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Sammanfattning  

Bakgrund: Demenssjukdom är en obotlig sjukdom som sänker den kognitiva 

förmågan hos personen. På grund av den nedsatta kognitiva förmågan har personer 

med demenssjukdom svårt att uttrycka sin smärta. Bedömningsinstrument är ett 

bra hjälpmedel för sjuksköterskan för att tolka och bedöma smärta hos personer 

med demenssjukdom. 

Syfte: Syftet är att beskriva hur sjuksköterskan kan identifiera, bedöma, och lindra 

smärta hos personer med demenssjukdom. 

Metod: En litteraturöversikt sammanställd från åtta kvalitativa och sju 

kvantitativa vetenskapliga artiklar. 

Resultat: För att lindra och tolka smärta hos personen med demenssjukdom 

observerade sjuksköterskan beteendeförändringar. Att rådfråga anhöriga till 

personen och att lära känna personen med demenssjukdom var viktiga grundstenar 

för att tolka och bedöma smärta.  Bedömningsinstrument ansågs vara ett bra 

kompletterande hjälpmedel för sjuksköterskan men används sällan. 

Slutsats: Kommunikationssvårigheter hos personer med demenssjukdom gör det 

svårt att tolka och bedöma smärta. Sjuksköterskan observerar, pratar med anhöriga 

och lär känna personen för att bedöma smärta hos personer med demenssjukdom. 

Omvårdnadsåtgärder för att lindra smärta är sällsynta och används inte så ofta hos 

personer med demenssjukdom.  

 

Nyckelord: Bedömningsinstrument, Demenssjukdom, Omvårdnad, 

Sjuksköterska, Smärta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Abstract 

Background: Dementia is an incurable disease that lowers the cognitive ability 

of the person. Due to the reduced cognitive ability, people with dementia have 

difficulty expressing their pain. Assessment tools are a resource for the nurse to 

interpret and assess pain in person with dementia. 

Aim: The aim is to describe how the nurse can identify, assess and relieve pain in 

people with dementia. 

Methods: A literature review compiled from eight qualitative and seven 

quantitative article. 

Results: In order to alleviate and interpret pain, nurses used observations on 

behavioral changes in person with dementia. To consult relatives and getting to 

know the person with dementia were important foundations for interpreting and 

assessing pain. Assessment tools were considered to be a good supplementary aid 

for the nurse but were rarely used. 

Conclusions: Communication difficulties in people with dementia make it 

difficult to interpret and assess pain. Nurses observe, speak with relatives and get 

to know the people with dementia to assess their pain. Nursing measures to 

alleviate pain are rare and are not often used in people with dementia. 

 

Keywords: Assessment tool, Dementia, Nurse, Nursing, Pain. 
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Introduktion 

Vid verksamhetsförlagd utbildning har vi mött personer med demenssjukdom och 

uppmärksammat att sjuksköterskor inte alltid har den kunskap och erfarenhet som 

krävs för att vårda personer med demenssjukdom. Tankar och funderingar växte 

fram om hur sjuksköterskan skulle kunna förbättra den personcentrerade 

omvårdnaden samt kunna förstå och lindra smärta hos personer med 

demenssjukdom. Att vårda smärtdrabbade personer med demenssjukdom är en svår 

uppgift. Kommunikationssvårigheter gör det svårt att förstå personens behov och 

försvårar sjuksköterskans omvårdnad genom att det kan missförstånd och 

misstolkningar av vad personen vill och menar. 

 

Bakgrund 

I bakgrunden förklaras centrala begrepp som demenssjukdom, smärta, 

kommunikation, sjuksköterskans profession, bedömningsinstrument och Erikssons 

omvårdnadsteori med fokus på hälsa och lidande. 

 

Demenssjukdom 

Kliniska tecken på demenssjukdom är att den kognitiva förmågan försämras och det 

visar sig oftast genom att minnet börjar svikta. Andra symtom som kan uppstå är att 

hen inte längre klarar av att planera vardagen, personen saknar tidsuppfattning, får 

försämrat språk samt att orienteringsförmågan försvinner. Det är förändringar och 

skador i hjärnan som utlöser symtomen. Olika sorter av demenssjukdom är 

Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, Lewy Body demens, frontallobsdemens 

samt demenssjukdom som uppkommer tillsammans med annan sjukdom. 

Demenssjukdom drabbar vanligen personer runt 80 års ålder men demenssjukdom 

kan även komma tidigare i livet och det finns en viss ärftlig risk att bli drabbad. 

Diagnos ställs genom klinisk bedömning av läkare, undersökningar samt 

blodprovstagning (Wierenga & Bondi, 2011). 

 

BPSD är en term och förkortning för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid 

Demens. BPSD omfattar en rad olika symtom som gör personerna särskilt svåra att 

bemöta både för anhöriga och vårdpersonal. Beteendesymtomen kan inkludera 

fysisk och verbal aggression, agitation, rastlöshet, vandrande, olämpligt socialt 



 

2 

 

beteende och olämpliga sexuella beteenden. Psykologiska symtom hos personer 

med demenssjukdom kan vara ångest, depression, hallucinationer, 

vanföreställningar, apati samt svårt att identifiera personer och föremål (Sahin 

Cankurtaran, 2014). 

 

Enlig World Health Organisation (WHO) (2017) finns idag ingen tillgänglig 

behandling för att bota demenssjukdom eller för att förebygga sjukdomens 

utveckling. En del forskning har visat samband mellan utveckling av kognitiv 

försämring och fysisk inaktivitet, fetma, ohälsosam diet, tobaksbruk, 

alkoholmissbruk, diabetes och högt blodtryck. Ytterligare faktorer som framkommit 

via forskning som kan ha ett samband med uppkomsten av demenssjukdom är 

depression, låg utbildningsnivå, social isolering samt kognitiv inaktivitet (WHO, 

2017). 

 

Smärta 

Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse i samband 

med vävnadsskada eller känslan av sådan skada. Smärta är en personlig upplevelse 

och kan inte bevisas eller uteslutas med faktiska metoder. Smärta delas in i olika 

definitioner, nociceptiv smärta uppstår vid potentiellt skadliga stimuli som vid hög 

värme eller mekaniskt tryck, refererad smärta innebär att kroppen har svårt att 

lokalisera var smärtan är så personen uppfattar smärtan i en annan kroppsdel istället 

för den kroppsdelen som egentligen gör ont. Neurogen smärta uppstår vid skada i 

nervsystemet, psykogen smärta uppkommer vid allvarliga psykiatriska tillstånd och 

idiopatisk smärta betyder smärta utan klarlagd orsak (Hughes, 2012). 

 

Smärta och smärtstillande medicinering är relativt vanligt bland den äldre 

befolkningen men ändå finns det många som inte får tillräcklig behandling för sin 

smärta. Orsaker bakom obehandlad smärta är bland annat otillräcklig 

smärtbedömning, kommunikationssvårigheter (på grund av kognitiv svikt) samt oro 

för biverkningar av medicineringen. Obehandlad smärta hos äldre personer kan leda 

till dålig livskvalité, agitation, depression och ångest. Personer med demenssjukdom 

är en särskilt utsatt grupp, flera studier har visat på att användandet av smärtstillande 

är mycket lägre i den gruppen än hos personer utan demenssjukdom. Personer med 
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demenssjukdom kan ha svårt att förmedla sin smärta verbalt och visar istället sin 

smärta på andra sätt vilket kan leda till feldiagnostisering med till exempel 

antidepressiva läkemedel istället för smärtstillande (Haasum, Fastbom, Fratiglioni, 

Kåreholt & Johnell, 2011). 

  

Bedömningsinstrument 

Socialstyrelsen (2012) förklarar bedömningsinstrument som standardiserade 

bedömningsmetoder som används som ett stöd när personens situation, funktion 

eller behov ska bedömas. Inom hälso–och sjukvården används 

bedömningsmetoderna till att samla in relevant och tillförlitlig information om 

personen. När en bedömning utförs på en person används ett vetenskapligt prövat 

bedömningsinstrument och en manual som beskriver hur instrumentet ska användas. 

Bedömningsinstrumentet innehåller fastställda frågor och information om personen 

kan samlas in genom självskattning, observationer, intervjuer eller sökningar i 

journaler. Syftet med en standardiserad bedömningsmetod är att uppnå ett enhetligt 

tillvägagångssätt oberoende på vem som använder bedömningsinstrumentet.  

 

Vetenskapliga prövningar handlar framförallt om att undersöka 

bedömningsinstrumentets reliabilitet, validitet och acceptans i relevanta 

patientgrupper. Reliabilitet innebär i vilken utsträckning ett bedömningsinstruments 

resultat är fritt från mätfel. Till exempel så ska två oberoende sjuksköterskors 

skattningar av en och samma person överensstämma med varandra. Validitet 

betyder att användningen och tolkningen av bedömningsinstrumentets resultat 

stämmer med syftet. Bedömningsinstrumentet ska mäta det som det är avsett att 

mäta. Acceptans handlar om att bedömningsinstrumentet accepteras av både 

aktuella personen och sjuksköterskan. I en bedömningsprocess hämtar 

sjuksköterskan information från olika källor. Informationen som tas fram med hjälp 

av standardiserade bedömningsmetoder utgör ett komplement till annan 

information. Innan ett beslut för en person ska tas ska information från 

standardiserade bedömningsmetoder vägas samman med annan relevant 

information sjuksköterskan fått fram om personens specifika situation. Den berörda 

personen eller anhörig till personen ska informeras om bedömningens syfte, hur 

genomförandet går till, varför frågorna är viktiga inför den kommande 
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bedömningen, varför samtliga frågor ställs till alla samt hur återkopplingen på 

bedömningen kommer att ske (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Kommunikation 

Kommunikation och interaktion är grundläggande delar i människans liv som gör 

oss människor till de vi är. Kommunikationen stärker människor i de sociala 

sammanhangen och ger en känsla av trygghet och tillhörighet. Kommunikation är 

inte enbart tal, det innefattar även gester och ansiktsuttryck hos en person (De Vries, 

2013; Veselinova, 2014).  

 

Enligt Sendecki (2013) så kan kommunikation med personer med demenssjukdom 

vara en utmaning. Att på ett effektivt sätt ge och att få information tar oftast längre 

tid än när sjuksköterskan samtalar med en orienterad person. Ibland får 

sjuksköterskan ta hjälp av en anhörig för att kommunikationen ska bli så bra som 

möjligt, sjuksköterskan ska dock alltid vända sig till personen i första hand. Även 

om personens korttidsminne inte fungerar så bra så kan denne känna av stämningen 

och även andra ej verbala signaler som sjuksköterskan sänder ut. Personen med 

demenssjukdom ska tilltalas med sitt namn, som en vuxen person och inte behöva 

känna sig till besvär. Hörsel och syn kan vara nedsatt därför är det viktigt att 

sjuksköterskan är lugn och tydligt visar att hon ser och hör personen genom att skapa 

ögonkontakt samt att ha bra belysning i rummet.  

 

Sjuksköterskan får leta tecken på att personen förstår vad som sägs och i vissa fall 

kanske upprepa informationen en gång till. Om möjlighet till ett tyst och enskilt rum 

finns underlättar det samtalet så att det inte blir för mycket andra intryck samtidigt. 

Korta enkla uttalanden är enklare att förstå för personen med demenssjukdom, som 

att ställa en fråga i taget, ge en instruktion åt gången, ställ bara ja och nej frågor eller 

möjligtvis en fråga med två olika svarsalternativ. Sjuksköterskan måste ge personen 

med demenssjukdom tid att hinna svara på en fråga, informera om att samtalsämnet 

byts, förklara för personen vad hen kan göra istället för vad denne inte kan göra. 

Använda riktiga namn på personer och saker under samtalet så inte mer förvirring 

uppstår. Sjuksköterskan måste ha förståelse för att personen med demenssjukdom 

bara kan redogöra för sitt aktuella tillstånd just nu, inte hur tillståndet såg ut för 5 
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minuter sedan. Försök inte att övertyga om att hen har fel utan fokusera och bekräfta 

det som upplevs som jobbigt nu och försök att hjälpa personen bearbeta den känslan. 

Om personer med demenssjukdom inte längre förstår tal så kan sjuksköterskan 

försöka använda förklarande gester istället (Sendecki, 2013). Sjuksköterskan 

behöver lära sig hur varje individuell person med demenssjukdom reagerar och 

signalerar när de vill kommunicera något. Kommunikation kan uppnås genom tal, 

skrift, gester, hållning, blick, humör och tonläge. Omgivningen och sammanhanget 

personen befinner sig i just för stunden är också viktigt att tänka på vid tolkningen 

av som försöker förmedlas (Vasse, Vernooij-Dassen, Spijker, Olde Rikkert & 

Koopmans, 2010). 

  

Sjuksköterskans profession 

Sjuksköterskans profession handlar om att arbeta utifrån varje individuell person 

och dess behov och att ha en erfarenhet och kunskap inom yrket. Det finns etiska 

regler som sjuksköterskan ska förhålla sig till under arbete med kollegor och 

patienter. Förhållandet mellan sjuksköterska och patient eller närstående ställer höga 

krav på sjuksköterskans kunskaper och kompetens på grund av kunskapen och 

medvetenheten patienter och närstående har idag. Att som sjuksköterska arbeta 

personcentrerat innebär att ge mer av sin tid till patienten, sätta patienten i centrum 

och på så sätt ge en mer kontinuerlig vård. Patienten ska känna sig delaktig, sedd, 

hörd för att känna tillit till sjuksköterskan vilket resulterar i en god vårdrelation 

(Kjörnsberg, Karlsson, Babra & Wadensten, 2010).  

 

Respekt och bekräftelse av personens syn på ohälsa och sjukdom gör att 

sjuksköterskan kan främja hälsan för just den individen sjuksköterskan vårdar. 

Sjuksköterskan ska inte göra personen till sin sjukdom eller symtom, en person blir 

inte dement eller beskrivs dement utan har en demenssjukdom. Det är viktigt att se 

individen och inte bara sjukdomen trots att demenssjukdomen gör att individen får 

svårt att kommunicera sina känslor, upplevelse, önskemål och personlighet. I 

äldrevården är personcentrerad vård inom sjuksköterskans profession att vårda 

personen utifrån individens tidigare levnadssätt och vem personen är i dag. 

Prioriteringar, värderingar, vanor och behov ska det vara grunden på hur den dagliga 

vården ska skötas för att individen ska få den bästa tänkbara vården. När 
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sjuksköterskan utför omvårdnad vid ohälsa, lidande, födelse och död måste kunskap 

finnas om människan, utveckling, hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskan ska även 

kunna arbeta med olika yrkeskategorier inom vården samtidigt som 

självständigheten är viktig. Att kommunicera och samarbeta med andra 

yrkesgrupper är viktigt för att personen ska få den bästa vården (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Målet enligt Hälso- och sjukvårdslagen är att Sveriges befolkning ska få ha en god 

hälsa och sjukvård på samma villkor. Personens behov av trygghet, kontinuitet och 

säkerhet inom vården ska tillgodoses. Vården ska byggas på respekt för personens 

autonomi, integritet och goda kontakter mellan personen och hälso- och 

sjukvårdspersonal. Alla människor ska behandlas med respekt och har lika värde. 

Företräde ska ges till människor med störst behov av hälso- och sjukvård (HSL, SFS 

2017:30, kap.3 1§; HSL, SFS 2017:30, kap. 5 1§). 

 

Erikssons omvårdnadsteori 

Erikssons teori handlar om caritas, som betyder kärlek och barmhärtighet. Det 

Eriksson fokuserar mest på är hälsa och att lidande och lidande är en del av hälsan. 

Att lindra lidandet är ett motiv för all vård, därför är kunskapen viktig inom vården. 

Alla människor upplever lidande olika och formas av omgivningen och individen. 

Därför är det viktigt att sjuksköterskan ser hela människan och hela personens 

situation. För att lindra lidandet försöker människor fly från lidandet med olika 

metoder. Att finna meningen med lidande är viktigt för en person som lider. 

Människor kan alltid trösta och hjälpa varandra för att lindra lidandet. Tröst ger tillit 

och förtroende till den som tröstar och ger vidare hopp och mod till personen som 

blir tröstad (Eriksson, 2015).  

 

Eriksson (2000) beskriver hälsa som ett tillstånd av friskhet, sundhet och 

välbefinnande och är besläktat med helighet och helhet. Hälsa är att människor 

upplever sig hela och inte bara en frånvaro av sjukdom. Hälsa är en upplevelse av 

att kroppen, själen och anden i människan är hel. Hälsa och lidande hör ihop och 

kan existera samtidigt hos en människa. Situationen gör att hälsan blir förenligt med 

lidandet och människan försonas med sitt lidande och får tillbaka hälsan trots 
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lidande (Eriksson, 2000). Alla människor lider någon gång i livet och det kopplas 

ihop med hälsan. Erikssons omvårdnadsteori handlar om att lindra lidande med 

kärlek och barmhärtighet, och att tjäna liv och hälsa (Kasén, Lindholm & Eriksson, 

2008). 

 

Problemformulering 

Sjuksköterskans profession handlar om att arbeta utifrån personens behov och dess 

individ. Kunskap, kompetens och att personen är i fokus är några av grundstenarna 

inom sjuksköterskans profession. Att arbeta med personer med demenssjukdom är 

ofta svårt på grund av att kommunikationsförmågan och den kognitiva funktionen 

är nedsatt. Det finns ännu inget botemedel för demenssjukdom och 

omvårdnadsbehoven hos personen ökar i takt med att demenssjukdomen fortskrider. 

Sjuksköterskan måste dagligen försöka bygga förtroende och tillit för att kunna få 

hjälpa personen med sin omvårdnad beroende på hur långt gången denne är i sin 

demenssjukdom. Personer med demenssjukdom kan inte alltid kommunicera sin 

smärta så att sjuksköterskan förstår eller kan bedöma omvårdnadsbehoven. 

Bedömningsinstrument är ett hjälpmedel för att sjuksköterskan ska kunna bedöma 

smärta hos personer med demenssjukdom. Smärta, omvårdnad, kommunikation, 

observation och tolkningar blir svårt för sjuksköterskan att utföra och det gör att 

personen kan uppleva ett onödigt lidande i olika vårdsammanhang. 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva hur sjuksköterskan kan identifiera, bedöma, och lindra smärta 

hos personer med demenssjukdom. 

 

Metod 

Metoden kommer att beskriva design, urval, datainsamling, tillvägagångssätt, 

analys och tolkning av data samt etiska överväganden. 

 

Design 

Designen är en litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär en sammanställning 

av granskade vetenskapliga artiklar som är baserade på tidigare forskning inom det 

aktuella ämnet (Segesten, 2017). 
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Urval 

Databaser som användes till sökningar av artiklar var Cinahl och Pubmed som är 

inriktade på omvårdnad. Sökord som användes var dementia, pain, ease pain, 

patients, interpret, care actions, knowledge, observations, rating scale, caring, 

nurse, nurses experiences, nursing care och/eller nursing. Översättningar kommer 

från svenska MESH (https://mesh.kib.ki.se/). Sökningarna begränsades mellan åren 

2013–2018, artiklarna är peer reviewed, engelskspråkiga och full text eller free full 

text. Inklusionskriterier var personer med demenssjukdom med en ålder över 60 år. 

Artiklarna som söktes fram var både kvantitativa och kvalitativa. De kvantitativa 

artiklarna tog upp bedömningsinstrument och beskrev deras funktion samt 

pålitlighet. De kvalitativa artiklarna handlade om sjuksköterskans erfarenheter, 

observationer och omvårdnadsåtgärder för att kunna tolka och lindra smärta hos 

personen. Sökningarna av artiklarna gjordes mellan årtalen 2013–2018 för att finna 

aktuell forskning som svarade på syftet, sökningarna gav inte tillräckligt med 

artiklar till examensarbetet som då utökades till årtalen 2008–2018. Artiklarna som 

valdes ut från Pubmed granskades via UlrichWeb så att artiklarna var peer reviewed. 

Sökresultat finns se Tabell 1. 

 

Värdering av artiklarnas kvalité 

Artiklarna som har sökts och funnits till litteraturöversiktens syfte har granskats 

enligt granskningsmallar för kvalitetsbedömning av kvalitativa - och kvantitativa 

studier (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2015). Artiklar som användes i analysen 

uppnådde 20–25 poäng och var av hög kvalité och/eller medelhög kvalité 15-19 

poäng. Artiklarna ansågs vara av tillräcklig god kvalité för att användas i 

litteraturöversikten. Artiklar med <14 poäng bedömdes till låg kvalité och användes 

inte till analysen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Se Bilaga 1 och Bilaga 2. 

Artiklarnas procent räknades ut genom att ta den maximala poängen 25p för 

kvalitativa artiklar eller 29p för kvantitativa artiklar delat med summan som 

framkom efter att artikeln granskats genom frågorna i kvalitetsbedömningsmallen.  

 

https://mesh.kib.ki.se/
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Datainsamling 

Enligt Östlund (2017) används databaser som Pubmed och Cinahl för att söka 

artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Databaser skapas av databasproducenter och för 

att underlätta sökning är innehållet grupperat, sorterat och oftast granskat. I 

databaser är det viktigt att tänka på att sökordet ska finnas ordagrant med i artikeln 

för databasen förstår inte innebörden av ordet. Användning av trunkering är bra för 

att använda olika böjningsformer på ord. I stället för att skriva nurses så sätts en * 

på slutet av ordet nurs* och då söker databasen både på nurses, nursing och nurse. 

Användning av Mesh termer kommer förekomma för att utöka ämnesord som hör 

till syftet. Användning av boolesk söklogik är bra om två ord ska kopplas ihop och 

görs med ett AND. För att söka på ett av två sökord används ordet OR och då 

kommer artiklar som har något av de två sökta orden med. För att utesluta ett ord i 

sökningen skrivs NOT in före ordet som ska uteslutas i sökningen. Det finns även 

avgränsningar som år, språk, free text och peer reviewed som kan väljas i 

databaserna (Östlund, 2017). Anteckningar har förts under hela litteraturöversikten 

för att kunna redovisa databaser, avgränsningar, boolesk söklogik och sökord. 

 

Tillvägagångssätt 

Arbetet har mestadels skrivits på varsitt håll på grund av boende på olika orter. Vi 

har haft tät telefonkontakt, skickat meddelanden och mailat varandra samt skrivit 

arbetet i ett delat Google dokument. Det skriftliga arbetet har varit jämt fördelat 

mellan oss båda med sökningar efter artiklar, tabeller, skrivning under alla rubriker 

och referenser. Vi har läst igenom varandras skriftliga delar och diskuterat, haft idéer 

och synpunkter på vad den andra personen har skrivit. 

Artikelsökningar till litteraturöversikten har utförts av oss båda enligt valda 

sökstrategier vi bestämt. Efter varje sökning har vi läst titlar och ett första urval har 

gjorts, sedan har vi läst abstrakt och valt ut artiklar som granskades ytterligare. 

Relevanta artiklar som anses besvara litteraturöversiktens syfte lästes, granskades 

och kvaliteten bedömdes med hjälp av granskningsmallar se Bilaga 1 och Bilaga 2. 

Ett gemensamt sista urval av artiklar som användes till litteraturöversikten gjordes. 

Sökningar av valda artiklar dokumenterades i Tabell 1. Resultaten i artiklarna lästes 

igenom och sammanfattades av oss båda på varsitt håll. Resultaten kategoriserades 

och fördes sedan in i examensarbetet. 
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Analys och tolkning av data 

Sökningar efter artiklar som kan besvara syftet med litteraturöversikten har utförts. 

De valda artiklarna numrerades och lästes igenom flera gånger för att få en bättre 

förståelse för helheten. Artiklarnas resultat var i fokus och överstrykningspennor 

användes för att ta ut de meningar och stycken ur artiklarna som svarade på 

litteraturöversiktens syfte. I enlighet med Friberg (2017) indelades sedan artiklarna 

utifrån dess likheter och skillnader i innehåll och artiklarnas resultat fördes in i en 

översiktstabell. Det övergripande innehållet i artiklarnas resultat jämfördes utifrån 

syftet och huvudkategorier sattes som sedan delades in i underkategorier vilket utgör 

litteraturöversiktens resultat. 

Etiska överväganden 

Artiklarna som valdes till litteraturöversikten är granskade av en expertgrupp inom 

ämnesområdet (peer review). Texten har återgetts så trovärdigt som möjligt för att 

beskriva artiklarna korrekt, lexikon användes som ett hjälpmedel för översättning 

av artiklarna från engelska till svenska. Enligt Forsberg & Wengström (2016) ska 

skillnader och likheter i artiklarnas resultat redovisas utan att resultatet plagieras 

eller att texten på något sätt förvrängs.  Enligt lagen om etikprövning av forskning 

som avser människor, SFS (2018:147) får forskning endast ske om deltagarna i 

forskningsarbetet ger sitt godkännande och samtycke. Forskningen ska ske med 

respekt för människovärdet och människans välfärd går före vetenskapens och 

samhällets behov av ny kunskap. Forskningen godkänns endast om det tar hänsyn 

till de risker deltagarna kan utsättas för och att deltagarnas hälsa, säkerhet och 

personliga integritet uppvägs mot det vetenskapliga värdet. Undantag för forskning 

utan samtycke finns om forskningen utförs på personer med sjukdom, försvagat 

hälsotillstånd, psykisk störning eller om något hos personen hindrar hen från att ge 

sitt samtycke. Forskningen måste dock ge kunskap som inte kan inhämtas på annat 

sätt eller vara till nytta för personen det ska forskas på (SFS 2018:147). 

 

Resultat 

Litteraturöversikten baseras på 15 vetenskapliga artiklar. Tre artiklar var från 

Sverige, tre artiklar från Norge, fyra artiklar från Storbritannien, två artiklar från 

USA, två artiklar från Australien och en artikel från Nederländerna. Bland artiklarna 
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var åtta stycken av kvalitativ design och sju artiklar kvantitativa, se Tabell 2. 

Sammanställningen av detta resultat presenteras i tabellen nedan. 

 

Huvudkategorier Underkategorier 

Att använda bedömningsinstrument Att jämföra trovärdigheten av 

bedömningsinstrument  

 

Att använda bedömningsinstrument 

 

Att observera smärtuttryck  Att tolka och förstå 

beteendeförändringar och smärta 

hos personer med demenssjukdom  

 

Att observera med eller utan 

bedömningsinstrument 

 

Att kommunicera Att ta hjälp av anhöriga 

 

Att lära känna personer med 

demenssjukdom 

 

Att lindra smärta med omvårdnad Att tolka lidande hos personer med 

demenssjukdom,  

 

Att bemästra sjuksköterskans nya 

roll 

 

 

 

 

Att använda bedömningsinstrument 

Pain Assessement in Impaired Cognition (PAIC) är ett smärtskattningsinstrument 

som kan hjälpa sjuksköterskor att tolka smärta hos personer med demenssjukdom. 

PAIC skalan redovisar olika ansiktsuttryck, kroppsrörelser eller läten som kan tolkas 

som att personer med demenssjukdom upplever smärta eller annat obehag (Van 

Dalen-Kok et al., 2018). Abbey Pain Scale (APS) är ett smärtskattningsinstrument 

med sex delskalor som innefattar röst, ansiktsuttryck, förändringar i kroppsspråket, 

beteende förändringar, psykologiska förändringar och fysiska förändringar. Varje 

delskala har en poängskala 0-3 där 0 är ingen smärta, 1 är mild smärta, 2 är måttlig 
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smärta och 3 är hög smärta. Electronic Pain Assessement Tool (ePat) är en 

smärtskattningsskala för att hjälpa vårdpersonal att bedöma smärta hos personer 

med demenssjukdom. Det är en applikation som kan läggas in i mobiltelefonen eller 

på en pekplatta som mäter små ansiktsuttryck som visar tecken på smärta (Atee, 

Hoti, Parsons & Hughes, 2017). 

 

Neville & Ostini (2014) och Brorson, Plymoth, Örmon & Blomsjö (2014) tar båda 

upp DOLOPLUS 2 som används för att värdera smärta hos personer över 65 år med 

kommunikationssvårigheter. Skalan involverar observationer av personens 

beteende i 10 olika situationer som möjligtvis kan ge upphov till smärta. 

Observationerna inkluderar bland annat sömn, verbal reaktion och beteendemässiga 

symtom. Neville & Ostini (2014) har Checklist of Nonverbal Pain Indicators (CNPI) 

med som är en beteende observerande skala som utförs både när personen är i vila 

och rörelse. Skalan innefattar rastlöshet, gnidande och klagomål/jämrande (Neville 

& Ostini, 2014). Pain Assessment in Advanced Dementia scale (PAINAD) är ett 

bedömningsinstrument för smärta hos personer med demenssjukdom. PAINAD 

tolkade smärtan genom olika tecken och beteenden hos personen och kunde även se 

om sjuksköterskans omvårdnad hade en smärtlindrande effekt (Jordan, Regnard, 

O´Brien & Hughes, 2011). 

 

MOBID- smärtskala användes vid observation och videoinspelning av personer med 

demenssjukdom med smärtproblematik för att kunna tolka smärta. Instrumentet 

fokuserar på nociceptiv smärta under aktiva, ledande rörelser av bål och extremiteter 

(Husebo, Strand, Moe-Nilssen, Husebo & Ljunggren, 2009). Mobilization- 

Observation- Behaviour- Intensity- Dementia (MOBID 2) är en uppföljande 

smärtskala från tidigare MOBID skalan som även innefattar smärta i inre organ, 

huvud och hud hos personen med demenssjukdom (Husebo, Strand, Moe-Nilssen, 

Husebo & Ljunggren, 2010). 

 

Att jämföra trovärdigheten av bedömningsinstrument 

APS och ePat bedömningsinstrument jämfördes i egenskap av mätning av mental 

förmåga samt bedöma smärta hos personer med demenssjukdom. Smärtan delades 

in i olika kategorier, Ingen smärta, Mild smärta, Måttlig smärta och Svår smärta. 
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Bedömningarna av smärta utfördes både i vila och i rörelse. Båda 

bedömningsinstrumenten indikerade smärta relativt likvärdigt och båda ansågs vara 

pålitliga (Atee, Hoti, Parsons & Hughes, 2017). En jämförelse gjordes mellan APS, 

Doloplus 2 och CNPI och pålitligheten var stor på alla tre bedömningsinstrumenten. 

CNPI var dock minst passade till att mäta kronisk smärta hos personer med 

demenssjukdom till skillnad mot APS och Doloplus 2 (Neville & Ostini, 2014). 

Pålitligheten på olika faktorer i MOBID skalan var utmärkta och trovärdigheten var 

god eller mycket god på smärtbeteende (Husebo, Strand, Moe-Nilssen, Husebo & 

Ljunggren, 2009). Uppföljaren MOBID 2 ansågs relevant, viktig och bedömningen 

ansågs motiverande och möjlig att genomföra kliniskt av sjuksköterskor (Husebo, 

Strand, Moe-Nilssen, Husebo & Ljunggren, 2010). När MOBID användes ansågs 

rörelse på ben och armar vara mest smärtsamma och vid MOBID 2 kom smärtan 

oftast från hjärta, lungor och bröstkorg (Husebo, Strand, Moe-Nilssen, Husebo & 

Ljunggren, 2009; Husebo, Strand, Moe-Nilssen, Husebo & Ljunggren, 2010). 

 

Att använda bedömningsinstrument  

De flesta studierna kom fram till att sjuksköterskor är dåliga på att använda 

smärtbedömningsinstrument hos personer med demenssjukdom. Van Dalen-Kok et 

al., (2018) beskriver att bedömningsinstrument för smärta fanns på avdelningar och 

på vårdhem men sjuksköterskorna var för osäkra på deras innehåll och 

tillämpning.  Lichtner et al., 2016 kommer fram till att på vissa sjukhus finns 

bedömningsinstrument för personer med demenssjukdom med kognitiv nedsättning 

tillgängliga fast användes inte. Enligt Lichtner, Dowding & Closs (2015) var 

bedömningsinstrumenten som användes inte utformade till ändamålet och användes 

trots att det inte passade till personer med nedsatt kognitiv förmåga. I studien De 

Witt Jansen et al., (2017) blev sjuksköterskor tillfrågande om 

bedömningsinstrument och svaret blev att sjuksköterskorna kände sig obekväma 

med innehåll och tillämpning av bedömningsinstrumenten. Därför användes inga 

bedömningsinstrument som i studien Husebo, Strand, Moe-Nilssen, Husebo & 

Ljunggren (2009) där olika sjuksköterskor fick olika resultat på olika uttryck av 

smärta. Sjuksköterskorna i studien från Gilmore Bykovskyi & Bowers (2013) 

känner stor osäkerhet att kunna tolka smärtan med hjälp av bedömningsinstrument 

på grund av personens oförmåga att kunna uppfatta och svara på frågor kring smärta. 
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Brorson, Plymoth, Örmon & Blomsjö (2014) nämner att några få sjuksköterskor 

använder Doloplus 2 för att bedöma smärta hos personer med demenssjukdom. 

 

Att observera smärtuttryck  

Ansiktsuttryck som uppvisades vid smärta var att personen rynkade ihop ansiktet, 

smalnande ögon, stängda ögon, att höja överläppen, öppen mun eller spända läppar, 

hopbitna tänder, en tom blick, verkade ointresserad, var blek i ansiktet, var tårögd, 

såg spänd, ledsen eller rädd ut. Kroppsrörelser som observerades som tecken på 

smärta var frusenhet/rysningar, om personen kurade ihop sig, hade knutna händer, 

motsatte sig vård (kroppsligt), knuffades, var på sin vakt, gned sig, haltade, var 

rastlös eller vankade fram och tillbaka. Läten som kunde tolkas som smärta var om 

personen använde stötande ord eller smärt-relaterade ord, upprepade ord, klagade, 

skrek, mumlade, ropade, jämrade sig, grät, flämtade eller suckade (Van Dalen-Kok 

et al., 2018). Smärtuttryck som observerades i Jordan, Regnard, O´Brien & Hughes 

(2011) studie var om personerna rynkade pannan, grimaserade, var spänd, jämrade 

sig, höjde rösten, muttrade, var utåtagerande, andades fortare, såg rädd ut eller var 

rastlös. Även Brorson, Plymoth, Örmon & Blomsjö (2014) bekräftade att smärtan 

kunde uttryckas i rastlöshet, aggression, skrikande och av olika ansiktsuttryck.  

 

Att tolka och förstå beteendeförändringar och smärta hos personer med 

demenssjukdom 

En personlig smärtbedömning utfördes under tiden när den dagliga omvårdnaden 

skedde, eftersom sjuksköterskan kände till det vanliga/normala beteendet hos 

personen uppmärksammade sjuksköterskan om något avvikande uppstod. 

Sjuksköterskan tolkade det avvikande beteendet som tecken på smärta, oro eller 

försämrat allmäntillstånd hos personen. Ett förändrat beteende kunde vara att en 

rörelse inte utfördes på samma sätt som tidigare, personen kanske slutade att äta, 

oftare gick på toaletten, uppträdde mera aggressivt, upplevdes mer förvirrad, drog 

sig undan, ropade, började skrika, svära eller bara försvann in i sin egen värld och 

blev svår att få kontakt med. I sådana situationer kunde sjuksköterskan antingen 

försöka att lugna personen eller om denne verkade frånvarande bara försöka få 

kontakt (De Witt Jansen et al., 2017). Genom dagliga observationer kunde 

sjuksköterskan tolka om beteendeförändringarna berodde på smärta eller hade 
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någon annan orsak så att personen inte behövde lida i onödan (Karlsson, Ernsth 

Bravell, Ek & Bergh, 2013). 

 

På grund av kommunikationssvårigheter tyckte sjuksköterskorna att det var svårt att 

få kontakt och att kunna tolka upplevelsen av smärta hos personen. När 

sjuksköterskorna väl fastställt att personen led av smärta var det ändå svårt att 

lokalisera var smärtan kom ifrån. Det var inte alltid vad personen sade utan hur 

personen sade det som tolkades som smärta av sjuksköterskan. Sjuksköterskorna tog 

ibland hjälp vid bedömning av smärta genom att fråga anhöriga som kände personen 

bättre. Smärtan kunde uttryckas i rastlöshet, aggression, skrikande och av olika 

ansiktsuttryck (Lichtner et al., 2016).  

 

Sjuksköterskan försökte tolka verbala och beteendemässiga signaler från 

personerna, en del bedömningsinstrument för smärta användes också tillsammans 

med aktuella medicinlistor och journaler. Ibland såg sjuksköterskan tecken på 

smärta genom ett ökat blodtryck eller genom att personen grimaserade, jämrade sig, 

såg obekväm ut och vaktade/skyddade sin kropp (Monroe, Parish & Mion, 2015). 

Sjuksköterskan tolkade även kroppsspråk, hur personen reagerade vid beröring samt 

sjuksköterskans närvaro och omtanke (Gilmore Bykovskyi & Bowers, 2013). 

Sjuksköterskor upplevde det svårt att bedöma smärta med bedömningsinstrument 

eftersom smärta är individuellt och att personerna hade svårt att kommunicera hur 

smärtan upplevdes. Bedömningarna med poängsättning kändes många gånger 

slumpmässigt och konsekvensen blev då att sjuksköterskans beslut på behandling 

inte alltid blev korrekt. Dokumentation om smärta hos personer med 

demenssjukdom beskrevs många gånger genom att det verkar som smärta istället 

för att personen har smärta (Lichtner, Dowding & Closs, 2015). 

 

 Att observera med eller utan bedömningsinstrument 

Vid kommunikationssvårigheter så får sjuksköterskan istället observera 

rörelsemönster och se om det finns någon rörelse inskränkthet, om personen 

undviker vissa rörelser och kan det då bero på smärta i den kroppsdelen. 

Sjuksköterskan kan undersöka kroppsrörelser genom att ställa frågor om de kan lyfta 

ena armen eller se om personen till exempel klarar av att kamma sitt hår (Karlsson, 
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Ernsth Bravell, Ek & Bergh, 2013). Enligt Husebo (2010) är det en ännu större 

utmaning att försöka tolka smärta hos personer med demenssjukdom när det handlar 

om smärta i huvudet, inre organen eller huden. För att hitta den sortens smärta 

krävdes observation av personer under en längre tid och det var en nödvändig 

förutsättning att sjuksköterskan kände till vanliga beteendemönster innan 

bedömningen med MOBID-2 instrumentet utfördes (Husebo, Strand, Moe-Nilssen, 

Husebo & Ljunggren, 2010). Olika tecken och beteende på smärta som observerades 

med hjälp av bedömningsinstrumentet PAINAD var om personen rynkade pannan, 

grimaserade, var spänd, jämrade sig, höjde rösten, muttrande, var utåtagerande, 

andades fortare, såg rädd ut och/eller var rastlös (Jordan, Regnard, O´Brien & 

Hughes, 2011).  

 

Enligt Gilmore, Bykovskyi & Bowers (2013) identifierades smärta genom tre 

faktorer: Beteenden hos personen som tyder på smärta, Beteenden som starkt tyder 

på smärta och Allmänna beteendeförändringar hos personen. Allmänna 

beteendeförändringar beskrivs som förändringar som kan tyda på möjlig smärta men 

som också kan bero på andra orsaker. Även om indikatorer på smärta fanns så var 

många sjuksköterskor ändå osäkra om det var just smärta det handlade om när 

personen beklagade sig. Sjuksköterskorna berättar att de känner stor osäkerhet att 

kunna tolka smärtan med hjälp av bedömningsinstrument på grund av personens 

oförmåga att kunna uppfatta och svara på frågor kring smärta (Gilmore, Bykovskyi 

& Bowers, 2013). Att se personen med demenssjukdom varje dag och lära känna 

denne är grundläggande i bedömningen av smärta. Personer med demenssjukdom 

kan uppvisa små nästan obetydliga tecken som kan vara lätta att missa och samtidigt 

svårtolkade och det är därför viktigt att sjuksköterskan är närvarande så att rätt 

bedömning kan göras (Karlsson, Sidenvall, Bergh & Ernst Bravell, 2012). 

 

Att kommunicera  

Enligt Midtbust, Einang Alnes, Gjengedal & Lykkeslet (2018) har personer med 

demenssjukdom ofta svårt att uttrycka sig verbalt när det gäller smärta. Enligt 

Monroe, Parish & Mion (2015) är det ett detektivarbete för sjuksköterskan att samla 

in information från personen, anhöriga, gamla journaler, andra vårdteam som 

eventuellt haft hand om personen för att kunna behandla och förstå smärta. Även 
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om sjuksköterskan får all information så är det ändå inte lätt att förstå när personen 

har smärta eller hur mycket smärta på grund av kommunikationssvårigheter. 

Karlsson, Ernsth Bravell, Ek & Bergh (2013) kommer fram till att etiska dilemman 

ofta uppstår i hemsjukvården som är kopplade till personens kognitiva nedsatthet. 

Detta leder ofta till att personen inte förstår vad sjuksköterskan menar och det blir 

svårt att hjälpa denne med smärtan. Fast att personer med demenssjukdom har 

kommunikationssvårigheter är det fortfarande viktigt att sjuksköterskan involverar 

personen i samtalet och att försöka få samarbetet att fungera. Sjuksköterskan får ta 

reda på om personer med demenssjukdom har förmåga att språkligt kunna uttrycka 

sin smärta samt om sjuksköterskan kan lita på den bedömningen.  

 

Att ta hjälp av anhöriga  

Enligt Lichtner et al., (2016) är anhöriga viktiga i arbetet med personer med 

demenssjukdom. Om anhöriga bör sjuksköterskan prata med dem och få mer 

information om personens nuvarande - och tidigare smärtproblematik. Enligt 

Karlsson, Ernsth Bravell, Ek & Bergh (2013) är en god dialog mellan sjuksköterska 

och anhöriga bra för det kan ge värdefull information om personen och eventuell 

tidigare smärtproblematik. För att få fram om personer med demenssjukdom lider 

av smärta kommer Monroe, Parish & Mion (2015) fram till att det är en fördel om 

sjuksköterskan har en kommunikation med personens familj samt att sjuksköterskan 

har lärt känna personen över en längre tidsperiod. Enligt Midtbust, Einang Alnes, 

Gjengedal & Lykkeslet (2018) har en del personer med demenssjukdom fortfarande 

någon sorts språk kvar även om det kan vara en rad osammanhängande ord så kan 

det ibland beskriva smärtan som upplevs. Enligt Lichtner et al., (2016) förstår inte 

en del personer med demenssjukdom vad de blir tillfrågade om, andra kan vara 

misstänksamma och ha svårt att anförtro sig till sjuksköterskan. När smärta skulle 

beskrivas användes ofta gester, olika kroppsrörelser, beteendemönster och 

metaforiska uttryck istället för ord. Utifrån det fick sjuksköterskan försöka tolka vad 

det var personen försökte berätta om sin smärta.  

 

Utmaningen ligger i att kunna läsa av personens lidande enligt erfarna 

sjuksköterskor som intervjuades i studien av Midtbust, Einang Alnes, Gjengedal & 

Lykkeslet (2018). Att då kunna tolka och förstå krävs det att sjuksköterskan känner 
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personens sätt att uttrycka sig på. Det kan vara ett pyttelitet tecken på att något inte 

stämmer men ändå tillräckligt för sjuksköterskan att förstå upplevelsen av smärta. 

Enligt De Witt Jansen et al., (2017) är en av de viktigaste grundstenarna att känna 

personer med demenssjukdom för att kunna tolka och lindra smärta. Brorson, 

Plymoth, Örmon & Blomsjö (2014) får fram samma sak av sin studie.  

 

Att lära känna personer med demenssjukdom 

Att lära känna personer med demenssjukdom var av stor vikt för att kunna tolka 

tecken på smärta. Genom att veta hur personen fungerar i vardagen kan 

sjuksköterskan lättare se små skillnader när något inte stämmer (De Witt Jansen et 

al., 2017). Enligt Gilmore Bykovskyi & Bowers (2013) visar personer med 

demenssjukdom inte tydligt att något gör ont eller är fel. Därför är det viktigt att 

som sjuksköterska lära känna personen och kunna se även små tecken på 

förändringar som uppvisas för att kunna lindra eventuell smärta. Karlsson, Ernsth 

Bravell, Ek & Bergh (2013) anser att en tät kontakt med personen gör det lättare att 

observera förändringar som kan undersökas vidare om de är smärtrelaterade eller ej. 

Kontinuitet bland sjuksköterskor är nödvändigt för omvårdnaden hos personer med 

demenssjukdom. Sjuksköterskan måste ges tiden att lära känna personen likväl som 

denne ska uppleva trygghet med sjuksköterskan. 

 

Enligt Lichtner et al., (2016) är erfarenhet, kunskap och att kunna tänka i nya 

perspektiv viktigt för att sjuksköterskan ska kunna tolka det som inte kan sägas i ord 

av personer med demenssjukdom. I studien från Midtbust, Einang Alnes, Gjengedal 

& Lykkeslet (2018) beskriver sjuksköterskorna hur de genom erfarenhet lärt sig att 

observera kroppsrörelser och genom det se om tillståndet upplevdes som obehagligt 

för personen. Personer med svår demenssjukdom kan ibland ändra sitt beteende fort 

och bli avvisande och aggressiva vid olika vårdsituationer likväl som arga och 

irriterade. Även vid stark smärta kan personer vägra ta emot hjälp från 

sjuksköterskan eftersom de inte förstår vad sjuksköterskan vill och menar. Samtidigt 

tvivlar sjuksköterskan ibland på sin förmåga att kunna tolka smärttillstånd hos 

personer med demenssjukdom. Monroe, Parish & Mion (2015) kommer även fram 

till att lära känna personer med demenssjukdom är viktigt för att kunna tolka och 



 

19 

 

lindra smärta. Därför är det en fördel om sjuksköterskan har erfarenhet och expertis 

om personens smärtbeteende.  

 

Att lindra smärta med omvårdnad 

Sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad och omvårdnadsåtgärderna som 

användes hade som syfte att försöka förbättra det som upplevdes som besvärligt för 

personen (Gilmore, Bykovskyi & Bowers, 2013). Omvårdnadsåtgärderna ansågs 

vara ett bra komplement till smärtstillande läkemedel och/eller kunde förbättra 

effekten av läkemedlet. Om personen var avslappnad innan medicinering så hade 

smärtstillande läkemedlet bättre effekt. Omvårdnadsåtgärder som användes av 

sjuksköterskor var att sitta hos personen och att vara närvarande, att hålla handen, 

att ge en lätt massage, att prata lugnt, att spela musik som personen uppskattade och 

att använda värmekuddar (Brorson, Plymoth, Örmon & Blomsjö, 2014). Att sjunga 

och att prata med lugnande röst kunde också lindra smärtan hos personen med 

demenssjukdom (Midbust, Einang Alnes, Gjengedal & Lykkeslet, 2018). 

Sjuksköterskor försökte också utesluta andra orsaker som kunde uppfattas som 

smärta genom att följa personen till toaletten, möblera om i rummet så att det 

passade bättre, ändra sitt eller liggläge, justera innetemperaturen, byta miljö genom 

att till exempel ta med personen ut i friska luften, erbjuda mat och dryck som 

uppskattas samt att se efter tecken på eventuell akut sjukdom (Gilmore, Bykovskyi 

& Bowers, 2013). 

 

Att tolka lidande hos personer med demenssjukdom 

Enligt Brorson, Plymoth, Örmon & Blomsjö (2014) berättar sjuksköterskor om 

svårigheter vid smärtlindring hos personer med demenssjukdom. Känslor som 

maktlöshet och frustration när läkare inte tar hänsyn till sjuksköterskornas kunskap 

och kännedom om personen och därför dröjde med att ordinera smärtstillande 

läkemedel. Detta medförde många gånger att personen fick vänta och lida längre än 

nödvändigt. Sjuksköterskorna upplevde även att smärtstillande läkemedel inte alltid 

hade den önskade effekten. Personer med demenssjukdom är mera utsatt för 

biverkningar av smärtstillande läkemedel som bland annat kan ge ökad förvirring, 

förstoppning och ökad fallrisk vilket kan medföra ett ökat lidande (Brorson, 

Plymoth, Örmon & Blomsjö, 2014). Genom observation kan sjuksköterskan tolka 
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om beteendeförändringarna beror på smärta eller något annat så att personen inte 

behöver lida i onödan. Depression är relativt vanligt hos personer med 

demenssjukdom, vilket också kan vara smärtsamt och ge ett lidande som påverkar 

både kropp och sinne (Karlsson, Ernsth Bravell, Ek & Bergh, 2013).  

 

Att bemästra sjuksköterskans nya roll 

Karlsson, Sidenvall, Bergh & Ernsth Bravell (2012) beskriver sjuksköterskornas nya 

och mer administrativa roll i sin studie. Sjuksköterskorna upplevde att de förlorade 

sin kliniska blick när de gick från att arbeta nära personer med demenssjukdom till 

att bli rådgivare för undersköterskor. Sjuksköterskorna fick helt förlita sig på 

undersköterskornas tolkningar och rapporteringar angående smärta. Det är redan 

svårt att tolka och bedöma smärta och det försvåras ytterligare när sjuksköterskan 

inte får träffa personen dagligen. Sjuksköterskorna tyckte det var frustrerande, tufft 

och kände osäkerhet inför att ta beslut gällande smärta. Att vara sjuksköterska 

beskrivs som att se, lära känna och vara närvarande, i den nya rollen som rådgivare 

kände sjuksköterskorna att de tappat kontrollen över personerna och deras 

smärtproblematik (Karlsson, Sidenvall, Bergh & Ernst Bravell, 2012). 

 

Diskussion 

Diskussionen kommer att innehålla sammanfattning av huvudresultat, 

resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion. 

 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Sammanfattningsvis framgår det att som sjuksköterska tolka och bedöma smärta hos 

personer med demenssjukdom är svårt på grund av kommunikationssvårigheter. 

Smärta hos personerna tolkas genom olika ansiktsuttryck, läten och kroppsrörelser. 

Att lära känna personen var viktigt för att kunna observera och för att kunna se om 

något avvek från det normala beteendet. Sjuksköterskans omvårdnad handlar om att 

vara närvarande, lugn och använda beröring för att lugna personen och eventuellt 

lindra smärtan. Sjuksköterskan bör tillfråga anhöriga om information angående 

tidigare smärtproblematik. Det finns många bedömningsinstrument för smärta hos 

personer med demenssjukdom men få av bedömningsinstrumenten används av 

sjuksköterskor i praktiken. 
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Resultatdiskussion  

Standardiserade bedömningsmetoder används som ett stöd när en persons situation, 

funktion eller behov ska bedömas. Bedömningsinstrument är ett hjälpmedel för 

sjuksköterskan att kunna göra en säker bedömning av personens tillstånd. 

Information samlas in genom självskattning, observationer, intervjuer eller 

sökningar i journalen. Bedömningsinstrument ska ses som ett komplement till annan 

relevant information om personen som sedan vägs samman i en bedömning av den 

specifika situationen (Socialstyrelsen, 2012). Bedömningsinstrument för att bedöma 

smärta hos personer med demenssjukdom baserades på observationer på grund av 

att det vanligen fanns kommunikationssvårigheter. Observationerna utfördes av 

sjuksköterskan och kunde innefatta bedömning av läten, kroppsrörelser, beteenden 

och andra uttryck hos personen (Van Dalen-Kok et al., 2018). Bedömningen av 

smärta baserades på en skala av ingen smärta, mild smärta, måttlig smärta och svår 

smärta, bedömningen utfördes både i rörelse och i vila (Atee, Hoti, Parsons & 

Hughes, 2017).  

 

Bedömningsinstrument är prövade och en manual medföljer instrumentet om hur 

det ska användas. Vetenskapliga prövningar handlar om att undersöka 

bedömningsinstrumentets reliabilitet, validitet och acceptans i relevanta 

patientgrupper. Reliabilitet innebär i vilken utsträckning ett bedömningsinstruments 

resultat är fritt från mätfel. Validitet betyder att användningen och tolkningen av 

bedömningsinstrumentets resultat stämmer med syftet. Acceptans handlar om att 

bedömningsinstrumentet accepteras av både aktuella personer och sjuksköterskor 

(Socialstyrelsen, 2012). APS och ePat jämfördes sinsemellan och båda ansågs 

pålitliga att använda vid bedömning av smärta hos personer med demenssjukdom 

(Atee, Hoti, Parsons & Hughes, 2017). Pålitligheten på olika faktorer i MOBID 

skalan ansågs utmärkta och trovärdigheten god eller mycket god på smärtbeteende 

hos personer med demenssjukdom (Husebo, Strand, Moe-Nilssen, Husebo & 

Ljunggren, 2009). Pålitlighet och trovärdighet innebär att två oberoende 

sjuksköterskors skattningar av en och samma person överensstämmer med varandra 

och bedömningsinstrumentet ska mäta det som det är avsett för att mäta 

(Socialstyrelsen, 2012). MOBID 2 ansågs relevant, viktig och bedömningen var 
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motiverande och möjlig att genomföra klinisk av sjuksköterskor (Husebo, Strand, 

Moe-Nilssen, Husebo & Ljunggren, 2010). När bedömningsinstrument finns är det 

synd att dessa blir bortglömda eller att kunskapen hos sjuksköterskorna inte finns 

för att använda bedömningsinstrumenten (Monroe, Misra, Habermann, Dietrich, 

Cowan & Simmons, 2016). 

 

I Karlsson, Ernsth Bravell, Ek och Bergh (2013) används Visuell Analog Skala 

(VAS) för att bedöma smärta hos personer med demenssjukdom. På grund av 

minnes - och kommunikationssvårigheter uppstod problem vid användandet av 

VAS. Trots det använde sjuksköterskor VAS för att kunna involvera personer med 

demenssjukdom i sin egen vård och göra den mer personcentrerad även om resultatet 

av VAS inte alltid kändes tillförlitligt. Enligt Bergh (2015) är 

bedömningsinstrument pålitliga och användbara för sjuksköterskor. VAS skalan är 

ett bra bedömningsinstrument hos personer som förstår innebörden och kan se och 

skatta sin smärta på skalan. VAS anses därför inte vara ett lämpligt 

bedömningsinstrument för personer med demenssjukdom. 

 

Vid användning av bedömningsinstrument ska den berörda personen eller anhörig 

informeras om syftet med bedömningen, hur genomförandet går till, varför frågorna 

är viktiga inför den kommande bedömningen, varför samtliga frågor ställs till alla 

samt hur återkopplingen kommer att ske (Socialstyrelsen, 2012). Osäkerhet hos 

sjuksköterskor vid användning av bedömningsinstrument beror mestadels på grund 

av personens oförmåga att kunna uppfatta och svara på frågor om sin smärta. 

Sjuksköterskor visste att bedömningsinstrument fanns att tillgå på avdelningen men 

används sällan på grund av osäkerhet av bedömningsinstrumentets innehåll och 

tillämpning (De Witt Jansen et al., 2017). Detta kan leda till ett vårdlidande för den 

smärtdrabbade personen då otillräcklig kunskap hos sjuksköterskan går ut över 

personens hälsa och välmående (Eriksson, 2015).  

 

Smärta är en obehaglig känsla som kan definieras som nociceptiv smärta, refererad 

smärta, neurogen smärta, psykogen smärta och idiopatisk smärta. Smärta är vanligt 

hos äldre personer ofta på grund av otillräcklig smärtbehandling, 

kommunikationssvårigheter samt oroligheter för biverkningar av läkemedel 
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(Haasum, Fastbom, Fratiglioni, Kåreholt & Johnell, 2011). Observationer av 

ansiktsuttryck, kroppsrörelser och läten är viktiga att ta hänsyn till för att tolka och 

bedöma smärta hos personer med demenssjukdom eftersom många har 

kommunikationssvårigheter (Van Dalen-kok et al., (2017). Hos BPSD personer kan 

ett opassande beteende, vägra ta emot vård, inbillning, reducerad tankeverksamhet 

och agitation vara ett tydligt tecken på smärta (Sampson, White, Lord, Leurent, 

Vickerstaff, Scott & Jones, 2015). Beteenden som rastlöshet, aggression eller 

skrikande kan vara tecken på att personer upplever smärta. Beteendena blir då 

viktiga för att kunna tolka och observera smärta (Brorson, Plymoth, Örmon & 

Blomsjö, 2014).  

 

Kliniska tecken på demenssjukdom är att personens kognitiva förmåga försämras 

och minnet börjar svikta. Personen försämras successivt och klarar så småningom 

inte av att planera vardagen, saknar tidsuppfattning, får försämrat språk och 

orienteringsförmåga. Detta beror på förändringar i hjärnan (Wierenga & Bondi, 

2011). Att bedöma och tolka smärta hos personer med demenssjukdom var svårt på 

grund av att den kognitiva förmågan var försämrad. Det var därför viktigare att titta 

på förändrade beteenden som till exempel att personen ändrade sina toalettvanor, 

slutade äta, började ropa eller skrika. Det kunde vara bra att ha med smärta i tankarna 

vid den dagliga omvårdnaden för att observera onormala beteenden hos personen 

med demenssjukdom (De Witt Jansen et al, 2017).  

 

Smärta är en personlig upplevelse och kan inte bevisas eller uteslutas med faktiska 

metoder. Smärta är inte samma sak för alla, vissa kan ha hög smärta och bete sig 

som vanligt medans andra har låg smärta och ligger och jämrar sig som att smärtan 

är outhärdlig. Smärta är en upplevelse för just den personen som har smärtan 

(Hughes, 2012). Sjuksköterskor kände att det var svårt att tolka smärta hos personer 

med demenssjukdom för att smärta är individuellt. Det var svårt att identifiera 

smärta och det var inte alltid vad personen sade utan hur denne uttryckte sig som 

sjuksköterskan kunde tolka som smärta. När smärta konstaterades blev utmaningen 

för sjuksköterskan att komma fram till var smärtan var lokaliserad. Smärtan är 

individuell och sjuksköterskan var inte alltid säker på att det var smärta som 

upplevdes, det var vanligt att i dokumentationen skriva att personen verkade ha 
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smärta och inte att personen hade smärta (Lichtner, Dowding & Closs, 2015). 

Smärta är ofta svårt att upptäcka och svårt att lindra hos personer med 

demenssjukdom. Genom att hjälpa smärtdrabbade att få rätt behandling kan det leda 

till mindre oro, mindre utåtagerande beteende och ge personen bättre livskvalité 

(Sampson, White, Lord, Leurent, Vickerstaff, Scott & Jones, 2015). 

   

Personer med demenssjukdom lider ofta av kommunikationssvårigheter och det 

leder till att smärtan blir svår att tolka och bedöma för sjuksköterskan (Sendecki, 

2013). Bedömningsinstrument är pålitliga och fungerar som ett hjälpmedel för att 

bedöma personens situation, funktion eller behov. Oberoende på vilken 

sjuksköterska som använder instrumentet ska resultatet bli detsamma vid 

bedömning av samma person. Bedömningsinstrumentet ska vara överensstämmande 

med behovet som ska bedömas hos personen. När bedömningsinstrument tillämpas 

ska det vara accepterat av både personen som ska bedömas (alternativt anhöriga) 

och utav sjuksköterskan som ska utföra bedömningen (Socialstyrelsen, 2012). 

Personer med demenssjukdom observerades av sjuksköterskan för att kunna 

identifiera smärta. Smärtan kunde visa sig som försämrad rörelse eller att personen 

undvek vissa rörelser (Karlsson, Ernsth Bravell, Ek & Bergh, 2013). Enligt Husebo 

et al., (2010) kunde smärta i inre organ, huvud och i huden lättare identifieras om 

observationer utfördes under en längre tid och med hjälp av MOBID 2 smärtskala 

för att tolka och bedöma smärtan. Gilmore, Bykovskyi & Bowers (2013) kom fram 

till att sjuksköterskor kände sig osäkra att använda bedömningsinstrument och 

använde sig av observationer i stället, oftast på grund av att personer med 

demenssjukdom hade svårt att uttrycka sig verbalt. Både bedömningsinstrument och 

observationer krävde att sjuksköterskan kände personen och visste vilka tecken som 

tydde på smärta för att förstå att personen led av smärta. 

 

Smärta och smärtstillande behandling är relativt vanligt bland den äldre 

befolkningen ändå är det många som inte får tillräcklig behandling för sin smärta. 

Orsaker bakom obehandlad smärta är bland annat otillräcklig smärtbedömning, 

kommunikationssvårigheter (på grund av kognitiv svikt) samt oro för biverkningar 

av medicineringen (Haasum, Fastbom, Fratiglioni, Kåreholt & Johnell, 2011). Som 

sjuksköterska är det viktigt att se individen och inte bara demenssjukdomen. En 
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person med demenssjukdom har svårt att kommunicera sina känslor, upplevelser, 

önskemål och att visa sin personlighet. Personcentrerad vård handlar om att vårda 

personen utifrån tidigare levnadssätt och utifrån hur denne lever idag. Personens 

prioriteringar, värderingar, vanor och behov ska ligga till grund för den dagliga 

omvårdnaden för att uppnå bästa tänkbara vård (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Sjuksköterskans huvudområde var omvårdnad och omvårdnadsåtgärder som 

används och hade för avsikt att förbättra det tillstånd som tolkades som besvärande 

för personen. Omvårdnadsåtgärder ansågs vara ett bra komplement till 

smärtstillande läkemedel och/eller kunde förbättra effekten av läkemedlet. Om 

personen var avslappnad istället för orolig innan medicineringen hade läkemedlet 

oftast en bättre effekt. Några omvårdnadsåtgärder som används för att lindra smärtan 

var att sitta ner hos personen, att ge lätt massage, att prata lugnt, att vara närvarande 

och att använda värmekuddar (Brorson, Plymoth, Örmon & Blomsjö, 2014). Även 

omvårdnadsåtgärder som att spela musik och att sjunga för personen används 

(Midtbust, Einang Alnes, Gjengedal & Lykkeslet,2018). Det diskuteras mycket om 

smärtlindrande läkemedel hos personer med demenssjukdom och om läkemedlet 

verkligen har den önskade effekt som eftersträvas. Omvårdnadsåtgärder hamnar ofta 

i skymundan och istället sätts läkemedel snabbt in hos smärtdrabbade personer med 

demenssjukdom (Sampson, White, Lord, Leurent, Vickerstaff, Scott & Jones, 

2015). 

 

Personer med demenssjukdom är ofta otillräckligt smärtlindrande eller 

felmedicinerade på grund av dålig verbal förmedling av smärta (Haasum, Fastbom, 

Fratiglioni, Kåreholt & Johnell, 2011). Smärtan blev svår att tolka och bedöma för 

att personer med demenssjukdom har svårt att uttrycka sig verbalt. Det ledde till att 

sjuksköterskor fick ta fram information om tidigare smärtproblematik från anhöriga, 

gamla journaler och vårdteam som tidigare vårdat personen. Trots information från 

olika källor och även från personen var det svårt för sjuksköterskan att veta var och 

om personen hade smärta (Monroe, Parish & Mion, 2015). Kommunikationen 

mellan olika vårdinstanser, anhöriga och andra berörda parter är viktiga för att kunna 

lindra smärta hos personer med demenssjukdom (Fossum, 2014). Om informationen 

inte kommer fram till sjuksköterskan om personens omvårdnadsbehov leder det till 

ett onödigt lidande för personen med demenssjukdom (Eriksson, 2015). 
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Kommunikationen stärker människan i det sociala sammanhanget och ger en känsla 

av trygghet (Veselinova, 2014). Personer med demenssjukdom har ofta en nedsatt 

kommunikationsförmåga och det blir en utmaning att förmedla sig. Sjuksköterskan 

får ofta ta hjälp av anhöriga för att kommunicera med personer med demenssjukdom 

men det är viktigt att alltid vända sig till personen om hen finns i rummet och inte 

lämna denne utanför (Sendecki, 2013). Enligt Karlsson, Ernsth bravell, Ek och 

Bergh (2013) var en god dialog mellan sjuksköterska och anhörig värdefull för den 

kunde ge information om personens tidigare smärtproblematik. Midtbust, Einang 

Alnes, Gjengedal & Lykkeslet (2018) ansåg att som sjuksköterska var det en fördel 

att prata med anhöriga till personer med demenssjukdom för att få mer kunskap och 

lära känna personen bättre för att lättare kunna tolka smärta. Lichtner et al., (2016) 

höll med om att anhöriga var en viktig del hos personer med demenssjukdom för att 

kunna tolka och bedöma smärta. Om anhöriga fanns med borde sjuksköterskan prata 

med dem och få mer information om personens nuvarande- och tidigare 

smärtproblematik. Monroe, Parish & Mion, 2015 sade att kommunikation mellan 

personens familj och sjuksköterskan gav en fördel för att tolka och bedöma smärta 

hos personen med demenssjukdom.  

 

Att som sjuksköterska börja lära känna en person med demenssjukdom tar tid 

eftersom att få fram information oftast tar längre tid än hos en orienterad person. 

Ibland får anhöriga hjälpa till i konversationen men sjuksköterskan ska alltid vända 

sig mot personen i första hand. Miljön runt omkring är viktig, den ska vara lugn och 

utan störande intryck som kan distrahera personen. Korta enkla ja och nej frågor är 

att föredra för personen samt att sjuksköterskan enbart ställer en fråga i taget. Om 

personen inte längre förstår tal kan sjuksköterskan försöka använda förklarande 

gester för att göra sig förstådd (Sendecki, 2013). Att lära känna personen med 

demenssjukdom var av stor vikt för sjuksköterskan för att sedan kunna tolka tecken 

på eventuell smärta. Genom att veta hur personen fungerade i vardagen kunde 

sjuksköterskan lättare se små skillnader i beteendet när något inte stämde (Brorson, 

Plymoth, Örmon och Blomsjö, 2014). En tät kontakt med personen gjorde det lättare 

att observera förändringar som kunde undersökas vidare om de var smärtrelaterade 

eller inte. Kontinuitet bland sjuksköterskor var nödvändigt för omvårdnaden hos 
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personer med demenssjukdom. Sjuksköterskan måste ges tid att lära känna personen 

likväl som personen skulle uppleva trygghet med sjuksköterskan (Karlsson, Ernsth 

Bravell, Ek & Bergh, 2013). Flera av studierna bekräftade att tiden var viktig för 

sjuksköterskorna med personen med demenssjukdom för att tolka och bedöma 

smärta. Ett hinder för sjuksköterskorna var tiden att hinna interagera och försöka 

förstå var smärtan var lokaliserad (Lichtner et al., 2016). Sjuksköterskorna ansåg att 

det krävdes erfarenhet och tid för den enskilde personen för att lära sig tolka tecken 

på smärta (Brorson, Plymoth, Örmon & Blomsjö, 2014). 

 

Sjuksköterskans profession handlar om att arbeta utifrån varje unik person och att 

se dennes behov. Förhållandet mellan sjuksköterska och personen eller närstående 

ställer höga krav på sjuksköterskans kunskaper och kompetens inom yrket, extra 

mycket idag då även medvetenheten och kunskapen ökat hos personer och 

närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Personen ska känna sig sedd, 

hörd och delaktig för att kunna känna tillit till sjuksköterskan vilket resulterar i en 

god vårdrelation. Respekt och bekräftelse av personens syn på ohälsa och sjukdom 

gör att sjuksköterskan kan främja hälsan för just den personen som vårdas av 

sjuksköterskan (Kjörnsberg, Karlsson, Babra & Wadensten, 2010). Det är svårt att 

involvera personer med demenssjukdom på grund av deras 

kommunikationssvårigheter och deras nedsatta kognitiva förmåga. Detta leder till 

att sjuksköterskan får använda andra sätt att genomföra tolkningar av smärta, genom 

till exempel anpassade bedömningsinstrument och observationer av personen 

(Monroe, Misra, Habermann, Dietrich, Cowan & Simmons, 2016). 

 

Karlsson, Sidenvall, Bergh & Ernsth Bravell (2012) tog upp hur framtidens 

sjuksköterska som rådgivare för undersköterskor skulle kunna komma att se ut. 

Sjuksköterskan fick en mer administrativ roll vilket gjorde att sjuksköterskan 

hamnade utanför omvårdnaden som istället mestadels sköttes av undersköterskor. 

Sjuksköterskorna upplevde att de förlorade sin kliniska blick genom denna 

förändring. Svårigheter att helt förlita sig på undersköterskans observationer av 

personens smärta för att göra en bedömning togs också upp som ett problem. 

Bedömning av smärta på personer med demenssjukdom var aldrig enkelt och att inte 

få träffa personen dagligen underlättade inte uppgiften för sjuksköterskan. 
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Sjuksköterskan upplevde det som frustrerande, tufft och mycket osäkert inför att ta 

beslut gällande behandling av personens smärta. Att vara sjuksköterska beskrevs 

som att se, lära känna och att vara närvarande, i den nya rollen som rådgivare 

kände sjuksköterskan att hen tappade kontrollen över personerna och deras 

smärtproblematik. De Witt Jansen et al. (2017) beskrev också att undersköterskor 

ofta kände personerna bättre än vad sjuksköterskorna gjorde. Undersköterskorna 

skötte omvårdnaden och på så vis spenderade de mer tid med personerna. 

Undersköterskorna var de som uppmärksammade om smärta uppkom, förbättrades 

eller förvärrades hos personerna med demenssjukdom. Sjuksköterskan kontaktades 

mest i samband med eventuell farmakologisk smärtlindring.  

 

Obehandlad smärta kan leda till ett lidande genom dålig livskvalité, agitation, 

depression och ångest (Haasum, Fastbom, Fratiglioni, Kåreholt & Johnell, 2011). 

Alla människor lider någon gång i livet och det kopplas ofta ihop med hälsan. 

Erikssons omvårdnadsteori handlar om att lindra lidandet med kärlek och 

barmhärtighet för att kunna tjäna liv och hälsa (Kasén, Lindholm & Eriksson, 2008). 

Sjuksköterskor upplevde ofta svårigheter vid smärtlindring hos personer med 

demenssjukdom. Läkare tog många gånger inte hänsyn till sjuksköterskans kunskap 

och kännedom om personen vilket gjorde att smärtstillande läkemedel ofta blev 

fördröjt och att personen fick lida längre än nödvändigt (Brorson, Plymoth, Örmon 

& Blomsjö, 2014). Genom sjuksköterskans observationer kunde personens 

beteendeförändringar tolkas om de berodde på smärta eller något annat så att 

personen inte behövde lida i onödan. Depression var relativt vanligt hos personer 

med demenssjukdom och kunde ge upphov till ett lidande som påverkade både 

kropp och sinne (Karlsson, Ernsth Bravell, Ek & Bergh, 2013).  

 

Metoddiskussion 

Artiklarna som ingår i litteraturöversikten har sökts från databaserna PUBMED och 

CINAHL. PsychINFO databasen skulle också ha kunnat använts för att få fler träffar 

inom demenssjukdom. Under tiden som sökningarna pågick kom ofta samma 

artiklar upp på olika sökord som gjorde de utvalda artiklarna mer trovärdiga och 

pålitliga samt att alla artiklar styrktes av höga poäng i kvalitetsbedömningen. Flera 

av artiklarna söktes och fanns både på PUBMED och CINAHL. MESH hade ingen 
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översättning på engelska för det svenska ordet omvårdnadsåtgärder. Ordet 

omvårdnadsåtgärder delades istället upp till orden omvårdnad och åtgärder som 

resulterade i sökorden nursing care, caring, nursing och care actions. 

Förväntningarna var att finna mer material om sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder 

men efter att sökningarna genomfördes återfanns inte så mycket forskning inom just 

det området. Omvårdnadsåtgärder kanske är ett mer svenskt begrepp och det hade 

varit önskvärt att få med det ordet bland de andra relevanta sökorden. Sökordet 

bedömningsinstrument fanns inte med bland de första valda sökorden utan tillkom 

efter att flera artiklar inom det området kom fram via andra sökningar. Sökordet 

bedömningsinstrument kändes då relevant att ta med i sökningarna.  

 

För att utesluta sökord hade NOT kunnat användas för att få en mer specifik sökning 

men det utfördes aldrig. Trunkering har använts för att hitta fler relevanta artiklar 

till litteraturöversikten. Artiklarna i litteraturöversikten granskades och då framkom 

det att 14 artiklar hade hög kvalité och 1 artikel hade medelkvalité. Giltigheten i 

litteraturöversikten baseras på relativ ny forskning på grund av att nio av femton 

artiklar inte var äldre än fem år. Många andra artiklar uteslöts på grund av för låg 

kvalitet. Artiklarna i litteraturöversikten kom från Sverige, Norge, Storbritannien, 

USA, Australien och Nederländerna. Överförbarheten och variationen i 

litteraturstudien kan ses genom att de femton artiklarna kommer från spridda länder 

och en större grupp med deltagare.  Artiklarna som valdes ut till litteraturöversikten 

blev relativt jämt fördelade av både kvantitativa och kvalitativa metoder, det var 

ingen tanke bakom det utan det föll sig bara naturligt. Det resulterade i ett brett 

resultat av både personliga intervjuer, upplevelser och validerade 

bedömningsinstrument om smärta hos personer med demenssjukdom. En översatt 

sammanfattning av varje artikel gjordes, artiklarna numrerades för att lättare kunna 

hållas isär när deras innehåll diskuterades. Kvinnor var överrepresenterade både 

bland deltagande personer och bland deltagande sjuksköterskor i artiklarna. 

Litteraturöversikten inkluderade personer som var över 60 år och som hade 

diagnostiserats med demenssjukdom. Överförbarheten kunde ha begränsats om vi 

riktat in oss på en viss demenssjukdom exempelvis Alzheimers sjukdom, enbart 

kvinnliga deltagare och en specifik sjukvård. 
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Etikdiskussion 

Artiklarna som valdes till litteraturöversikten är granskade (peer review). Vissa 

artiklar uteslöts ut litteraturöversikten på grund av att de inte var peer review. Texten 

har återgetts så trovärdigt som möjligt för att beskriva artiklarnas innehåll, lexikon 

användes som ett hjälpmedel för översättning av artiklarna från engelska till 

svenska. Enligt Forsberg & Wengström (2016) ska skillnader och likheter i 

artiklarnas resultat redovisas utan att resultatet plagieras eller att texten på något sätt 

förvrängs (Forsberg & Wengström, 2016). Att översätta artiklar från engelska blir 

inte alltid helt korrekt då meningsuppbyggnader och vissa ord inte alltid stämmer 

överens med det svenska språket.  

 

En god etik innebär att studierna har fått godkännande från en etisk kommitté 

och/eller att forskarna i sin etiska avvägning visat omsorg för att inte skada 

deltagarna under tiden som studien pågick (Forsberg & Wengström, 2016). Lagen 

om etikprövning av forskning som avser människor, SFS (2018:147) är viktig på 

grund av att personer med demenssjukdom inte alltid kan ge sitt samtycke till 

forskning. När det handlar om personer med demenssjukdom kan det kännas 

problematiskt om var den etiska gränsen ska dras under en studie. Samtycke har 

oftast givits från anhöriga då personer inte haft möjlighet att ge sitt muntliga 

godkännande. Anhörigas samtycke väger tungt etiskt och på så vis kan det etiska 

förhållningssättet ändå upprätthållas. 

 

Klinisk betydelse för samhälle 

Bedömningsinstrument används för att tolka och bedöma smärta hos personer med 

demenssjukdom och underlättar arbetet för sjuksköterskan. Tyvärr används 

bedömningsinstrument för sällan och sjuksköterskor skulle behöva mer kunskap för 

att använda bedömningsinstrumenten korrekt. Detta för att få en så bra uppfattning 

som möjligt av personens smärta. Kontinuitet bland sjuksköterskor är viktigt för att 

personen ska känna tillit och lita på sjuksköterskan. Kontinuiteten ger även 

sjuksköterskan tid att lära känna personen och observera små tecken på smärta. 
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Slutsats 

Kommunikation är ett problem för personer med demenssjukdom vilket gör det 

svårt att förmedla smärta. För att en sjuksköterska ska kunna tolka och lindra smärta 

är det en fördel att känna personen, prata med anhöriga och använda 

bedömningsinstrument för att få en helhetsbild av smärtan. Omvårdnadsåtgärder 

används inte så ofta för att lindra smärta utan mest för att lugna personen innan 

läkemedel ges vilket kan resultera i en bättre effekt av läkemedlet. 

Bedömningsinstrument används sällan på grund av att sjuksköterskor känner sig 

obekväma med deras tillämpning och innehåll. Sjuksköterskan observerar personen 

vid den dagliga omvårdnaden och ser om denne beter sig annorlunda mot i vanliga 

fall. Därför är det viktigt att ha ett vårdteam med samma sjuksköterskor som sköter 

samma personer och lär känna beteenden och rörelsemönster för att tidigt upptäcka 

något avvikande. Ofta har sjuksköterskan mycket att göra och tiden att observera 

och lyssna på personen finns inte. Bristen på tid gör att personer med 

demenssjukdom inte hinner förmedla sin smärta. Sjuksköterskan hinner inte alltid 

observera beteenden som kan tolkas som smärta eller lära känna personen för att 

identifiera tecken på smärta. Det leder till att personen blir lidande. 

 

Förslag till vidare forskning  

Litteraturöversikten visar att ytterligare forskning på omvårdnadsåtgärder för att 

lindra smärta hos personer med demenssjukdom bör genomföras. Två 

problemområden som framkom i litteraturstudien var personens 

kommunikationssvårigheter samt att sjuksköterskan inte har tiden som krävs för att 

tillgodose behoven hos personen. Eftersom demenssjukdom ökar globalt behöver 

mera forskning genomföras om hur omvårdnaden kring dessa personer ska kunna 

bli så optimal som möjligt. Kanske en större mer omfattande observationsstudie på 

personer med demenssjukdom som involverar omvårdnadsåtgärder och närvarande 

sjuksköterskor och se vad det kan ha för effekt på personernas smärta.  
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Tabell 1.  

Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och utvalda artiklar 

Databas Sökord 

 

Årtal 

Free full 

text eller 

Full text 

Antal 

träffar 

Urval 

efter 

lästa 

titlar 

Urval efter 

lästa 

abstrakt 

Antal utvalda 

artiklar till 

resultat efter 

genomläsning 

av artiklar, 

n=15 

PubMed 

 

Dementia 

AND 

nursing 

AND 

pain 

2013–

2018 

Free full 

text 

19462 

 

1222 

 

107 

0 

 

0 

 

30 

0 

 

0 

 

15 

0 

 

0 

 

4 

PubMed 

 

Dementia 

AND 

nursing 

AND 

pain 

2008–

2018 

Free full 

text 

33078 

 

1860 

 

161 

0 

 

0 

 

10 

0 

 

0 

 

4 

0 

 

0 

 

1 

PubMed Nursing 

AND 

dementia 

2008–

2018 

Free full 

text 

 

55077 

 

2002 

0 

 

200 

0 

 

0 

0 

 

0 



 

2 

 

PubMed 

 

Pain 

AND 

Nurses 

experiences 

AND 

dementia 

2013–

2018 

Full text 

173840 

 

656 

 

12 

0 

 

0 

 

3 

0 

 

0 

 

3 

0 

 

0 

 

1 

PubMed Dementia 

AND 

Pain 

2008–

2018 

Free full 

text 

33952 

 

493 

0 

 

12 

0 

 

5 

0 

 

1 

Pubmed 

 

Dementia 

AND 

nursing 

AND 

care actions 

2008–

2018 

Free full 

text 

33078 

 

1860 

 

46 

0 

 

0 

 

9 

0 

 

0 

 

2 

0 

 

0 

 

0 

PubMed 

 

Dementia 

AND 

pain 

2008–

2018 

81345 

 

1373 

0 

 

60 

0 

 

4 

0 

 

1 

Pubmed Dementia 

AND 

Nursing 

AND 

Nurse 

2013–

2018 

Free full 

text 

19481 

 

1222 

 

137 

0 

 

0 

 

7 

0 

 

0 

 

3 

0 

 

0 

 

0 



 

3 

 

Pubmed 

 

Dementia 

AND 

Nursing 

experiences 

AND 

Pain 

2008–

2018 

Free full 

text 

33944 

 

105 

 

7 

0 

 

0 

 

7 

0 

 

0 

 

7 

0 

 

0 

 

1 

Pubmed 

 

Dementia 

AND 

Pain 

AND 

interpret 

2013–

2018 

46473 

 

846 

 

5 

0 

 

0 

 

1 

0 

 

0 

 

1 

0 

 

0 

 

0 

PubMed Dementia 

AND 

Interpret 

AND 

Pain 

2013–

2018 

Free full 

text 

19722 

 

60 

 

2 

0 

 

0 

 

2 

0 

 

0 

 

1 

0 

 

0 

 

1 

Cinahl Dementia 

AND 

Pain 

2007–

2018 

PDF full 

Text 

3603 

 

118 

0 

 

90 

0 

 

6 

0 

 

1 

Cinahl Dementia 

AND 

Ease pain 

2007–

2018 

PDF Full 

Text 

3603 

 

2 

0 

 

2 

0 

 

1 

0 

 

0 



 

4 

 

Cinahl 

 

Dementia 

AND 

Nursing 

AND 

Pain 

2007–

2018 

PDF Full 

Text 

3603 

 

1274 

 

62 

0 

 

0 

 

30 

0 

 

0 

 

2 

0 

 

0 

 

0 

Cinahl Dementia 

AND 

Nursing care 

AND 

Pain 

2007–

2018 

PDF Full 

Text 

3603 

 

844 

 

41 

0 

 

0 

 

32 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

Cinahl 

 

Dementia 

AND 

Patients 

AND 

Pain  

2007–

2018 

PDF Full 

Text 

3603 

 

1429 

 

72 

0 

 

0 

 

43 

0 

 

0 

 

4 

0 

 

0 

 

0 

PubMed 

 

 

dementia  

AND 

pain  

AND 

nurse 

(knowledge 

OR 

competence) 

2008–

2018 

Free Full 

Text 

33338 

 

479 

 

35 

 

 

7 

0 

 

0 

 

0 

 

 

2 

0 

 

0 

 

0 

 

 

2 

0 

 

0 

 

0 

 

 

1 

 



 

5 

 

PubMed 

 

dementia 

AND 

pain  

AND 

nursing care 

measures 

2008–

2018 

Free Full 

Text 

33338 

 

479 

 

31 

0 

 

0 

 

6 

 

0 

 

0 

 

5 

0 

 

0 

 

0 

PubMed 

 

Dementia 

AND 

Pain 

AND 

Nurse 

2008–

2018 

Free full 

Text 

33338 

 

479 

 

36 

0 

 

0 

 

10 

0 

 

0 

 

4 

0 

 

0 

 

1 

PubMed Dementia 

AND 

rating scale 

AND 

pain 

2013–

2018 

47148 

 

1489 

 

45 

0 

 

0 

 

15 

0 

 

0 

 

3 

0 

 

0 

 

1 

PubMed Dementia 

AND 

observations 

AND 

pain 

2013–

2018 

Free Full 

Text 

20041 

 

1489 

 

45 

0 

 

0 

 

13 

0 

 

0 

 

2 

0 

 

0 

 

1 
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Bilaga 1 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING   

Kvalitativa studier 

 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens 

syfte? 

  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 

 



 

1 

 

 

Bilaga 2 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING   

Kvantitativa studier 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?    

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens 

syfte? 

  

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och 

analyserats? 

  

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 
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Tabell 2. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet  

 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitet

s grad 

Atee, M., 

Hoti, K., 

Parsons, R., & 

Hughes, J.-D. 

  

2017 

  

Australien 

Pain Assessment in 

Dementia: 

Evaluation of a 

Point-of-Care 

Technological 

Solution. 

Bedöma och jämföra 

psykometriska egenskaper 

mellan Electronic Pain 

assessment Tool (ePAT) och 

Abbey Pain Scale (APS) 

Kvantitativ 

observationsstudie 

  

APS användes av 

vårdpersonl och ePAT 

användes av forskarna. 

Mätningarna gjordes både 

under aktivitet och vila. 

 

 

 

n=40 Båda bedömningsinstrumenten 

visade sig hjälpsamma för att 

kunna tolka smärta hos personer 

med demenssjukdom, både i vila 

och i rörelse.  

86% 

Brorson, H., 

Örmon, K., & 

Bolmsjö, I. 

  

2012 

  

Sverige 

 

Pain Relief at the 

End of life: Nurses´ 

Experiences 

Regarding End-of-

Life Pain Relief in 

Patients with 

Dementia. 

Beskriva sjuksköterskans 

erfarenheter gällande 

smärtlindring vid livets 

slutskede hos personer med 

demenssjukdom. 

  

Kvalitativ 

Intervjuer 

  

Forskare har intervjuat 

sjuksköterskor om deras 

erfarenheter om olika 

sorters smärtlindring hos 

personer med 

demenssjukdom i livets 

slutskede.   

 

 

 

n=7 Sjuksköterskorna har svårt att 

bedöma smärta hos personer 

med demenssjukdom vid livets 

slutskede. Att känna person 

underlättar arbetet att se om 

personen upplever smärta genom 

förändringar i det vanliga 

beteendemönstret.  

88% 



 

2 

 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitet

s grad 

De Witt Jansen, B., 

Brazil, K., 

Passmore, P., 

Buchanan, H., 

Maxwell, D., 

Mcllfatrick, J, S., 

Morgan, M, S., 

Watson, M., & 

Parsons, C 

  

2017 

  

Storbritannien 

Exploring healthcare 

assistants’ role and 

experience in pain 

assessment and 

management for 

people with 

advanced dementia 

towards the end of 

life: a qualitative 

study 

Undersöka vårdpersonalens 

perspektiv och erfarenheter av 

smärtbedömning och 

hantering av personer med 

avancerad demens som 

befinner sig i livets slutskede 

inom palliativ vård, 

akutmottagningar och 

vårdhem. För att kunna 

hantera utmaningen som 

dessa personer ger 

vårdpersonalen i klinisk 

praxis.  

 

 

Kvalitativ 

Intervjuer 

  

Intervjuer med 10 frågor till 

vårdpersonal inom palliativ 

vård, akutmottagningar och 

vårdhem. Frågorna 

handlade om hur 

vårdpersonalen kan bemöta, 

känna igen och behandla 

smärta hos människor med 

demenssjukdom. 

n=14 Det väsentliga var att lära känna 

personen med demenssjukdom 

och personens normala rörelse 

och beteendemönster. Detta för 

att kunna lära sig se och tolka 

olika tecken på smärta hos 

personen. 

 

80% 

Gilmore 

Bykovskyi, A.-L., 

& Bowers, B.-J. 

  

2013 

  

USA 

Understandning 

nurses decisions to 

treat pain in nursing 

home residents with 

dementia 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor fattar beslut 

om smärtlindring samt 

identifierar smärta hos 

personer med demenssjukdom 

som bor på äldreboende 

 

 

 

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

n=13 

sjuksköter

skor 

Det första tecknet på smärta var 

en förändring hos personens 

vanliga beteende och sen 

undersöktes det vidare om det 

kunde avhjälpas med 

omvårdnadsåtgärder innan 

sjuksköterskan använde 

smärtstillande mediciner. 

 

 

 

84% 
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitet

s grad 

Husebo, S, B., 

Strand, I, L., 

Moe-Nilssen, R., 

Husebo, B, S., & 

Ljunggren, A. 

  

2009 

  

Norge 

  

Pain behavior and 

pain intensity in 

older persons with 

severe dementia: 

reliability of the 

MOBID Pain Scale 

by video uptake 

Undersöka överensstämmelse 

mellan olika vårdenheter vid 

bedömning av olika smärt 

indikationer, personers 

beteende vid smärta samt 

trovärdighet av MOBID smärt 

skalan. 

Kvantitativ 

Observationsstudie 

  

Att utvärdera hur stark 

smärtan är vid olika 

kroppsrörelser och för att 

testa pålitligheten av 

MOBID skalan. Personer 

med svår demens filmades 

under rörelserna och 

bedömdes/tolkades sedan 

av sjuksköterskor. Vilket 

sedan ledde fram till 

resultaten av studien.  

 

n=37 (26 

patienter 

och 11 

sjuksköter

skor) 

Olika smärta vid rörelser av 

olika kroppsdelar hos personer 

med demenssjukdom. 

Personerna uttryckte smärta på 

flera olika vis några exempel var 

genom ljud av smärta, grimaser 

och försvar. 

69% 

Husebo, S, B., 

Strand, I, L., 

Moe-Nilssen, R., 

Husebo, S, B., & 

Ljunggren 

  

2010 

  

Norge 

  

Pain in older persons 

with severe 

dementia: 

Psychometric 

properties of the 

Mobilization-

Observation-

Behaviour-Intensity-

Dementia (MOBID-

2) Pain Scale in a 

clinical setting.  

 

Syftet med denna studie var 

att undersöka de 

psykometriska egenskaperna 

på MOBID-2-smärtskalan. 

  

  

  

  

  

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

  

Undersöker hur MOBID-2 

smärtskalan fungerar vid 

psykologisk smärta. Smärta 

i huvud, hud och inre organ. 

n=115 (77 

patienter 

och 28 

sjuksköter

skor) 

MOBID-2 kan vara till hjälp vid 

tolkning av smärta i inre organ, 

hud och i huvudet hos personer 

med demenssjukdom. 

83% 
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitet

s grad 

Jordan, A., 

Regnard, C., 

O`Brien, T, J., & 

Hughes, C, J 

  

2011 

  

Storbritannien 

  

Pain and distress in 

advanced dementia: 

Choosing the right 

tools for the job 

Att undersöka nyttan av ett 

bedömnings-instrument för 

ångest och ett bedömnings-

instrument för smärta på 

personer med svår demens. 

Kvantitativ 

Observationsstudie 

  

Utvärderar två 

bedömningsinstrument som 

tidigare inte har används på 

personer med 

demenssjukdom. Ett för 

smärta och ett för ångest.  

 

 

 

 

 

n=79 Båda bedömningsinstrumenten 

är användbara vid tolkning av 

smärta hos personer med 

demenssjukdom.  

89% 

Karlsson, E.-C., 

Ernst Bravell, M., 

Ek, K., & Bergh, I. 

 

2014 

Sverige 

  

Home healthcare 

teams´assessements 

of pain in care 

recipients living with 

dementia: a Swedish 

exploratory study 

 

 

Att undersöka hemsjukvård 

teamens erfarenheter vid 

smärtbedömning hos personer 

med demenssjukdom 

 Kvalitativ 

 

Individuella intervjuer  

 n=113 

(90 

patienter, 

13 

sjuksköter

skor, 10 

undersköt

erskor. 

 

 

 

 

Sjuksköterskor måste ha tid att 

lära känna personen för att 

kunna bedöma smärta och för att 

kunna smärtlindra. 

 92% 
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitet

s grad 

Karlsson, C., 

Sidenwall, b., 

Bergh, I., & 

Ernsth-Bravell, M. 

  

2011 

  

Sverige 

 

Registered nurses 

view of performing 

pain assessement 

among persons with 

dementia as 

consultant advisors 

Sjuksköterskors syn på att 

vara konsultrådgivare när det 

handlar om att bedöma smärta 

hos personer med 

demenssjukdom på 

kommunala boenden.  

Kvalitativ 

  

2 fokusgrupper som 

diskuterade ämnet 

tillsammans med en 

moderator. 

Intervjuer  

n=11 Sjuksköterskorna upplevde det 

svårt att bedöma smärtan många 

gånger eftersom det var 

undersköterskor som kände 

personerna bäst och 

sjuksköterskorna kände 

frustration att behöva lite helt på 

någon annans bedömning av 

smärta än sin egen. 

Smärtproblematik behöver alltid 

diskuteras yrkesgrupper emellan. 

 

 

 

84% 

Lichtner, V., 

Dowding, D., & 

Closs, S, J 

 

2015 

 

Storbritannien 

 

The relative meaning 

of absolute numbers: 

the case of pain 

intensity scores as 

decision 

support systems for 

pain management of 

patients with 

dementia 

Att förstå nuvarande 

användbara 

smärtbedömningsinstrument 

för att sedan kunna utveckla 

ett beslutstödjande instrument 

som är utformat för att kunna 

förbättra smärtbehandlingar 

hos personer med 

demenssjukdom på sjukhus.  

Kvalitativ 

 

 

Utforskande studie med 

observationer på personer 

med demenssjukdom samt 

intervju av sjuksköterskor 

och närstående till 

personen.  

 

 

 

n= 52 Det är svårt att bedöma smärta 

med enbart smärtskalor hos 

personer med demenssjukdom. 

Viktigt med tät uppföljning av 

både bedömningsinstrument och 

sjuksköterskans observationer.   

 

92% 
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitet

s grad 

Lichtner, V., 

Dowding, D., 

Allcock, N., 

Keady, J., 

Sampson, L, S., 

Briggs, M., 

Corbett, A., 

James, K., 

Lasrado, R., 

Swarbrick, C., & 

Closs, S, J. 

  

2016 

 

Storbritannien 

The assessment and 

management of pain 

in patients with 

dementia in hospital 

settings: a multi-case 

exploratory study 

from a decision-

making perspective 

Undersöka hur vårdpersonal 

kan känna igen, bedöma och 

behandla smärta hos personer 

med demenssjukdom på 

akutmottagning. 

Kvalitativ 

  

  

Intervjuer av vårdpersonal 

hur dom bedömer smärta 

under observationer av 

personer med 

demenssjukdom och smärta 

på akutmottagningar. 

n=77 (31 

patienter 

och 46 

vårdperso

nal) 

Det är svårt för vårdpersonal att 

tolka smärta hos personer med 

demenssjukdom som kommer in 

på akutmottagningar. Detta 

grundar sig mycket på 

kommunikationssvårigheter. 

Vårdpersonalen får ofta förlita 

sig på anhörigas erfarenheter 

och se tillbaka i personers 

journal för att få en uppfattning 

för hur den enskilda personen 

reagerar på smärta och hur 

mycket smärtproblematik 

personen haft tidigare. 

84% 

Midtbust, M, H., 

Alnes, E, R., 

Gjengedal, E., & 

Lykkeslet, E 

  

2018 

  

Norge 

  

A painful experience 

of limited 

understanding: 

healthcare 

professionals’ 

experiences with 

palliative care of 

people with severe 

dementia in 

Norwegian nursing 

home   

 

Undersöka och verifiera 

sjuksköterskors expertis att 

förebygga smärta för personer 

med svår demenssjukdom i 

palliativ vård. 

Kvalitativ 

Intervjuer 

 n=20 Utmaning att lära sig läsa 

behoven hos personen med 

demenssjukdom. Att ibland bli 

motarbetad av personen och 

ibland ha framgång att kunna 

lugna personen och lindra 

smärtan. 

 

80% 
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitet

s grad 

Monroe, T., Parish, 

A., & Mion, L. 

 

2015 

 

USA 

 

Decision factors of 

nurses use to assess 

pain in nursing home 

residents with 

dementia 

  

Undersöka sjuksköterskors 

sätt att identifiera och lindra 

smärta hos personer med 

demenssjukdom som lever på 

ett vårdhem 

Kvalitativ 

 

Öppna frågor ställdes till 

deltagarna angående hur de 

kunde tolka smärta hos 

personerna med 

demenssjukdom 

 

 n=29 Sjuksköterskan måste utföra ett 

detektivarbete för att kunna se 

och identifiera smärta hos 

personen, viktiga faktorer som 

att känna personen, god relation 

med anhöriga och 

sjuksköterskans erfarenhet inom 

demenssjukdom spelade stor 

roll.  

 

 

 

 

 

 84% 

Neville, C., & 

Ostini, R 

 

2014 

 

Australien 

 

A Psychometric 

Evaluation of Three 

Pain Rating Scale for 

people with 

Moderate to severe 

Dementia 

Genomföra en psykometrisk 

utvärdering på tre 

smärtskattningsinstrument 

som används på personer med 

demenssjukdom på vårdhem.  

Kvantitativ 

 

Observationsstudie med 

frågeformulär. 

n=26  Pålitligheten på två av de tre 

bedömningsinstrumenten ansågs 

vara god. 

Bedömningsinstrumenten 

jämfördes med sjuksköterskans 

enkät för att se om det 

överensstämde med varandra.  

 

 

 

 

 

72% 
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitet

s grad 

Van Dalen-Kok, H, 

A., 

Achterberg, P, W., 

Rijkmans, E, W., 

Tukker-van 

Vuuren, A, S., 

Delwel, S., 

CW de Vet, H., 

Lobbezoo, F., & 

WM de Waal, M 

  

2018 

  

Nederländerna 

Pain Assessment in 

Impaired Cognition 

(PAIC): content 

validity of the Dutch 

version of a new and 

universal tool to 

measure pain in 

dementia 

Utvärdera trovärdigheten och 

säkerheten av 

mätinstrumentet Pain 

Assessment in Impaired 

Cognition (PAIC), så att den 

är specifik på smärta och inte 

specifik för andra sjukdomar 

som demenssjukdom, 

depression, delirium och 

ångest. 

Kvantitativ 

Enkät 

 n=40 Bedömningsinstrumentet PAIC 

utsågs vara tillförlitligt när det 

handlade om att bedöma och 

tolka smärta hos personer med 

demenssjukdom. 

 

59% 

 


