kognitiva tillstånd har försämrats. Enligt 

socialstyrelsens nationella riktlinjer för personer med demens (2010) kan Beteendemässiga och 

Psykiska Symtom vid Demenssjukdom (BPSD) förekomma hos personer med demens, såsom 

skrik, plockande, aggressivitet och störd dygnsrytm. Även psykiska symtom i form av 

hallucination, vanföreställningar, depression eller ångest kan förekomma vid BPSD, och dessa 

symtom kan orsaka stort lidande hos personer med demens. BPSD kan vara svårt för anhöriga 

och vårdpersonal att hantera (Socialstyrelsens nationella riktlinjer för personer med demens, 

2010). Söderlund, Norberg och Hansebo (2012) menar att sjuksköterskor hade svårt att 

kommunicera med personer med demens och förstå sig på den komplexa situationen. Detta 

kunde ibland leda till att sjuksköterskorna gav upp utan att göra något och gå ifrån personerna 
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med demens. Efter träningsprogram i bemötande förändrades inställningarna och fokuset 

handlade om att vara här för personerna med demens. När sjuksköterskor fanns här och nu för 

dem ledde detta till en närmare relation. Det ökade välbefinnandet och medförde att samtalen 

blev djupare när sjuksköterskor utgick från hur situationen såg ut för personerna med demens. 

De kunde prata om fler saker och på så sätt kunde sjuksköterskor stödja och vara där på ett helt 

nytt sätt, genom att se personen bakom sjukdomen och dennes känslor (Söderlund et al. 2012). 

Det finns olika typer av smärta som kan drabba människor. Smärta definieras idag som fysiska 

och mentala, skapade av nervsignaler som orsakar upplevelsen av denna upplevelse (Bussone, 

Grazzi & Panerai, 2012). AGS (2002) skriver att det finns fyra klassifikationer av smärta: 

Nociceptiv smärta (smärtreceptorer stimuleras av till exempel mekaniskt tryck), neuropatisk 

smärta (perifera eller centrala nervsystemet påverkat), mental smärta (psykisk smärta bidrar till 

kroppslig smärta) och blandad smärta (flera eller okänd orsak). De har även tagit fram sex 

stycken kategorier för smärtuttryck; ansiktsuttryck, smärtljud, kroppsspråk, omställningar i det 

personliga beteendet, förändrade vardagliga rutiner och mentalt tillstånd.  

 

Enligt Benedetti et al. (1999) kan toleransen för smärta öka vid försämrad kognitiv förmåga 

och att det därför är viktigt att kunna identifiera smärta hos dessa personer. Shega et al. (2010) 

visar på att smärta hos personer med medel till svår kognitiv nedsättning ofta kan leda till 

funktionell nedsatthet, depression och sämre förmåga att själv skatta sin hälsa. Johnson et al. 

(2009) menar att personer med nedsatt kognitiv förmåga, exempelvis personer med demens, 

har svårare att uppfatta kroppens signaler och kommunicera med vårdpersonal om hur smärta 

upplevs. De skriver att vårdpersonal kan se det som en utmaning att ge omvårdnad till en person 

i ett senare stadium av sin demens. De menar att det kan vara svårt att förstå vad en person med 

demens försöker uttrycka och därmed följer höga krav på vårdpersonalens förmåga till tolkning 

och bedömning. Vårdpersonal kan ta hjälp av närstående och föra en dialog med dem för att få 

ett helhetsintryck av personen med demens och hur situationen tidigare varit. Vårdpersonal och 

anhöriga kan ha olika åsikter på hur omvårdnaden för personen med demens skall se ut. Olika 

viljor kan bli ett hinder i omvårdnaden, men med god kommunikation kan båda parterna 

uppleva en förståelse för varandra, samtidigt som det möjliggör ett utbyte av information 

(Johnson et al., 2009). 

 

Enligt Hadjistavropoulos et al. (2014) har flera självskattningsinstrument för smärta utvecklats 

i form av skalor i poänggivande scheman. Dessa graderas av personen med smärta och dennes 

uppfattning utav sin smärta. Jensen-Dahm, Vogel, Waldorff och Waldemar (2012) menar att 
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smärtan är subjektiv och svår att bedöma objektivt. De menar att självskattningsinstrument bör 

vara en standard vid bedömning, men hos personer med demens är det inte så enkelt. Jensen et 

al. (2012) menar att även om personer med demens har förmågan att använda 

självskattningsinstrument påverkas dock reliabiliteten av att personer redan vid mild demens 

kan ha problem med minnet, afasi eller agnosi. De skriver att om personer med demens skulle 

skatta sin smärta helt själv, kan det leda till en bristande identifiering av smärta. 

Hadjistavropoulos et al. (2014) skriver att smärtskattningsinstrument har utvecklats för 

vårdgivarens observationer i form av poänggivande scheman. Nolan (2007) skriver att empati 

behövs vid bedömningen av en individs behov. Nolan förklarar att empati innebär att bry sig 

om människor, oavsett om de har demens eller inte. Vidare beskrivs ömsesidig tillit mellan 

sjuksköterska och vårdtagare, där sjuksköterskan kan utgå från personens situation och därmed 

identifiera dennes behov. 

 

Rantala, Kankkunen, Kvist och Hartikainen (2014) menar att användningen av reliabla 

smärtskattningsinstrument är komplext och utmanande. De menar att det behövs enhetliga 

riktlinjer för identifiering av smärta hos personer med demens för att uppmärksamma smärtan 

och tillgodose deras omvårdnadsbehov. För att personen ska få ett värdigt liv och lindrat lidande 

behöver smärta identifieras och bedömas för att kunna behandlas. Studiens syfte är att 

sammanställa befintlig kunskap gällande identifiering och bedömning av smärta hos personer 

med demens.  

 

Specifika frågeställningar är:  

Vilka smärtuttryck har identifierats hos personer med demens?  

Vilka verktyg finns för bedömning av smärta hos personer med demens?  
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Metod 

Denna litteraturstudie är en kunskapsöversikt och som design användes integrerad metod för 

att få samlad kunskap om ämnet. I studien användes både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

för att på så sätt tydliggöra helheten kring detta ämne. Enligt Whittemore och Knafl (2005) 

innebär en kunskapsöversikt att forskaren integrerar en stor mängd data kring ett ämne för att 

sedan kunna skapa generaliseringar av stor mängd data och dra slutsatser i en syntes. 

 

Litteratursökning  

Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 61) bör pilotsökningar genomföras i början av 

en studie för att få en översikt om hur mycket forskning det finns kring området. Denna studies 

pilotsökning handlade om smärtuttryck hos personer med förvirringstillstånd och gjordes i 

Google schoolar, PubMed och Cinahl. Sökningens avgränsades till smärta och smärtinstrument 

som vårdpersonal kan tillämpa vid smärtbedömning av personer med demens. Därefter 

genomfördes en systematisk sökning med booleska sökoperatorer genom thesaurus. Med 

booleska sökoperatorer menas att sökorden kombineras med AND, OR eller NOT, enligt 

Willman et al. (2011, s72). Studiens systematiska sökning genomfördes med hjälp av MeSH-

termer i Pubmed och Cinahl headings i Cinahl enligt tabell 1 med andra sökord än i 

pilotsökningen. Willman et al. (2011, s. 69) skriver att genom thesaurus kan den som söker slå 

upp ett specifikt sökord i databasens ämnesordlista. Detta genomförs för att exkludera 

referenser som inte matchar studiens inklusionskriterier samt för att få ett säkrare sökresultat. 

Exclude MEDLINE gjordes i Cinahl för att undvika sökträffar från Pubmed. Ett försök 

genomfördes med ”pain assessment” som sökterm för att inrikta sökningen på bedömning. 

Istället hänvisade thesaurus söktermen till ”pain measurement” eftersom ”pain assessment” var 

en undergrupp till ”pain measurement”. 

 

Studiens inklusionskriterier var artiklar som inriktade sig på personer med demens, bedömning 

av smärta och hade omvårdnad som fokus för grundutbildade sjuksköterskor. Andra kriterier 

var artiklar publicerade år 2004 och framåt för att ta del av den senaste forskningen, artiklarna 

skulle även vara på engelska och vara primära studier. Vid läsning av titel och abstrakt 

genomfördes en manuell inkludering för få relevanta träffar i enlighet med litteraturstudiens 

inklusionskriterier. Artiklarnas relevans granskades av författarna oberoende av varandra. För 

att säkerhetsställa konsensus gällande vilka artiklar som inkluderades i studien gjordes därefter 

en gemensam granskning mellan författarna. Efter kvalitetsgranskning återstod en kvalitativ 
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artikel och 18 kvantitativa artiklar med medel eller hög kvalitet. Av 122 träffar i sökningen var 

antalet kvalitativa artiklar lågt, varav bara en kvalitativ artikel blev utvald. 

Tabell 1  

PubMed 2015-01-21 

CINAHL 2015-01-21 

S6 ***CH Dementia 20614  

S7 ***CH Pain 34896  

S8 ***CH Pain Measurement 23094  

S9  S6 AND S7 AND S8 132  

S10  S9, Limiters: Peer Review; 

****Filters 

97  

S11  S10, Exclude MEDLINE records 23 2/1 

*MeSH Major Topic – Artikelförfattarnas huvudkategori. **MeSH – Ger träffar på 

närliggande sökord. ***CH –  Cinahl heading. ****Filters: Publicerade inom 10 år, English 

 

Kvalitetsgranskning  

Artiklarnas kvalitet granskades av författarna var för sig utifrån Willman et al. (2011, s.173-

176) protokoll för kvalitetsbedömning, bilaga G och H beroende på om artikeln var kvalitativ 

eller kvantitativ. Kvalitetsgranskningen genomfördes enligt Willman et al. (2011, s. 108) där 

protokollen för kvalitetsgranskning modifierades, efter studiedesign och fungerade som ett 

underlag för författarnas egen bedömning. Det som granskades var om artiklarna hade med 

inkluderings- och exkluderingskriterier, beskrivit urval och bortfall, haft etiska resonemang, 

om instrumenten varit valida och reliabla och om artikelns resultat är generaliserbart. Sedan 

sammanfördes kvalitetsgranskningens resultat och författarna diskuterade fram konsensus. 

 

 

Söknr *) Söktermer Antal 

träffar 

Granskade/

Valda  

S1 *MeSH Major Topic Dementia 98310  

S2 *MeSH Major Topic Pain 198482  

S3 **MeSH Pain Measurement 62060  

S4  S1 AND S2 AND S3 157  

S5  S4  + ****Filters  99 22/17 
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Analys  

Enligt Whittenmore och Knafl (2005) består en analysmetod i en integrativ översikt av 

kondensering av data och kartläggning för att hitta mönster och samband med hjälp av matriser, 

tabeller eller tankekarta. En avslutande syntes formades från dataanalysen. Analysen av första 

frågeställningen genomfördes med deduktiv ansats utifrån AGS (2002) sex kategorier för 

smärtuttryck; Ansiktsuttryck, smärtljud, kroppsspråk, förändrat beteende, förändrade rutiner 

och förändrat mentalt tillstånd. Andra frågeställningen analyserades med induktiv ansats för att 

ge utrymme för att bearbeta fram kategorierna under studiens gång. Författarna extraherade 

textenheter som svarade mot studiens syfte och frågeställningar var för sig. Sedan diskuterades 

vilka textenheter som skulle vara med, detta resulterade i 147 textenheter.  

 

Textenheterna analyserades genom att kondensera och formulera undergrupper efter 

textenheternas innehåll. Sedan kartlagdes smärtuttryck och verktyg för smärtbedömning där 

textenheter av liknande karaktär grupperades. Sedan placerades undergrupper av smärtuttryck 

in i AGS:s kategorier deduktivt, medan verktyg för bedömning av smärta induktivt bearbetades. 

Därefter söktes mönster och samband mellan kategorierna och slutligen utformades tabeller, 

matriser samt fri text för att kunna redovisa en syntes.  

 

Tabell 2: Översikt av kvalitetsgranskningen av 18 vetenskapliga artiklar. 

Författare/År/

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Design/Data-

insamling/ Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Brown         

2010       

Kanada 

 

Kvantitativ 189 Retrospektiv 

kontrollstudie, 

data samlad från 

journaler i två 

perioder, statistisk 

analysmetod.  

En retrospektiv analys av 

RAI kan identifiera en 

underrapportering och en 

sannolik 

underbehandling av 

smärta hos personer som 

ej är benägna att själva 

ge tillförlitlig 

självrapportering. Men 

RAI kan inte ses som en 

effektiv guide att vägleda 

smärtlindring hos 

personer som har bl.a. 

demens. 

Medel 
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Författare/År/

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Design/Data-

insamling/ Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Cervo et al. 

2007            

USA 

Kvantitativ 182 Kohort studie, 

samlad data från 

smärtskattnings-

instrument, 

statistisk 

analysmetod. 

Denna studie visade att 

CPAT var valid att 

använda som instrument. 

Vårdpersonalen 

uppskattade instrumentet 

för att kunna 

uppmärksamma smärta 

hos personer på särskilt 

boende. 

Medel 

Chang et al. 

2011    

Sydkorea 

 

Kvalitativ 13 En kombinerad 

studie, data 

samlad från 

studier, 

observationer och 

intervjuer, En 

strukturerad 

analys för att hitta 

samband mellan 

fältarbete och 

litteratur.  

Styrker vikten av att 

känna till hur personer 

med demens är i sin 

vardag utifrån sin 

sjukdom och situation ör 

att uppmärksamma och 

identifiera smärta.  

Hög 

Cipher et al. 

2006         

USA 

 

Kvantitativ 277 Tvärsnittsstudie, 

data samlad från 

fyra olika 

observations-

instrument, 

statistisk 

analysmetod. 

Insamlad data tyder på 

att smärta ökar 

dysfunktionellt beteende 

och särskilt när kognitiv 

nedsättning hindrar 

kommunikationen för 

smärtan. 

Medel 

Ersek et al. 

2010         

USA 

 

Kvantitativ 60 Tvärsnittsstudie, 

data samlad 

genom video- 

inspelning och 

observations-

instrument, 

statistisk analys. 

Studien resulterade att 

det finns signifikans 

mellan smärta och 

agitation hos äldre vuxna 

med svår demens. CNPI 

och PAINAD bör 

användas med 

försiktighet och bör inte 

vara enda bedömning för 

smärta. 

 

 

 

Medel 
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Författare/År/

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare 

 

Metod 

Design/Data-

insamling/ Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Ferrari et al. 

2009       

Italien 

 

Kvantitativ 102 Fall-kontroll 

studie, data 

samlad från 

smärtskattningsin

strument, 

statistisk 

analysmetod. 

NOPPAIN visade sig 

vara ett bra 

smärtskattnings-

instrument för att 

identifiera smärta hos 

personer med svår 

demens. Uppskattad och 

lättanvänd enligt 

vårdpersonal. 

Medel 

Horgas et al. 

2007         

USA 

 

Kvantitativ 40 Observations-

studie, data 

samlades in via 

tidigare 

videoinspelning 

från en större 

studie, statistisk 

analysmetod. 

NOPPAIN visade sig 

vara ett användarvänligt 

och relevant instrument 

för smärtbedömning för 

personer med mild och 

måttlig demens. 

 

Medel 

Husebo et al. 

2009       

Norge 

 

Kvantitativ 26 Tvärsnitts-studie, 

data samlad från 

video-inspelning 

och 

smärtskattnings-

instrument, 

deskriptiv 

statistisk 

analysmetod. 

Denna studie visade 

reliabla data för skattning 

av smärtintensitet med 

hjälp av MOBID hos 

personer med svår 

demens på ett särskilt 

boende. Särskilt för 

personer vårdpersonal 

inte var bekant med sen 

innan. 

Medel 

Husebo et al. 

2010       

Norge 

 

Kvantitativ 77 Tvärsnitts-studie, 

data samlad från 

undersökning och 

smärtskattningsin

strument, 

statistisk 

analysmetod. 

MOBID-2 skattningen av 

smärtintensitet 

genomförd av 

sjuksköterskan 

överensstämde högt med 

läkares kliniska 

undersökning av smärta 

hos personer med svår 

demens.  

 

 

 

Hög 
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Författare/År/

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Design/Data-

insamling/ Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Hølen et al. 

2005       

Norge 

 

Kvantitativ 59 Tvärsnittsstudie, 

data samlad från 

tre särskilda 

boenden genom 

bedömning av 

smärtskattnings-

skala och enkäter, 

statistisk 

analysmetod. 

Studien visade att 

DOLOPLUS-2 är 

generellt kapabel att 

upptäcka smärta 

eftersom DOLOPLUS-2 

och experters graderingar 

var linjära. 

Administrations-bördan 

av att använda 

DOLOPLUS-2 var så 

pass liten att den är 

användbar vid 

vårdsituationer. 

Medel 

Lautenbacher 

et al. 2013 

Tyskland 

Kvantitativ 42 Fall-kontroll 

studie, data 

samlad från 

videoinspelning 

och skattnings-

protokoll, 

statistisk 

analysmetod. 

Kompetensen att 

identifiera smärtuttryck i 

ansiktet hos personer 

med mild/medel grad av 

demens skiljde inte 

mellan sjuksköterskor 

och personer utan 

omvårdnadskunskap. 

Medel 

Leong et al. 

2006 

Singapore 

 

 

Kvantitativ 88 Retrospektiv 

studie, data 

samlad från 

smärtskattnings-

instrument, 

statistisk 

analysmetod. 

NRPS och PAINAD.  

visade överensstämmande 

validitet, men de hade 

ingen överensstämmande 

validitet med SRPS. 

Medel 

 

 

 

 

 

 

Lin et al.   

2010         

Kina 

 

Kvantitativ 156 Fall-kontroll 

studie, data 

samlad med hjälp 

av 

smärtskattnings-

instrument, 

principiell 

komponent 

analys. 

 

 

 

 

 

Studien visade att 

PAINAD var användbar i 

klinisk miljö för personer 

med demens, både för 

forskning och praktisk 

arbete. Det var ett 

användarvänligt och 

omfattande instrument. 

Hög 



11 
 

Författare/År/

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Design/Data-

insamling/ Analys 

Huvudfynd Kvalite

t (Hög, 

Medel, 

Låg) 

Liu & Lai 

2014         

Kina 

 

Kvantitativ 122 Randomiserad 

kontrollstudie 

med två blindade 

grupper från åtta 

vårdhem, data 

samlades in från 

journaler, 

anhöriga och 

observation. 

Statistisk 

analysmetod.  

Resultaten visade att 

PAINAD-C var enkel, 

tillförlitlig och ett effektivt 

instrument för 

smärtskattning hos äldre 

med kognitiv nedsättning. 

Medel 

Pautex et al. 

2006    

Schweiz 

 

Kvantitativ 129 Prospektiv studie, 

data samlad från 

fyra 

smärtskattnings-

instrument, 

deskriptiv 

statistik 

analysmetod. 

VRS och FPS visade sig 

ha högre reliabilitet än 

HVAS för personer med 

svår demens. 

DOLOPLUS-2 

överensstämde inte 

tillräckligt med VRS och 

FPS. Därför 

rekommenderar inte 

studien användning av 

DOLOPLUS-2 på rutin. 

Hög 

Schuler et al. 

2007  

Tyskland 

Nummer 16 

Kvantitativ 99 Tvärsnittsstudie, 

data samlades in 

genom 

observation, 

statistisk 

analysmetod.  

PAINAD poängen var 

högre hos de som antogs 

led av smärta än de som 

inte hade smärta. Smärt-

intensiteten som 

graderats av 

sjuksköterskor 

överensstämde inte 

PAINAD’s 

smärtbeteende  

Hög 
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Författare/År/

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Design/Data-

insamling/ Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Zwakhalen    et 

al. 2006 

Nederländerna 

Kvantitativ 128 Tvärsnittsstudie, 

data samlad 

genom 

observationer av 

två bedömare, 

deskriptiv 

analysmetod.   

Den Holländska 

versionen av PACSLAC 

bedömdes vara den mest 

användbara för 

vårdgivare. Den 

översatta PAINAD-

skalan hade lägre poäng 

för klinisk användbarhet. 

DOLOPLUS-2 var mer 

svåranvänd men visade 

acceptabla 

psykometriska kvaliteter, 

förutom i undergruppen 

angående psyko-sociala 

reaktioner.   

Hög 

Zwakhalen    et 

al. 2009 

Nederländerna 

Kvantitativ 117 Observations 

studie, data 

samlad från 

observation och 

smärtskattnings-

instrument, 

deskriptiv 

statistisk 

analysmetod 

Denna studie visade att 

hälften av de boende 

med svår demens på de 

särskilda boendet hade 

smärta enligt PACSLAC. 

Studien menar att 

PACSLAC kan öka 

uppmärks-ammandet av 

smärta hos personer med 

demens. 

Medel 
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Resultat 

Våra frågeställningar: 

Vilka smärtuttryck har identifierats hos personer med demens?  

Vilka verktyg finns för bedömning av smärta hos personer med demens?  

 

De två frågeställningarna besvaras var för sig. Smärtuttrycken placerades in i American 

Geriatrics Society (AGS) kategorier. Verktygen i den andra frågeställningen delades i två 

teman: smärtskattningsinstrument och kliniska erfarenheter. Smärtskattningsinstrument 

delades in i tre typer: självskattningsinstrument, observationsinstrument och kombinerade 

instrument. Kliniska erfarenheter delades in i två kategorier, kunskaper och observationer. 

Resultatet avslutas med en syntes som sammanfattar smärtskattningsskalorna och sambanden 

mellan verktygen och smärtuttrycken. 

 

Smärtuttryck 

Första frågeställningen besvarades genom att sammanställa och redovisa smärtuttryck (tabell 

3). Smärtuttrycken identifierades från personers påvisande smärta, från 

smärtskattningsinstrument och från sjuksköterskors kliniska erfarenheter som är beskrivna i de 

analyserade studierna. I kategorin kroppsspråk är kroppens rörelser och reaktioner som 

uppvisas vid enstaka tillfällen, till exempel ”Gripande”. Förändrat beteende gäller handlingar 

som personen med demens uppvisar mer frekvent än tidigare och förändrade rutiner handlar 

om negativ effekt på vardagen. Kategorin förändrat mentalt tillstånd gäller sinnesstämning och 

känslor. 

 

Tabell 3: Översikt av smärtuttryck från undergrupper placerade i AGS kategorier 

Ansiktsuttryck Smärtljud Kroppsspråk 

Grimaserar Ord för smärta Stelhet 

Rynkar ansiktet Klagomål Ryckningar 

Kniper ihop ansiktet Mummel Vridna händer 

Rodnat ansikte Jämmer Gripande 

Ledset uttryck Stön Gnuggande 

Skrämt uttryck Flämt Förändrad andning 

Frånvarande ansiktsuttryck Gnäll Hukande 

Stängda ögon Rop Positionsbyte 

Ihopdragna ögonbryn Skrik Undvikande av vissa positioner 

Ihopknipen mun  Skyddande hållning 

Öppen mun  Skyddar smärtsamma områden 

Hopbitna tänder  Undviker vissa rörelser 

  Svårt att röra sig 
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Tabell 3: Översikt av smärtuttryck från undergrupper placerade i AGS kategorier (forts) 

Förändrat beteende Förändrade rutiner Förändrat  

mentalt tillstånd 

Ökat socialt tillbakadragande Svårt att somna Upprördhet 

Repeterande beteende Frekvent uppvaknande Ängslighet 

Rastlös Deltar bara i aktiviteter vid tillfrågan Agiterad 

Aggressiv Vanliga aktiviteter och förmågor minskar Ilsken 

Knuffar Ovilja att delta i aktiviteter Deprimerad 

Går kortare sträckor Ovilja att äta  

Vandrande   

Motstridiga attityder   

Utagerande   

Vill inte bli vidrörd   

Uppmärksamhetskrävande 

Stjäler 

  

Förändrade beteenden generellt 

 

  

 

 

Verktyg för bedömning av smärta 

Den andra frågeställningen var vilka verktyg som finns för bedömning av smärta hos personer 

med demens. Denna frågeställning genererade två teman. Dessa var smärtskattningsinstrument 

och kliniska erfarenheter. 

 

Smärtskattningsinstrument 

Smärtskattningsinstrumenten delades in i tre olika kategorier, självskattningsskalor, 

observationsskattningsskalor och en skala som kombinerade de två. 

 

Självskattningsskalor  

Horizontal Visual Analog Scale, HVAS 

HVAS består av en 10-cm linjen där 0cm (ingen smärta) och 10cm (extrem smärta) är på var 

sin sida om instrumentet. Vid ett visst tillfälle placeras den glidande markören efter linjen av 

personen med smärta. Graden av smärta indikeras efter avståndet mellan nolläget 0cm och 

markörens placering i cm (Pautex et al., 2006). 

 

Verbal Descriptor Scale, VDS 

VDS är en deskriptiv skala med en sex poängsgradering: “ingen, liten, mellan, stark, väldig 

stark och extremt svår smärta och används av sjuksköterskor för bedömning av smärta innan 

beteendeobservation (Schuler et al., 2007). 
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Verbal Rating Scale (VRS) 

VRS inriktar sig på att vårdtagaren verbalt får delge sin helhetsuppleve (smärta i kroppen) av 

smärtan och är en skala med sex nivåer från ”ingen smärta”, ”lite smärta”, ”medel smärta”, 

”stark smärta”, ”väldigt stark smärta” till ”outhärdligt stark smärta” (Lautenbacher, Niewelt & 

Kunz, 2013; Pautex et al., 2006; Schuler et al., 2007). 

 

Faces Pain Scale (FPS) 

FPS består av linjär teckning som föreställer sju ansikten och varje ansikte representerar en 

smärtgrad, 0 är ingen smärta till 6 är maximal smärta. Vårdtagaren får själv bedöma vilket 

ansikte som representerar nivån av sin smärta (Pautex et al. 2006). 

 

Verbal deskriptiv scale (VDS), Self-reporting pain scale (SRPS) 

SRPS används som ett hjälpmedel där vårdtagaren kan gradera sin smärta på en VDS-skala som 

är indelad i fyra punkter (ingen smärta, lindrig smärta, måttlig smärta och 

svår smärta). Smärtan graderades efter upplevd smärta den senaste veckan och genomsnittlig 

svårighetsgrad av smärta (Leong et al. 2006). 

 

Observationskattningsskalor 

Mobilization, Observation, Behavior, Intensity, Dementia scale (MOBID) och MOBID-2 

MOBID är en smärtskala som är utformad för användning vid morgonrutin. Skalan inriktar sig 

på att observera tre olika smärtbeteenden: smärtljud, ansiktsuttryck och försvar. Dessa tre 

graderas från 0 till 10, vid fem olika (rörelse) aktiviteter i sängläge. Därefter skall 

helhetsintrycket av patientens smärta graderas mellan 0 till 10 utifrån vårdarens observationer. 

MOBID-2 är en utvecklad version utav MOBID. Den har MOBID:s alla delar och innehåller 

även observation av smärtbeteenden som rör flera områden på kroppen (Cervo et al., 2007; 

Husebo, Strand, Moe-Nilssen, Husebo, Ljunggren, 2009, 2010) 

 

DOLOPLUS-2 

Doloplus-2 är en smärtskala för personer med demens som inriktar bedömningen på somatiska 

reaktioner såsom somatiska klagomål, skyddande kroppsställningar vid vila, skyddande av 

ömma områden, uttryck samt sömn. Doloplus-2 inriktar sig även på psykomotoriska reaktioner 

vid dagliga aktiviteter, det sociala livet och mobilisering i form av kommunikation och 

problematiskt beteende. Dessa undergrupper graderas mellan 0 till 3 poäng, där högre poäng 

indikerar smärta (Hølen et al., 2005; Pautex et al., 2006; Zwakhalen, Hamers & Berger, 2006). 



16 
 

   

Non-Communicative Patient’s Pain Assessment Instrument (NOPPAIN) 

NOPPAIN är en smärtskala utvecklad 2004 för att bedöma smärta hos icke-kommunikativa 

patienter med demens. I NOPPAIN antecknas först vilken aktivitet vårdtagaren genomför vid 

observation av smärtbeteende. Det finns sex stycken smärtbeteenden som ska observeras: 

smärtord, smärtljud, smärtuttryck i ansiktet, gnuggande, gripande och rastlöshet (Ferrari et al. 

2009). Dessa graderas 0-5, sedan bedöms helheten av smärtan mellan 0-10 där 0 är minsta 

möjliga. Poängen från de olika observationerna och bedömningen adderas ihop till en slutpoäng 

(Ferrari et al., 2009; Horgas, Nichols, Schapson & Vietes, 2007). 

 

Pain Assessment Checklist for Seniors with limited Ability to Communicate (PACSLAC) 

PACSLAC är en smärtskala framtagen 2002 för att sammanställa smärtindikationer hos 

personer med demens. PACSLAC:s innehåller 60 punkter som är indelande i fyra underskalor 

som bedöms genom observation. Efter framtagningen av PACSLAC har flera versioner 

anpassats i olika länder (Zwakhalen, Koopmans, Geels, Berger & Hamers, 2009; Zwakhalen et 

al. 2006) 

 

Nursing-reported pain score NRPS 

NRPS bygger på att sjuksköterskan erfar att vårdtagaren har upplevt smärta och bedömer 

genomsnittet av vårdtagarens smärta under en period på VDS 4-poängskala: ingen smärta, mild 

smärta, medel smärta och svår smärta. (Leong, Chong & Gibson, 2006). 

 

Pain Assessment in Advanced Dementia Scale  (PAINAD) 

PAINAD-skalan är en enkel och snabb observationsskala utifrån fem smärtbeteenden som 

vårdgivaren observerar och fyller i ett formulär. Dessa smärtbeteenden är andning (exklusive 

läten), läten, behov av stöd, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Dessa graderas från 0-2 beroende 

på hur hög nivå av beteendet uttrycks, där högre poäng indikerar på högre smärtintensitet. Den 

totala maxpoängen är därmed tio. PAINAD har under årens lopp översatts och anpassats i olika 

länder (Ersek, Herr, Neradilek, Buck & Black, 2010; Leong, Chong & Gibson, 2006; Lin, Lin, 

Shyu & Hua, 2010; Liu & Lai, 2014; Schuler et al., 2007; Zwakhalen et al. 2006). 

 

 

 

 

https://www.healthcare.uiowa.edu/igec/tools/pain/PAINAD.pdf
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Checklist of Nonverbal Pain Indicators (CNPI) 

CNPI är en skala som har sex områden av beteenden som innefattar läten, ansiktsuttryck, 

gripande, gnuggande, rastlöshet och verbalt klagande. Observatören fyller i ett formulär om 

beteendet utrycks eller inte och om beteendet förekommer under vila eller vid rörelse (Ersek et 

al., 2010). 

 

Numerical Rating Scale (NRS) 

NRS är en 10-poängskala, där 0 är ”ingen smärta” och 10 är ”extremt svår smärta”, som kan 

användas vid olika observationer. NRS kan användas för att gradera smärta från ansiktsuttryck 

enligt observatörernas bedömning av smärta. (Lautenbacheret al., 2013). 

 

Resident Assessment Instrument 2.0 (RAI) 

RAI används i syfte att bedöma hälsa, funktionella och psykosociala behov under en längre tid 

hos vårdtagare i hemmen och särskilda boenden. Om smärta utrycks dagligen eller mer sällan. 

Den är utformad som ett underlag för den som observerar smärta hos personer som har svårt att 

göra sig förstådda och utrycka sina behov. RAI registrerar vårdtagarens kognitiva förmåga, om 

personen visar tecken och klagar på smärta, intensitet och lokalisation av smärta samt beteende 

som indikerar smärta (Brown, 2010). 

 

Certified Nursing Assistant Pain Assessment Tool (CPAT) 

CPAT är ett formulär som fylls i av observatören vid bedömning av smärta och är utformat av 

sjuksköterskor till undersköterskor för att tidigt identifiera smärta. De fem uttryck som 

observeras är ansiktsuttryck, beteende, humör, kroppsspråk och aktivitetsnivå och dessa 

graderas mellan 0 och 1. Totalpoängen är 5 och om poängen är 1 eller mer, krävs en 

smärtutvärdering (Cervo et al., 2007). 

 

Smärtskattningsinstrument med självskattnings- och observationsskattningsskala 

Geriatric Multidimensional Pain and Illness Inventory (GMPI) 

GMPI är utformad efter tolv punkter och konstruerad för att bedöma smärta och dess 

funktionella, sociala och känslomässiga konsekvenser i långa vårdnadsammanhang. Den består 

av fyra frågor för självskattning i en 10-gradig skala samt en gradering av beteende baserat på 

vårdgivarens observationer. Dessa beteenden är depressivt- och tillbakadragande beteende, 

förlust av aptit, låg aktivitetsnivå, samla saker och stjäler (Cipher, Clifford & Roper, 2006).  
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Klinisk erfarenheter 

Kliniska erfarenheter delades in i två kategorier som samspelade med varandra: kunskap och 

observation. 

 

Kunskap 

Sjuksköterskans kliniska erfarenhet kan vara en kunskap som går att använda sig av vid nya 

möten med vårdtagare. Vårdtagares tillstånd och situation bör bedömas utifrån individens 

bakgrund som ålder, underliggande sjukdom och fysiska förmåga. Detsamma gäller intag av 

mediciner, vilken verkan och biverkan det ger, eftersom många personer med demens redan 

intar psykofarmaka och analgetika. Sjuksköterskor bör utveckla sin förmåga att bedöma smärta 

och ha kunskap om att skillnaden mellan vaskulär demens och Alzheimers sjukdom tyder på 

olika tendenser att uttrycka sin smärta. En person med vaskulär demens med smärta har lättare 

att få fysiska problem och tenderar att vara mer otåliga med aggressiva attityder, medan 

personer med Alzheimers sjukdom sällan uttrycker sin smärta på ett utåtagerande sätt (Chang 

et al. 2011). 

 

Observation 

Den andra delen av den kliniska erfarenheten var observation. Sjuksköterskan kan se, höra och 

palpera för att uppmärksamma uttryck för smärta (Chang et al., 2011). Verbala utryck var 

mindre förekommande hos personer med mer avancerad demens på grund av ökad förvirring. 

Sjuksköterskor identifierade smärta genom att personen med demens förändrade 

beteendemönster och rutiner, så som ökat vandrande, byte av positioner, uttryck av ilska, 

förstärkta motstridiga attityder, sömnstörningar, vägran att äta och ovilja att röra på sig. 

Lautenbacher, Niewelt och Kunz (2013) skriver att sjuksköterskors bedömning av 

ansiktsuttryck hos personer med smärta vid samma smärtpåslag, skiljde sig år beroende på den 

smärtdrabbades ålder, kön och eventuell demensdiagnos. Sjuksköterskor bedömde mest smärta 

hos äldre personer, kvinnor och personer med demens. Däremot var det ingen skillnad mellan 

sjuksköterskor med klinisk erfarenhet och personer utan klinisk erfarenhet, vad gäller graden 

av bedömd smärtupplevelse i ansiktsuttryck (Lautenbacher et al, 2013.). När smärta har 

identifierats, vitala parametrar samt undersökningar genomförts, kan personen ha känslomässig 

smärta om de kroppsliga värdena är normala (Chang et al., 2013). Chang et al. (2013) skriver 

om en situation där ensamhet var till grunden för smärta. Efter en lång utredning av vitala 
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parametrar, journal och helhetsbedömning konstaterades att anhöriga inte besökt patienten på 

länge och detta kan ha orsakat psykisk smärta. 

 

Syntes av befintlig kunskap kring smärtuttryck och verktyg för bedömning av 

smärta 

Smärtuttryck överensstämde i denna studie med AGS kategorier, ansiktsuttryck, smärtljud, 

kroppsspråk, beteende, rutiner och känslor. Verktyg för bedömning var smärtskattningsskalor 

och kliniska erfarenheter. Smärtskattningsinstrumenten för observation kan användas på olika 

sätt. NRS, CPAT, CNPI, PAINAD, MOBID-1 och MOBID-2 är enkla att använda eftersom de 

inte är så omfattande. MOBID-1 och MOBID-2 är begränsade till enbart morgonrutiner. NRS, 

CPAT, CNPI och PAINAD kan användas för att observera smärtuttryck när som helst på 

dygnet. Dessa smärtskattningsinstrument är bra vid en första misstanke på smärta för att 

underlätta identifikation. Dessa smärtskattningsinstrument är relativt enkla att använda och 

personen med smärta behöver inte lida längre än nödvändigt eftersom smärtan identifieras 

snabbare. Hadjistavropoulos et al. (2014) menar att med fortgående smärta hos äldre personer 

följer många konsekvenser som bland annat depression, ångest, socialt tillbakadragande och 

rubbade sömnrutiner. DOLPLUS-2, NOPPAIN och PACSLAC är mer omfattande 

observationsskattningsinstrument och kan användas vid olika tillfällen på dygnet. Alla tre är 

tidskrävande på grund av att de är omfattande men samtidigt bedöms och graderas smärtan 

noggrant. PAINAD och PACSLAC har blivit översatta i ett flertal länder, där instrumenten 

modifierats efter ländernas språk och kultur. NRPS, RAI 2.0 och GMPI identifierar och graderar 

smärta under en längre tid och är mer anpassade för vårdtagare i hem och äldreboende.  NRPS 

bygger på en hastig helhetsbedömning utifrån sjuksköterskan subjektiva uppfattning, medan de 

andra två instrumenten följer ett protokoll och är mer omfattande. Förutom observation ger 

GMPI även vårdtagaren möjligheten att skatta sin smärta. Eftersom GMPI har kombinationen 

av självskattning och observationsskattning bedöms smärtan mer genomgripande.  

 

Kliniska erfarenheter var det enda verktyget som kan ha med alla delar i identifiering av smärta. 

I tabell 4 tydliggörs samband mellan de olika smärtbedömningsverktygen och identifiering av 

smärta, där identifieringen består av smärtuttryck, bakgrund, situation och självskattning. 
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Tabell 4: Smärtskattningsverktyg, AGS kategorier för smärtuttryck och självskattning. 

 Ansikts

-uttryck 

Smärt-

ljud 

Kropps-

språk 

Förändrat 

beteende 

Förändrade 

rutiner 

Förändrat 

mentalt tillstånd 

Själv-

skattning 

GMPI    X   X 
VRS       X 
HVAS       X 
FPS       X 
VDS (SRPS)       X 
VDS (NRPS)  X  X    
NRS (ansikte) X    X   
MOBID X X X     
MOBID-2 X X X X    
RAI  X X X    
CPAT X X X     
DOLOPLUS-2 X X X X X   
NOPPAIN X X X X    
PACSLAC X X X X  X  
PAINAD X X X     
CNPI X X X X    
Kliniska 

erfarenheter  
X X X X X X X 

 

Diskussion 

Studiens syfte var att sammanställa befintlig kunskap gällande identifiering och bedömning av 

smärta hos personer med demens. Kunskapsöversiktens resultat pekar på att det finns en 

mångfald av smärtuttryck hos personer med demens. En rad olika verktyg i form av 

smärtskattningsinstrument har arbetats fram under de senaste tio åren. En del av dem har 

modifierats och/eller översatts till olika språk. Ett verktyg för bedömning av smärta som har 

uppmärksammats är kliniska erfarenheter i form av kunskaper och observation. Verktyg för 

bedömning av smärta är även smärtskattningsinstrument som används för att identifiera smärta 

genom att observera förändrade beteenden, smärtuttryck vid aktivitet, självskattning eller olika 

kombinationer av dessa. Instrumenten kan användas i olika situationer och en del inriktar sig 

på nuläget medan andra granskar smärtan under en längre tid. Denna spridning av 

smärtskattningsinstrument är inte så märklig eftersom de är från hela världen. De utvecklas i 

olika inriktningar och nackdelen är att vissa grupper av vårdtagare gynnas mer än andra. 

 

Resultatdiskussion 

Vid datainsamlingen uppmärksammande vi att smärta hos personer med kognitiv nedsättning 

är ett begränsat forskningsområde men tilltar alltmer. De senaste 15 åren har en stor mängd 

observationsskattningsinstrument utvecklats för att identifiera smärta hos personer med demens 
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(Hadjistavropoulos et al., 2014). Artiklarna i vår sökning som var äldre än 2007 hade mindre 

omvårdnadsfokus. Cohen-Mansfield och Lipson (2002) skriver att innan år 2002 var smärta hos 

personer med demens, särskilt svår demens, ett outforskat område eftersom den populationen 

inte var uppmärksammad, och att identifiering av smärta hade lite underlag både teoretiskt och 

praktiskt. Vi har uppmärksammat att kategoriseringarna av smärtuttryck enligt AGS fortfarande 

är aktuell. Det är logiskt eftersom många smärtskattningsinstrument utgår från AGS riktlinjer 

och att artikelförfattarna från dessa skapat kategorier med egna tolkningar.  

 

I tabell 3 är en del av smärtuttrycken motsägelsefulla, till exempel ”utåtagerande” och 

”tillbakadragande” samt ”öppen” och ”stängd mun”. Även observatörens subjektiva upplevelse 

spelar roll i bedömningen av smärta. Fuchs-Lacelle och Hadjistavropoulos (2004) resultat visar 

att förändrad personlighet, humör och socialt beteende kan både bero på ångest och smärta vid 

observationsskattning av smärta. De menar att detta inte är konstigt eftersom emotionella 

känslor kan vara till följd av smärta och att smärta kan komma från ångest. Specifika 

smärtuttryck kan för en observatör tyda på smärta medan en annan kan tolka uttrycket 

annorlunda. Karlsson, Sidenvall, Bergh och Ernsth-Bravell (2013) menar att smärta är en 

subjektiv känsla och för att förstå den behövs en empatisk förmåga hos vårdgivaren. De menar 

att en relation är nödvändig för att förstå en annan persons smärta, så att smärtan inte bara 

observeras utifrån vårdgivarens subjektiva upplevelse av smärta. Även Hadjistavropoulos et al. 

(2014) nämner att sjuksköterskor borde vid uppmärksammandet av smärtuttryck redan ha en 

vårdande relation med individen för att kunna göra en rättvis bedömning av smärtan. Essentiellt 

för en relation är kommunikation, och Selai och Trimble (1990) skriver att kommunikation 

mellan vårdtagare och vårdpersonal är viktig i bedömning utav en persons hälsotillstånd. När 

en persons språk, minne och orientering i tid och rum är nedsatt som vid demens, blir denna 

kommunikation lidande och därmed kan självskattningsinstrument vara opålitliga och 

otillräckliga för en adekvat bedömning. Enligt Benedetti et al. (1999) kan personer med demens 

ha svårt att förstå smärtsignaler, vilket kan öka förvirringen och förändra beteendet. 

Socialstyrelsen (2010) menar att BPSD kan utlösas och förstärkas av bland annat smärta och 

detta i sin tur kan försvåra smärtidentifieringen eftersom observatören kan tro att symtomen 

kommer från sjukdomen istället för smärta och tvärtom. Andra individer med liknande kognitiv 

nedsatthet, tillfälliga som permanenta, kan uttrycka liknande smärtuttryck som personer med 

demens. Milisen et al. (2001) skriver att personer med kognitiv nedsatthet kan till exempel ha 

delirium och kan ha svårt att förmedla sin smärta. De menar att en förebyggande intervention 

användes för att gradera smärta och delirium före och efter operation. Detta resulterade i bättre 
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omvårdnadskvalitet, lägre grad och kortare varaktighet av delirium. Jensen et al. (2012) 

beskriver att personer med demens var mer deprimerade, hade mer psykosociala symtom och 

lägre livskvalitet när de hade smärta. 

 

Sjuksköterskor kan ha olika kunskaper vad gäller vårdtagares bakgrund, underliggande 

sjukdom och intag av mediciner. I resultatet uppmärksammades att personer med demens ofta 

intar psykofarmaka vilket kan leda till biverkningar som i sin tur påverkar beteendet, även 

personlighet och typen av demens kan inverka. Enligt Hadjistavropoulos et al. (2014) bör 

identifieringen och graderingen av smärta med smärtskattningsinstrument vara anpassade efter 

individen. Omvårdnaden, bemötandet, identifieringen och bedömningen av smärta kan då 

individualiseras så att vårdtagarens behov är i fokus. Att låta personen med smärta vara delaktig 

vid bedömning av sin situation stärker individens självkänsla eftersom personen känner sig sedd 

och upplevelsen av smärta bemöts på ett värdigt sätt (Rasin & Kautz, 2007). Sjögren, Lindkvist, 

Sandman, Zingmark och Edvardsson (2013) visar att en högre grad av personcentrering i vården 

ökar vardagliga aktiviteter och livskvalitet hos personer med demens.  

 

Enligt Berg, Jahnsen, Holm och Hussain (2003) är det positivt att anpassa instrumentet efter 

det land det skall användas i samt ta tillvara andra länders perspektiv. Men de menar samtidigt 

att det finns en risk att översättningen kan leda till att instrumentets innehåll kan tolkas felaktigt. 

Smärtskattningsinstrument som används under en längre tid med upprepade bedömningar av 

smärta och beteende är bra för att uppmärksamma om smärta infunnit sig eller inte och kan 

användas under olika tidsperioder för att kartlägga smärtan (Wellens et al., 2013). 

 

I resultatet såg observatörerna mer smärta hos kvinnor än hos män. Detta kan bero på att kvinnor 

är mer förmögna att uttrycka smärta och tillåts uttrycka smärta i högre grad än män. Enligt 

Resultatet visade även att äldre personer med demens också observerades uttrycka mer smärta 

än yngre personer utan demens. Möjligen kan det finnas ett invant beteende att känna mer 

empati för de tre faktorerna, äldre, kvinnor och personer med demens. Garcia, Godoy-

Izquierdo, Godoy, Perez och Lopez-Chicheri (2007)  har män en högre smärttröskel än kvinnor 

och medger inte i samma grad som kvinnor att det gör ont vid samma påfrestning. Samtidigt 

menar Wadner et al. (2014) att sjuksköterskor graderade smärtan högre hos män än kvinnor vid 

samma ansiktsuttryck och hade lättare för att administrera opioder till män för smärtan.  
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Hadjistavropoulos et al. (2014) bör även självskattningsinstrument användas på personer med 

mild till medel grad av demens, eftersom vårdtagare i största mån bör ges möjlighet att 

uppmärksamma sin subjektiva smärta själv. Ekman et al. (2011) menar att medicinska 

undersökningar och prover är normen i vården och att den är väldigt viktigt för vård och 

behandlingsplan men att personcentrerad vård är lika viktig. De skriver att personcentrerad vård 

bygger på att personen i behov av vård är i centrum och bör bli inbjuden att berätta sin situation 

för att tydliggöra vikten av vårdtagarens berättelse. Genom en dialog mellan vårdtagare och 

vårdgivare tillsammans utgå från vårdtagarens behov och resurser för att arbeta fram en bas att 

utgå från. Vårdtagaren bör även vara en del av hela vårdteamet där tvärprofessionellt arbete 

ligger till grunden vad personen i behov av vård, önskemål, utifrån dennes vardag, livsstil, 

värderingar och hälsosituation för att tillsammans göra en vårdplan. Även noggrann 

dokumentation av vårdtagarens önskemål, värderingar och delaktighet i vården samt beslut vad 

gäller behandling utifrån vårdtagarens perspektiv. Detta för att vidareförmedla åsikter och viljor 

vårdtagaren har till övrig vårdpersonal så att kontinuitet bibehålls för den fortsatta vården. 

Denna dokumention behöver värderas som lika värdefull som kliniska labprover och 

undersökningar (Ekman et al., 2011).  

 

Rasin och Kautz (2007) skriver att med personcentrerad vård kan vårdpersonal etablera en 

djupare relation till individen och då se förbi beteendet utifrån demenssjukdomens process samt 

mediciners påverkan. De menar att sjuksköterskan bör se individens faktiska behov utifrån hela 

situationen, vad gäller det sociala, känslomässiga och dennes tidigare erfarenheter. Genom detta 

kan lagen om vård på lika villkor upprätthållas (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 

1982:763, 2§). Vi tycker att personcentrerad vård ska vara en självklar del i omvårdnadsarbetet 

med personer med demens samt identifiering av smärta. 

 

Resultatet om kliniska erfarenheter att varje sjuksköterska inte observerade alla delar vad gäller 

smärtuttryck. Att smärtskattningsinstrument kan stödja upp där sjuksköterskor saknar kunskap 

eller missar att uppmärksamma uttryck för smärta. Det kan vara svårt att välja vilken skala 

sjuksköterskor skall använda till vilken patient och situation. Men en person kan ha så pass svår 

grad av demens att denne inte kan förmedla sin smärta verbalt eller inte har tillräckligt bra 

närminne för att använda VAS-skalan (AGS, 2002). Då är det nödvändigt att komplettera 

självskattningen av smärta med en observationsskattningsskala för att kunna identifiera smärta 

från flera perspektiv (Hadjistavropoulos, LaChapelle, MacLeod, Snider & Craig, 2000).  
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Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie har vi genomgående strävat efter konsensus vid kvalitetsgranskning, 

dataextraktion och analys, även om vissa delar genomfördes oberoende av varandra. Genom 

konsensus stärks trovärdigheten och subjektiva uppfattningar undviks så långt det går 

(Holloway & Wheeler, 2010, s.243-244). Studiedesignen integrerad metod ger en hög 

trovärdighet eftersom enbart primära studier används i resultatet, samtidigt utmanas 

trovärdigheten på grund av risken att författarna väljer ut artiklar efter en subjektiv föreställning 

om området. Vi strävade efter att undvika detta genom att använda en systematisk sökning med 

tydliga sökord på samma sätt i olika databaser, detta i enlighet med Whittemore och Knafl 

(2005). På så vis erhålls möjligheten att granska alla sökträffarnas abstrakt och genomföra en 

systematisk litteraturgranskning med konsensus mellan författarna.  

 

De artiklar som analyserats, redovisas tydligt i en tabell i metoden. Detta möjliggör att läsaren 

kan gå till originalkällan. Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) stärker detta 

bekräftbarheten. Med en tydlig beskriven metod stärks pålitligheten och reproducerbarheten i 

studien (Holloway & Wheeler, 2010, s. 299). I analysen framkom det att många smärtuttryck 

och smärtskattningsinstrument var återkommande och detta tolkades som tillräcklig kvantitativ 

datamättnad. En del textenheter återkom upp till åtta gånger vilket styrker tillförlitligheten till 

resultatet. Några textenheter framkom en eller två gånger, vilket kan begränsa reliabiliteten men 

bidrar med variation och mättnad i resultatet.   

 

Litteraturstudiens analys genomfördes med kombinerad induktiv och deduktiv ansats. 

Nackdelen med deduktiv ansats i första frågeställningen kan vara att möjligheterna att se nya 

mönster begränsas, men detta åtgärdades genom att analysprocessen påbörjades induktivt med 

skapande av egna kategorier. Sedan upptäcktes det att kategorierna stämde överens med AGS:s 

kategorier, vilket då ändrades till deduktiv ansats. Kategoriseringen av analyserad data innebär 

alltid ett visst mått av subjektiv tolkning.  Att kategorierna stämde överens med AGS stärkte 

tillförlitligheten till studiens resultat. Genom att redovisa smärtuttryck och samband i tabell 3 

och 4 gjordes det möjligt för läsaren att bilda en egen uppfattning och tolka resultatet. 

Litteratursökningen hade kunnat genomföras annorlunda, den hade kunnat genomföras i fler 

sökmotorer men samtidigt ansågs att tillräcklig data var insamlad. Det enskilda sökordet ”Pain” 

i tabell 1 (S2 och S7) hade kunnat exkluderas för att få en ännu bredare sökning, eftersom ”pain” 

redan ingick i söktermen ”pain measurement”. Detta hade kunnat generera fler lämpliga 
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kvalitativa artiklar och hade varit bra för att styrka meningsenheterna men sökordet 

inkluderades ändå i syfte att avgränsa sökningen till artiklar med smärta som huvudfokus. 

 

Slutsats 

Betydelsen av detta resultat innebär en ökad förståelse för smärta hos personer med demens och 

ökar kunskapen om hur smärta kan identifieras och bedömas. Denna kunskapsbas är ett verktyg 

som behövs för att utveckla kliniska erfarenhet som sjuksköterska och gör det enklare att 

uppmärksamma och lindra lidande hos personer med demens. 

 

Denna sammanställning av smärtskattningsskalor kan vara ett hjälpmedel i klinisk praxis då 

den visar vilka verktyg som finns tillgängliga idag, hur de kan användas och de olika sätt de 

identifierar smärta på. Denna samlade kunskap kan vara ett underlag till vidare forskning för 

att generera en heltäckande smärtskattningskala. Denna skulle kunna grunda sig i tre olika delar: 

Identifiering-, bedömning och gradering av smärta. Dessa delar kan användas vid olika tillfällen 

men utgår samtidigt från AGS kategorier. Den första delen kan tillföra en snabb och tillfällig 

identifiering av smärta, medan de andra två kan vara mer utredande under en längre tid.  

 

Smärtskattningsskalor i allmänhet bör vara enkla att använda för att minska risken för utebliven 

utredning. Sjuksköterskor bör även sträva efter empatisk förmåga och en vårdande relation till 

vårdtagarna för kunna genomföra en korrekt smärtbedömning. Med detta behöver 

sjuksköterskan utrymme för att arbeta mer personcentrat genom att få det stöd och den tid som 

behövs. Detta bör även användas på särskilda boenden och hemmen för att tidigt 

uppmärksamma smärta och kunna åtgärda den bakomliggande orsaken. Eftersom smärta hos 

personer med demens är lätt att missa kan konsekvenserna bli allvarliga. Hela livssituationen 

påverkas eftersom smärtan kan försämra det mentala- och fysiska tillståndet och detta kan leda 

till en ond spiral av smärta eller död. 
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