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Abstrakt 

Bakgrund: Inom de närmaste åren och i många länder kommer demenssjukdom 

att fördubblas, vilket betyder att sjuksköterskans kompetens när det gäller 

smärtbedömning hos personer med demenssjukdom måste öka. Därför är det av 

stor vikt att sjuksköterskan vet vilka bedömningsinstrument som fungerar att 

använda hos personer med demenssjukdom och vilka uttryck som är viktigt att 

uppmärksamma, för att kunna minska lidandet och öka livskvalitén för patienten. 

Syfte: Studiens syfte var att sammanställa forskningsbaserad kunskap om hur 

sjuksköterskan kan identifiera smärta hos individer med demenssjukdom. 

Metod: Studien är en litteraturöversikt där 15 vetenskapliga artiklar inkluderades. 

Studien har kvalitativa-, kvantitativa- och mixade artiklar. Artiklarna söktes i 

databaserna PubMed, Web of Science och CINAHL. 

Resultat: Resultatet visar att det finns många olika smärtskattningsinstrument 

och smärtuttryck som sjuksköterskan kan använda och observera för att identifiera 

smärta hos personer med demenssjukdom. Några mätinstrument som visade sig 

vara användbara var observationsskalorna Doloplus-2, ePAT, PAINAD, 

PACSLAC och MOBID-2. De smärtuttryck som observerades mest var 

ansiktsuttryck, kroppsspråk och beteendeförändringar. 

Slutsats: Det är lättare att se beteendeförändringar hos patienten om 

sjuksköterskan känner patienten sedan tidigare. Det är viktigt att sjuksköterskan 

har en god kunskap om vad demenssjukdom är och innebär för att lättare kunna 

identifiera smärta hos personer med demenssjukdom. 

 

 

Nyckelord: Bedömningsinstrument, Demenssjukdom, Omvårdnad, 

Sjuksköterskan, Smärta, Smärtidentifiering, Smärtskattning 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

Background: Within the next few years and in many countries, dementia will 

double, which means that the nurse's competence in assessing pain on people with 

dementia will increase. Therefore, it is of great importance that the nurse knows 

which assessment tools are useful for people with dementia and what expressions 

are important to pay attention to in order to reduce suffering and increase the 

quality of life for the patient. 

Aim: The aim of this study was to compile research-based knowledge about how 

the nurse can identify pain in individuals with dementia. 

Method: The study is a literature review of which 15 scientific articles were 

included. The study included qualitative, quantitative and mixed articles. The 

articles were searched in the PubMed, Web of Science and CINAHL databases. 

Results: The results show that there are many different pain assessment tools and 

pain expressions that the nurse can use and observe to identify pain in people with 

dementia. Some measuring instruments that proved useful for people with 

dementia were Doloplus-2, ePAT, PAINAD, PACSLAC and MOBID-2. The most 

painful expressions were facial expressions, body language and behavioral 

changes. 

Conclusion: It is easier to see behavioral changes on the patient if the nurse is 

aware of the patient earlier. It is important that the nurse has a good knowledge of 

what dementia is and means to more easily identify pain in people with dementia. 

 

 

 

Keywords: Assessment tools, Dementia, Identification of pain, Nurse, Nursing, 

Pain, Pain assessment 
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1. Inledning 
 

Författarna till litteraturstudien har under sin utbildning till legitimerad 

sjuksköterska, träffat patienter med demenssjukdom under den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Författarna har då uppmärksammat att 

kunskapen kring smärtbedömning hos patienter med en kognitiv nedsättning, 

relaterat till deras demenssjukdom, inte är tillräcklig för att kunna bidra till ökad 

livskvalité för patienten. Därför har författarna valt att göra en litteraturstudie om 

hur sjuksköterskor kan bedöma smärta hos patienter med demenssjukdom. 

 

2. Bakgrund 
 

Epidemiologiska trender tyder på att demens är den sjukdom som kommer att öka 

mest inom de närmaste åren och i många länder kommer personer med 

demenssjukdom att fördubblas på grund av bristen av botande behandlingar 

(Svenkerud Aasgaard, Fagerstrom & Landmark, 2014; Yeo et al., 2015). 

Sjuksköterskan har därför en svår och viktig uppgift i sin professionella funktion 

när det gäller att identifiera smärta hos äldre personer med demenssjukdom 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Demens drabbar både hjärnans kognitiva 

och intellektuella funktioner (Jönsson & Eriksson, 2016), därför har personer med 

demenssjukdom svårare att känna igen smärta, samt att kunna förmedla smärta 

verbalt. På grund av det, händer det ofta att smärta förblir oupptäckt, missförstådd 

och felbedömd (Ammaturo, Hadjistavropoulos & Williams, 2016). Att identifiera 

smärta är viktigt eftersom obehandlad smärta kan leda till kognitiv försämring och 

på så vis försämra personens livskvalitet (Ammaturo et al., 2016). För att 

identifiera och skatta smärta finns det många mätinstrument, men de är ofta 

tidskrävande och det kräver att personer med demenssjukdom inte har en alltför 

nedsatt kognitiv förmåga för att kunna skatta sin egna smärta (Blomqvist, 2011). 

För att kunna bedöma smärta på personer med demenssjukdom behöver 

sjuksköterskan kunskap om dessa tecken men också om vilka redskap och 

mätinstrument som finns till hjälp. 
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2.1. Demenssjukdom 
 

Demens definieras som en försämring av kognitiva förmågor som stör den sociala 

funktionen (Pannerden et al., 2009). Demenssjukdomar är ett samlingsnamn på 

sjukdomar i hjärnan, som leder till en progressiv försämring av tankeförmåga, 

minne, språk, exekutiv förmåga och emotionella funktioner. Det gör att personens 

vardagliga funktioner påverkas (Jönsson & Eriksson, 2016). Demenstillstånden 

delas in utifrån svårighetsgrad och vårdbehov i mild, medelsvår eller svår 

demenssjukdom. Vid mild demens glömmer personer lätt saker och har svårt att 

följa upp samtal. Vid medelsvår demens försämras språkförmågan och det blir 

svårt för den demenssjuke att ha en kommunikation med andra människor 

(Jönsson & Eriksson, 2016). Svår demens karaktäriseras av minnes- och 

språknedsättning, oförmåga att ta hand om sig själv, orörlighet samt urin- och 

tarminkontinens (Yeo et al., 2015). Alzheimers är den vanligaste typen av demens 

och står för mer än 50 procent av det totala antalet av demensfall. Alzheimers 

påverkar stora delar av hjärnan då sjukdomen leder till en förlust av nervceller. 

Vaskulär demens är det näst vanligaste demenstillståndet och utgör cirka 10 

procent av det totala antalet demensfall.  Vaskulär demens skiljer sig från andra 

demenssjukdomar genom att det inte är en primär neuronal sjukdom, utan 

hjärnskadorna beror på en underliggande kärlsjukdom. Kärlsjukdomen påverkar 

hjärnans blodförsörjning, vilket leder till skador i hjärnan som medför 

demensutveckling (a.a.).  

 

 

2.2. Smärta 
 

Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse i samband med 

verklig eller potentiell vävnadsskada (Pinto, Minson, Lopes & Laselva, 2014). 

Smärta är viktig för vår överlevnad, eftersom den kontrollerar vårt beteende så att 

vi inte skadar oss (Linton, 2005). Smärta kan bero på flera olika orsaker, såsom 

fysiologiska, psykologiska och sociala händelser (Ekwall & Jansson, 2016).  

Smärta är en subjektiv känsla, utan kända biologiska markörer. Bevis för dess 

närvaro och mätning av dess intensitet är helt och hållet beroende av patientens 

rapportering (Chang, Ob, Park, Kim & Kli, 2011). Smärta kan även uppträda utan 

vävnadsskada och begreppet smärta tolkas olika beroende på personens sociala 
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och kulturella bakgrund, samt personens tidigare erfarenheter av smärta (Werner & 

Leden, 2010). Personer kan ha olika upplevelser av smärta och graden av smärta 

kan dessutom skilja sig från en situation till en annan. Endast den som upplever 

smärtan kan veta hur den känns, hur intensiv den är och hur länge den varar 

(Berntzen, Danielsen & Almås, 2011).  

 

Smärta delas in i akut eller långvarig smärta (Werner & Leden, 2010).  Smärtan 

brukar även delas in i undergrupper, enligt de mekanismer som utlöser den. Dessa 

är neuropatisk smärta, nociceptiv smärta, idiopatisk smärta samt psykogen smärta. 

Vid neuropatisk smärta finns det en skada i det perifera eller centrala 

nervsystemet. Neuropatisk smärta kan uppstå när nerver har skadats eller kommit i 

kläm. Nociceptiv smärta uppstår vid akuta skador och aktiveras av 

smärtreceptorer, tillexempel vid höga temperaturer. Idiopatisk smärta är en smärta 

som uppkommer av oklar orsak och psykogen smärta är smärttillstånd som 

omfattar psykiska sjukdomar (Berntzen et al., 2011). Det är viktigt att 

uppmärksamma alla typer av smärta, eftersom det alltid drabbar hela människan 

(Larsson & Rundgren, 2011). Smärta är ett stort problem hos äldre personer 

(Chang et al., 2011).  Förekomsten av smärta bland patienter över 65 år varierar 

mellan 30 och 73 procent (Berntzen, Danielsen & Almås, 2011). Demenssjukdom 

gör att dessa personer är mer utsatta och sårbara för underbehandling av smärta 

(Bjøro & Torvik, 2010).   

 

2.3. Smärta hos personer med demenssjukdom 
 

Äldre personer med demenssjukdom lider ofta av onödig smärta (Hægerstam, 

2007). Oupptäckt smärta kan leda till en mängd olika konsekvenser, som 

depression, kognitiv nedsättning, agiterande beteenden och även död. Under 

väldigt lång tid har det ansetts att personer med demenssjukdom upplever mindre 

smärta än personer utan kognitiv försämring. Det troligaste är dock att personer 

med demenssjukdom upplever mer smärta (Hægerstam, 2007). Detta styrker 

Scherder et al., (2003) som i studien påvisade att personer med demenssjukdom 

upplevde mer smärta än personer utan demenssjukdom.  
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Personer med demenssjukdom är oftast väldigt utsatta och sårbara för bristfällig 

smärtlindring, utifrån de smärtbedömningar sjuksköterskan gör. Detta på grund av 

att den kommunikativa förmågan försämras, vilket leder till att personer med 

demenssjukdom har svårt att förmedla sin smärtupplevelse med ord (Bjøro & 

Torvik, 2010). I en studie av Pannerden et al., (2009) framkom de att personer med 

demenssjukdom inte kan reagera på direkta frågor om smärta.  Detta medför stora 

utmaningar för sjuksköterskor i omvårdnaden av personer som har svårt att 

förmedla sina behov, upplevelser och önskemål. Att upptäcka smärta hos personer 

med demenssjukdom blir en utmaning för sjuksköterskan då det kräver 

uppmärksamhet, känslighet för kroppsspråk och att kunna reflektera över 

svårtolkade beteenden (Blomqvist, 2011). Personer med demenssjukdom verkar ha 

svårare att förmedla närvaron av smärta, samt att känna igen den. Det beror på att 

personer med demenssjukdom har svårt att uppfatta vilka gränser kroppen har på 

grund av ändrad kroppsuppfattning. Denna slutsats stöds av resultat i en studie 

skriven av Fisher et al. (2002) där de sett att äldre med nedsatt kognitiv förmåga 

inte meddelar smärta i samma utsträckning i jämförelse med icke kognitivt 

försvagade äldre personer (a.a.).  

Det finns fler hinder förutom kommunikationssvårigheter och otydligt kroppsspråk 

för att identifiera smärta hos personer med demenssjukdom. Vårdpersonalens 

attityder, egenskaper och kunskap påverkar också om smärta upptäcks eller inte 

(Blomqvist, 2011).  Enligt Blomqvist (2011) uttrycks inte alltid smärta om 

patienten upplever att vårdpersonalen inte visar empati, intresse eller att de alltid 

har bråttom.  

2.4. Sjuksköterskans profession 
 

Målet enligt Hälso- och sjukvårdslagen är en god hälsa och en vård på lika villkor 

för hela befolkningen (HSL, SFS 1982:763). Sjuksköterskans specifika kompetens 

är omvårdnad vilket omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det 

patientnära arbetet, som grundar sig i en humanistisk människosyn som bygger på 

att alla människor har lika värde (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Sjuksköterskan ansvarar för att patienten ska uppnå bästa möjliga livskvalitet, 

välbefinnande och sjuksköterskan har ett personligt ansvar att kontinuerligt 
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fördjupa och utveckla sin yrkeskompetens. Sjuksköterskan ansvarar för 

omvårdnadsarbetet, vilket innebär att sjuksköterskan tillsammans med patienten 

och dess närstående, i teamsamverkan ansvarar för diagnostik, bedömning, 

planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden. Sjuksköterskans 

kompetens omfattar ett helhetsperspektiv på patientens situation, där smärta 

inkluderas (a.a.).  Sjuksköterskan har en viktig funktion i smärtbedömningen och 

ett stort ansvar för att lindra patientens smärta. Att inte kunna förmedla smärta, 

inte få hjälp eller bli förstådd, är alla olika orsaker till lidande (Norberg & 

Zingmark, 2011). Det primära ansvaret enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

innebär, att ge människor vård och därmed lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014).  

 
2.5. Referensram 
 

Katie Erikssons omvårdnadsteori handlar om att minska lidandet för patienten och 

att detta är en utmaning för sjuksköterskan (Eriksson, 1994). Katie har i sin 

forskning lyft fram lidandet som kärnan i omvårdnaden. Hon menar att människan 

är reflekterande, återblickande, tänkande och har en förmåga att ta ansvar för sina 

handlingar. Hon menar också att sjuksköterskan är närvarande för patienten, att 

patienten får tid och rum för sitt lidande och att kunna försonas med sitt lidande. 

Katie nämner vårdlidandet i sin teori, som hon menar uppkommer när det finns 

glapp mellan patientens behov, begär och kunskap, och sjuksköterskan attityd och 

hållning till den lidande patienten (a.a.). 

 

Personer med demenssjukdom har en nedsatt förmåga att kunna uttrycka sina 

behov och begränsningar, vilket ökar lidandet för den patientgruppen. Författarna 

till litteraturstudien kommer att rikta in sig på vårdlidandet, då sjuksköterskan har 

till ansvar att minska lidandet och öka välbefinnandet hos patienten.   

 

2.6. Problemformulering 
 

Personer med demenssjukdom kommer att öka. Identifiering av smärta hos äldre 

personer med demenssjukdom är viktig, då den patientgruppen finns överallt inom 

vården. Personer med demenssjukdom har svårt att berätta om sin smärta på grund 

av att de har svårt att kommunicera. Därför är det viktigt för sjuksköterskan att 
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identifiera smärta genom individuell bedömning. Sjuksköterskans förhållningssätt 

och handlingar syftar till att både främja hälsa och motverka ohälsa genom att 

lindra lidande och motverka obehag hos patienten.  

 
2.7. Syfte 
 

Syftet är att sammanställa forskningsbaserad kunskap om hur sjuksköterskan kan 

identifiera smärta hos individer med demenssjukdom. 

 

2.8. Frågeställning 
 

1. Vilka mätinstrument kan användas för att identifiera smärta hos individer 

med demenssjukdom? 

2. Vilka smärtuttryck bör sjuksköterskan vara uppmärksam på hos individer 

med demenssjukdom? 

 

3. Metod 
 

3.1. Design 
 

Designen är en litteraturstudie. En litteraturstudie bygger på att samla in befintlig 

forskning för att få en uppfattning om vad som studeras eller vilka metoder som 

används (Friberg, 2012).  

 

3.2. Urval 
 

Databaserna som användes var PubMed, Cinahl och Web of Science från 

Högskolan Dalarnas webb bibliotek. PubMed och Cinahl är enligt Polit och Beck 

(2012) lämpliga databaser då båda har ett bredare utbud gällande tidskrifter och 

artiklar rörande omvårdnadsforskning. Web of Science är också en lämplig databas 

som innehåller tidskrifter gällande medicinsk forskning (http://www.du.se). 

Manuella sökningar har använts, vilket betyder att keywords hos artiklarna som 

sökts fram har studerats för att möjliggöra fynd av ytterligare relevanta artiklar till 

resultatet.  

 

Inklusionskriterier: De vetenskapliga artiklarna skulle vara skrivna på svenska 

eller engelska, mellan åren 2008-2018. Artiklarna skulle vara i fulltext och 
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sökningen efter artiklarna gjordes i hela världen, artiklarna skulle även vara 

godkända av etisk kommitté.  

 

3.2.1. Sökord 
 

Sökorden valdes ut med inriktning mot studiens syfte. De använda sökorden är 

Assessment tools, Dementia, Demented, Identification of pain, Nurse, Nursing, 

Nursing Assessment, Pain, Pain assessment, Pain assessment tools, Pain 

Management, Pain Measurement, Facial Expression, Doloplus-2, PAIN-AD, APS, 

Pacslac-D och Cognitine inpairment. 

 

3.3. Datainsamling 
 

Boolesk sökordsterm användes som hjälp för att söka artiklar. Den booleska 

sökordstermen som användes var AND. Boolesk sökordsterm användes för att 

författarna skulle kunna avgränsa relevant litteratur, samtidigt som sökningen 

riktades till ett avgränsat område (Willman, Stoltz & Bahtsevan, 2011). Trunkering 

användes också för att få ökad möjlighet till ett större antal träffar som har olika 

böjningsformer och grammatiska formuleringar. (Östlundh, 2012). Författarna 

använde trunkering i Web of Science för sökorden dementia* och pain*. Under 

artikelsökningarna använde författarna sig av en sökmatris för att få en översikt över 

sökstrategin (bilaga 1) och en artikelmatris för att få en översikt över inkluderade 

artiklar (bilaga 2). Under artikelsökningen uppkom dubbletter och de exkluderades 

vid urvalet från läsning av titlar (bilaga 1). 

 

3.4. Värdering av artiklarnas kvalitet 
 

Granskningsmallarna som användes för att kvalitetsgranska artiklarna var en 

modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008) (bilaga 3-4). En granskningsmall för kvalitativa studier som 

innehöll 25 frågor med ja- och nej- svar och en granskningsmall för kvantitativa 

studier som innehöll 29 frågor med ja- och nej- svar. Varje fråga gav 1 poäng och 

totala poängen räknades samman för att slutligen få fram en procentsats. Vid mixad 

metod gjorde författarna en bedömning om artikeln inriktades mer åt kvalitativ- eller 

kvantitativ ansats och granskningsmallen valdes ut därefter. Om artiklarna uppfyllde 
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mindre än 60% var artiklarna av låg kvalitet, vilket exkluderas i denna studie. 

Artiklarna som är inkluderade i studien är av medel 60-80 % eller av hög kvalité 80 

% eller mer. 

 
3.5. Tillvägagångsätt 
 

Litteraturstudien genomfördes av två författare som båda varit delaktiga inom 

samtliga delar i litteraturstudien. Författarna har skrivit litteraturöversikten i ett 

Word dokument och genomfört litteratursökningen i valda databaser gemensamt. 

Vid litteratursökningen har författarna läst artiklarnas titlar och abstrakt 

tillsammans. Under urvalet läste författarna alla artiklar för att få en helhetsbild. 

Artiklarna som inte motsvarade studiens syfte och inklusionskriterier sorterades 

bort och artiklarna som verkade relevanta för studiens syfte och inklusionskriterier 

valdes ut och sparades. Författarna läste alla artiklar flera gånger för att sedan 

tillsammans komma fram till om artiklarna kunde inkluderas till litteraturstudiens 

resultat med stöd av inklusionskriterierna, studiens syfte och frågeställning. Varje 

utvald artikel har utvärderats och analyserats av båda författarna. Författarna 

delade upp artiklarna så att ena författaren granskade sju artiklar och den andra åtta 

artiklar, för att sedan byta artiklar och granska dem igen för att säkerställa att 

kvalitén stämde. Författarna sammanställde artiklarna i en artikelmatris 

tillsammans. När författarna hade valt ut samtliga artiklar som skulle ligga till 

grund för resultatet sammanställdes resultatet. Författarna valde att ta ett 

bedömningsinstrument i taget och läsa alla artiklar som berörde det instrumentet, 

för att lättare kunna få en röd tråd genom arbetet. När alla bedömningsinstrument 

var inskrivna i resultatet sammanställdes övriga artiklar riktade mot patientens 

smärtuttryck.  

 

3.6. Analys och tolkning av data 
 

Författarna granskade de utvalda artiklarna upprepade gånger för att skapa en 

helhetsbild av artiklarna. När författarna började analysera artiklarna tog de fram 

likheter respektive skillnader i varje artikel inom områdenas teoretiska 

utgångspunkter, metodologiska tillvägagångssätt, analysgång och syften. Detta för 

att skapa en struktur om artiklarna handlade om samma bedömningsinstrument 

eller smärtuttryck (Friberg, 2012). 
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3.7. Etiska överväganden 
 

Det finns tre etiska grundprinciper som ska följas för att upprätthålla etisk 

korrekthet. Dessa är rättvisa, godhet och respekt för den mänskliga värdigheten 

(Polit & Beck, 2012). Artiklar som ingår i en studie måste lyda under etiska 

principer och vara etisk granskade, vilket författarna till litteraturstudien strävar 

efter (Forsberg & Wengström, 2015). Författarna har i möjligaste mån strävat efter 

att vara objektiva och undvika att väga in eget tycke i resultatet (Forsberg & 

Wengström, 2015). Polit och Beck (2012) beskriver att de fanns studier som 

visade på etiska dilemman gällande personer med demenssjukdom, på grund av att 

de har en nedsatt mental- och kognitiv funktionsnedsättning. Vilket leder till att de 

inte kan uttrycka sig på samma sätt som en individ som inte lider av sjukdomen 

demens (Polit och Beck, 2012). Därför har författarna varit noggranna med att 

granska artiklarna och exkludera artiklar som inte var etiskt granskade för att 

bibehålla patientens integritet.  

 

4. Resultat 
 

Resultatet baseras på 15 vetenskapliga artiklar som bedömdes relevanta för 

studiens syfte, varav fem artiklar hade kvalitativ ansats, sju kvantitativ ansats och 

tre hade mixad metod. Artiklarna är publicerade mellan åren 2008-2018. Studierna 

är genomförda i Japan, Australien, USA, Norge, Tyskland, Storbritannien, Italien, 

Brasilien och Nederländerna. Resultatet innehåller flera förkortningar över olika 

mätinstrument som finns förklarade i bilaga 5. 

 

4.1. Vilka mätinstrument kan användas för att identifiera smärta hos 
individer med demenssjukdom? 

 
Resultatet av flera studier visade att smärtskattningsinstrument kan vara ett bra 

hjälpmedel för bedömning av smärta hos personer med demenssjukdom (Ando et 

al., 2016; Ateé, Hoti, Parsons & Hughes, 2017; Cervo et al., 2012; Chen, Lin & 

Watson, 2010; Fry, Arendts & Chenoweth, 2016; B. Husebo, Strand, Moe-Nilssen, 

S. Husebo & Ljunggren, 2009; B. Husebo, Strand, Moe-Nilssen, S. Husebo & 

Ljunggren, 2010; Zwakhalen, Hof & Hamers, 2012).  
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I flera studier påvisades smärtskattningsinstrumentens validitet genom att poängen 

för smärta ökade vid rörelse jämfört med vila (Ersek, Herr, Neradilek, Buck & 

Black, 2010; Mahoney & Peters, 2008). I en studie gjord på 112 personer med 

demenssjukdom jämfördes två grupper med hjälp av instrumentet The Mahoney 

Pain Scale (MPS), där personerna i en grupp ansågs vara smärtpåverkade och i den 

andra gruppen sågs personerna vara agiterade. Beteenden, såsom ansiktsuttryck, 

andning, ljud och kroppsspråk ökade i både smärtgruppen och agitationsgruppen 

vid lugnare aktivitet, medan posterna för funktionella avvikelser, såsom agitation, 

sömn och aptit, förblev relativt stabila (Mahoney & Peters, 2008). Vid aktivitet 

som deltagaren ansåg vara otrevlig/obehaglig, skiljdes smärtgruppen från 

agitationsgruppen i de funktionella posterna, genom att smärtgruppen fick högre 

poäng på MPS. De sjuksköterskor som medverkade i studien ansåg att MPS var 

enkel att använda. Sjuksköterskorna ansåg även att MPS gav en korrekt 

bedömning av smärta (Mahoney & Peters, 2008).  

 

I den norska studien av Husebo et al. (2009) observerades patienter under 

morgonomvårdnaden utifrån bedömningsinstrumentet Mobilization Observation 

Behavior Intensity Dementia Pain Scale (MOBID). Sjuksköterskan observerade tre 

smärtbeteenden i studien, verbala uttryck, ansiktsuttryck och försvarsstrategi, 

innan och efter patienten mobiliserades. I studien jämfördes två grupper, 

sjuksköterskor som kände patienten sedan innan och en grupp där 

sjuksköterskorna inte kände patienten alls. I gruppen där sjuksköterskorna inte 

kände patienten sedan innan, var det ett varierande resultat, medan i gruppen där 

sjuksköterskorna kände patienten sedan innan visades ett mer pålitligt resultat. 

Husebo et al. (2009) kom fram till att MOBID var tillräckligt pålitlig för att kunna 

bedöma smärta hos äldre personer med svår demenssjukdom. Reliabiliteten och 

validiteten var god när det gällde smärtintensitet. Senare gjorde Husebo et al. 

(2010) en uppföljande studie, innefattande instrumentet MOBID-2, med ett nytt 

tillvägagångssätt, detta på grund av att det fanns brister i den befintliga MOBID 

skalan. MOBID-2 uppmuntrar vårdgivare att bedöma smärta även från muskulära 

system (Husebo et al., 2010). Syftet med denna studie var att utvärdera och 

validera de psykometriska egenskaperna för MOBID-2. Studien visade att 
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MOBID-2 skalan är tillräcklig pålitlig, giltig och tidseffektiv för sjuksköterskor att 

använda på personer med svår demenssjukdom (a.a.).  

 

I studien av Fry, Arendts & Chenoweth (2016) tyckte sjuksköterskor att Pain 

Assessment in Advanced Dementia (PAINAD) gick snabbt att använda för att 

både identifiera smärta och smärtintensitet. Verktyget gav dem ett systematiskt 

tillvägagångssätt som i hög grad hjälpte till med smärtbedömning hos personer 

med kognitiv nedsättning. Sjuksköterskorna kunde enkelt se eventuella tecken på 

smärta hos patienten, eftersom det var uppdelat i olika beteenden, tillexempel 

ansiktsuttryck, verbala ljud och kroppsspråk (a.a.). Genom att ha tillgång till 

PAINAD var sjuksköterskor övertygade om att de hade förbättrat sitt 

beslutsfattande av hur de hanterar smärta hos personer med en kognitiv 

nedsättning (a.a.). Fry et al. (2016) konstaterade även att PAINAD hjälpte 

sjuksköterskor att förmedla mer noggrann information kring patientens 

smärtintensitet (Fry et al., 2016; Malara et al., 2015).  

Ersek et al. (2010) fortsätter att utvärdera och jämföra reliabiliteten och validiteten 

mellan PAINAD och Checklist of Nonverbal Pain Indicators (CNPI). Studien 

betonar vikten av att sjuksköterskor använder smärtskattningsskalan på rätt sätt, 

vilket betyder att sjuksköterskan måste känna till definitionen för varje beteende 

som skattas, för att minimera egen påverkan av resultatet. Ersek et al. (2010) 

studerade CNPI och ansåg att instrumentet är pålitligt genom att betydligt fler 

poster på skalan observerades vid rörelse jämfört med vid vila. Detta behövde inte 

nödvändigtvis bero på smärta, utan det kunde även bero på att parametern för 

andning ändrades i rörelse. Studien uteslöt dock inte att det samtidigt kunde handla 

om rörelseutlöst smärta. I studien diskuterar författarna att CNPI och PAINAD ska 

användas med försiktighet och att sjuksköterskor inte ska förlita sig på verktygen 

som en ensam skattning av smärta för patienten. CNPI och PAINAD skulle dock 

fungera bra att använda som en del i ett stort smärtskattningsprogram (a.a.).  

 

The Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate 

(PACSLAC) beskrivs av Thé et al. (2016) som en lättförståelig och snabb 

smärtskattningsskala, och även den smärtskattningsskala som används mest av 

sjuksköterskor i Nederländerna. Sjuksköterskor tyckte att PACSLAC var bra, för 
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att den var snabb att använda, 5-7 minuter, vilket var viktigt framför allt på en 

akutavdelning. Analysen av de psykometriska egenskaperna och pålitligheten de 

utvärderade i studien visade på ett mycket tillfredsställande resultat och det anses 

vara det mest lovande instrumentet för att smärt bedöma personer vid 

demenssjukdom (a.a.). Enligt Fry et al. (2016) tyckte sjuksköterskorna i studien att 

PACSLAC var ett olämpligt verktyg, eftersom den tog alldeles för lång tid att 

genomföra, framförallt på en akutvårdsavdelning. 

 

I studien av Cervo et al. (2012) var syftet att utvärdera och observera hur 

användbart mätinstrumentet Certified Nursing Assistant Pain Assessment Tool 

(CPAT) var för att bedöma smärta hos personer med demenssjukdom under 

smärtbehandling. Studien pågick i ett år på tre olika vårdhem. I studien användes 

CPAT innan och efter smärtbehandling för att kunna bedöma om smärtan hade 

avtagit efter medicinering. Förändringarna var betydande då poängen från CPAT 

minskade med mer än 1,5 poäng. Enligt Cervo et al. (2012) var CPAT ett 

bedömningsinstrument som var lämpligt att använda för att utvärdera smärta mer 

effektivt, men att mer forskning måste göras (a.a.).  

 

I den australienska studien gjord av Atee et al. (2017) var syftet att jämföra 

tillförlitligheten mellan Abbey Pain Scale (APS) och The electronic Pain 

Assessment Tool (ePAT). I studien framgick de att ePAT är ett mer tillförlitligt 

instrument för att kunna bedöma smärta hos personer med demenssjukdom jämfört 

med APS. Atee et al. (2017) menade att APS inte kunde bedöma specifik smärta, 

på samma sätt som ePAT på grund av att patienten inte kan skatta sin smärta själv. 

Enligt studien av Fry et al. (2016) framgick det istället att APS är ett bra 

bedömningsinstrument, men att sjuksköterskan behöver känna patienten för att 

kunna bedöma smärta så korrekt som möjligt. Sjuksköterskorna tyckte även att 

APS var gynnsam att använda då det är ett välkänt instrument. Studien av Fry et al. 

(2016) gick ut på att bedöma smärta hos personer med demenssjukdom på en 

akutvårdsavdelning, i den studien kom sjuksköterskorna fram till att APS inte var 

användbart inom akutsjukvård på personer med demenssjukdom (a.a).   
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Enligt studien av Ando et al. (2016) var syftet att avgöra om Doloplus- 2 effektivt 

kunde identifiera smärta hos personer med medel- till svår demenssjukdom. 

Studien genomfördes i två grupper, en experimentgrupp där deltagarna hade 

medel- till svår demenssjukdom, samt en kontrollgrupp där ingen av deltagarna led 

av demenssjukdom. I experimentgruppen, fick 15 av 19 patienter smärtstillande på 

grund av att de hade poäng på 7,5 enligt Doloplus-2. Efter behandlingen sjönk 

poängen drastiskt till en poäng av 2,9. Studien konstaterade att experimentgruppen 

fick smärtstillande oftare än kontrollgruppen som inte använde Doloplus-2. Dessa 

fynd styrker fakta att Doloplus-2 kan mäta smärtnivåer. Detta styrker även Chen et 

al. (2010) där syftet var att undersöka användbarheten av Doloplus-2 för att skatta 

smärta på personer med demenssjukdom. Resultatet visade att sjuksköterskor som 

använde sig av Doloplus-2 skalan, lättare kunde bedöma smärta hos patienter med 

demenssjukdom (Chen et al., 2010). 

 
Lichtner, Dowding och Closs, (2015) beskrev att Numeric Rating Scale (NRS) inte 

var ett användbart instrument för personer med demenssjukdom. Sjuksköterskor 

fick fokusera på att studera kroppsspråket på patienter med demenssjukdom för att 

kunna bedöma smärtintensiteten och själva försöka poängsätta åt patienten. 

Eftersom detta var ett svårt sätt att bedöma smärta på, fick det konsekvenser såsom 

att sjuksköterskan inte journalförde smärta på patienter med demenssjukdom. 

Studien kom fram till att NRS inte är ett bra instrument att använda på patienter 

med svår demenssjukdom på grund av att de inte själva kunde skatta sin smärta 

och det var svårt att skatta åt patienten eftersom alla personer har olika 

smärttrösklar (Lichtner et al., 2015).  

 
 

 

4.2. Vilka smärtuttryck bör sjuksköterskan vara uppmärksam på hos 
individen med demenssjukdom? 
 

4.2.1. Ansiktsuttryck 
 

Det vanligaste sättet att uttrycka smärta på var genom ansiktsuttryck. Personer 

med demenssjukdom använder mer ansiktsuttryck vid smärta än vad patienter utan 

demenssjukdom gör (Fry, Chenoweth & Arendts, 2015; Husebo et al., 2009; 

Lautenbacher, Sampson, Pahl & Kunz, 2016; Malara et al., 2015; Thé et al., 2016).  
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I studien av Lautenbacher et al. (2016) fann sjuksköterskorna en mängd olika 

ansiktsuttryck som patienter med demenssjukdom uttryckte vid smärta. De 

ansiktsuttryck som användes mest frekvent under smärta var att patienten rynkar 

ihop ansiktet och kisar med ögonen (a.a.). Sjuksköterskorna fann även fler tecken i 

ansiktet som patienter med demenssjukdom uttryckte vid smärta, exempelvis 

slutna ögon, spänd mimik, patienten biter ihop, blek i ansiktet, såg ledsen ut eller 

verkade ointresserad (Lautenbacher et al., 2016). I studien skriven av Fry et al. 

(2015) såg sjuksköterskorna förändringar i ansiktsuttryck vid smärta hos personer 

med demenssjukdom. Sjuksköterskorna i studien beskrev att det var lättare att 

känna igen de olika uttrycken om sjuksköterskan redan hade en nära bekantskap 

med patienten sedan tidigare (a.a.). I en studie skriven av Fry et al. (2015) 

beskriver de att tecknen som personer med en kognitiv nedsättning visade vid 

smärtpåverkan var irritation, förändringar i ansiktsuttryck, verbala uttryck och 

kroppsrörelser. När sjuksköterskorna observerade någon av signalerna, kunde de 

lättare ta ett beslut angående smärtlindring (a.a). I studien av Husebo et al. (2009) 

observerades patienterna under morgonomvårdnaden. De flesta smärtbeteenden 

observerades under mobilisering av armar och ben, några observerades även när 

patienten satt på sängkanten. Ansiktsuttryck observerades mest, följt av 

vokaliseringar och försvar. Antalet observerade smärtbeteenden tenderade att öka 

ju fler gånger sjuksköterskan upprepade mätningen. Mest stabila var poängen av 

smärtljud, medan observationen av ansiktsuttrycket ökade konsekvent (Husebo et 

al., 2009). 

 

 
4.2.2. Beteendeförändringar 
 

En vanlig signal för omgivningen att den demenssjuke patienten hade smärta, var 

förändrat beteende (Thé et al., 2016). I studien skriven av Thé et al. (2016) sågs 

beteenden som att patienten var apatisk, högljudd och agiterande. Sjuksköterskor 

ansåg i denna studie att det krävdes en långvarig kontakt med patienten för att 

kunna bedöma smärta på ett korrekt sätt (a.a.). I studien av Malara et al. (2015) 

beskrevs beteenden som muntliga klagomål, jämmer, suckande, gråtande 

grimaserande, agiterande, snabba blinkningar, rastlöshet, styrka och olämpligt tal 

vilket alla kan vara tecken på smärta. Dessa tecken kan hos patienter med en 
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kognitiv nedsättning misstas för beteende- eller psykologiska symtom av 

demenssjukdom (a.a.).  

 

4.2.3. Kroppsspråk 
 

Ett förändrat kroppsspråk indikerar på smärta och i studien skriven av Malara et al. 

(2015) fanns det ett stort antal exempel på verbala- och kroppspråkssignaler för 

smärta. Sjuksköterskorna observerade gnidande rörelser, stelhet, att patienten 

vandrade omkring och att de rörde sig på ett skyddande sätt (a.a.). Thé et al. (2016) 

skrev även i studien att sjuksköterskorna kunde påvisa smärta genom att observera 

en sned kroppshållning på patienter med demenssjukdom (a.a.). 

 

 

4. Diskussion 
 

Det finns flera olika instrument för att bedöma smärta hos äldre personer med 

demenssjukdom, som är validerade eller håller på att bli validerade. Ändå finns det 

inget instrument som fungerar till 100 procent för patienter med demenssjukdom 

(Thé et al., 2016).  

 
4.1. Sammanfattning av huvudresultaten 
 

Resultatet av föreliggande litteraturstudie visar att det finns många olika 

smärtskattningsinstrument och smärtuttryck som sjuksköterskan kan använda och 

observera för att identifiera smärta hos personer med demenssjukdom. Några 

mätinstrument som visade sig vara användbara på personer med demenssjukdom 

var observationsskalorna Doloplus-2, ePAT, PAINAD, PACSLAC och MOBID-2. 

I resultatet sågs även smärtskattningsinstrument som var mindre pålitliga dessa var 

NRS, APS, CNPI, MOBID och MPS. Resultatet visar även att sjuksköterskor 

tycker det är användbart med smärtskattningsinstrument, men att de inte bör ta 

alltför lång tid att genomföra på grund av tidsbrist i yrket. Det finns också andra 

sätt för sjuksköterskor att observera smärta hos personer med demenssjukdom, ett 

sätt kan vara smärtuttryck. Några av dessa smärtuttryck är rastlöshet, orolighet, 

nedstämdhet, aggression, förändringar i ansiktsuttryck, rynkningar, kisande med 
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ögon och spänningar. Dessa uttryck visade sig i flera studier vara pålitliga för 

sjuksköterskan för att kunna bedöma smärta hos personer med demenssjukdom.  

 

4.2. Resultatdiskussion 
 

 

4.2.1. Vårdlidandet 
 

Författarna till litteraturstudien har diskuterat angående vårdlidande och hur viktigt 

det är för patientens välbefinnande och livskvalité att sjuksköterskor kan göra en 

korrekt bedömning av smärta. Enligt Erikssons (1994) omvårdnadsteori har 

sjuksköterskan ett stort ansvar gällande vårdlidandet, att minska lidandet för 

patienten eller att låta patienten få försonas i sitt lidande. Enligt Eriksson (1994) 

handlar mycket om relationen sjuksköterskan har till patienten. Vårdlidandet beror 

på ett glapp mellan patientens behov, begär och kunskap, samt sjuksköterskans 

attityd och hållning till den lidande patienten (a.a.) I studien av Fry et al. (2016) 

framkom det att sjuksköterskan behöver känna patienten för att kunna bedöma 

smärta så korrekt som möjligt när en person drabbats av demenssjukdom.  

 

I studien av Husebo et al. (2009) framkom det att om sjuksköterskan känner 

patienten sedan tidigare kan en korrekt bedömning av smärta göras och gav ett 

pålitligare resultat för smärtbedömning. Om sjuksköterskan gör en korrekt 

bedömning av smärta kommer lidandet att minska och även livskvalitén öka för 

patienten (Ammaturo et al., 2016; Eriksson, 1994; Fry et al., 2016; Husebo et al., 

2009). I studierna av Fry et al. (2016); Husebo et al. (2010); och Thé et al. (2016) 

betonas betydelsen av sjuksköterskornas tidsbrist, att bedömningsinstrumenten ska 

vara tidseffektiva då arbetsförhållandena är stressade. Det var främst på 

akutavdelningar sjuksköterskor tyckte att bedömningsinstrumenten skulle vara 

tidseffektiva, för att kunna avgöra om patienter lider av smärta eller inte på grund 

av tidsbristen som råder på arbetsplatsen (Fry et al., 2016; Thé et al., 2016). Det 

kan dock vara svårt för personer med demenssjukdom att uttrycka smärta, vilket i 

längden kan leda till längre vårdtider på grund av obehandlad smärta. Det är därför 

av stor vikt att sjuksköterskor tänker på konsekvenserna för patienterna och bidrar 

till minskat lidande och därmed ökad livskvalité (Blomqvist, 2011).  
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Bedömningsinstrumenten som är tidseffektiva och visat sig fungera att bedöma 

smärta hos patienter med demenssjukdom är PAINAD (Fry et al., 2016), MOBID-

2 (Husebo et al., 2010) och PACSLAC (Thé et al., 2016). Dock beskriver Fry et al. 

(2016) i sin studie att sjuksköterskorna som använde PACSLAC tyckte de tog för 

lång tid på en akutvårdsavdelning. Författarna till litteraturstudien tycker att 

sjuksköterskorna ska vara uppmärksamma på patienter med demenssjukdom på 

grund av deras kommunikationsnedsättning för att kunna upptäcka smärtan i tid, 

minska lidandet och därmed öka livskvalitén för patienten.  

 

4.2.2. Ny forskning om ePAT 
 

I studien av Atee et al. (2017) jämfördes instrumenten APS och ePAT. Resultatet 

visades att APS inte är lika tillförlitlig som ePAT. Men i studien av Fry et al. 

(2016) tycker sjuksköterskor att APS fungerar för att bedöma smärta hos personer 

med demenssjukdom. Författarna till litteraturstudien tror att detta beror på att 

studien skriven av Fry et al. (2016) skrevs innan ePAT testades, vilket kan leda till 

att sjuksköterskorna inte har någon erfarenhet av ePAT. I studien av Atee et al. 

(2017) beskrevs de att ePAT erbjuder en giltig och tillförlitlig ny metod för att 

bedöma smärta hos personer med måttlig till svår demens. Den har visat både 

validitet och tillförlitlighet (Atee et al., 2017). Författarna till litteraturstudien 

anser att ePAT verkar användbar, då den ger en mer objektiv bedömning. I detta 

instrument utvärderar inte sjuksköterskan smärtuttryck själv, vilket är bra då 

smärtbedömning annars kan skilja sig från sjuksköterska till sjuksköterska. Detta 

är ett helt nytt sätt att smärtskatta på och det ska bli intressant att se om ePAT är 

något som kommer användas inom vården i framtiden.  

 

 

4.2.3. Sjuksköterskans roll   
 

Författarna till litteraturstudien har diskuterat angående uttryck som fanns med vid 

bedömning av smärta, som visade hur viktigt det var för sjuksköterskan att kunna 

ha en professionell funktion gällande bedömning av olika uttryck för att veta om 

patienten lider av smärta (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Smärta är ett stort 

problem hos äldre personer med demenssjukdom och den patientgruppen är mer 

sårbara och utsatta för underbehandlad smärta (Bjoro & Torvik, 2010; Chang et 

al., 2011). Det är extra viktigt att sjuksköterskan har kunskap om olika uttryck som 
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visar om patienten är smärtpåverkad. Det underlättar för sjuksköterskan om de 

känner patienten sedan tidigare och har kunskap om det smärtskattningsinstrument 

som används. Detta gör att patientens smärta kommer att minska, vilket leder till 

ett minskat lidande (Ando et al., 2016; Atee et al., 2017; Chen et al., 2010; Ersek 

et al., 2010; Fry et al., 2016; Husebo et al., 2010; Malara et al., 2015; Thé et al., 

2016). Författarna har diskuterat hur det ser ut i sjukvården idag att det oftast är 

undersköterskor som utför den dagliga omvårdnaden och därmed känner patienten 

bättre. Därför är det kanske undersköterskan som först kommer lägga märke till en 

beteendeförändring hos patienten. Däremot måste smärtskattningen ändå 

dokumenteras, behandlas och följas upp, vilket är sjuksköterskans ansvarsområde. 

Författarna till litteraturstudien tycker att det visar på stark evidens gällande vikten 

av att sjuksköterskan har den kompetens som krävs för att utvärdera och förstå 

patientens smärtuttryck för att kunna öka patientens livskvalité och på så vis även 

minska lidandet för patienten. 

 

4.3. Metoddiskussion 
 

Styrkor: 

Författarna gjorde en litteraturstudie med motiveringen att det ger en bra överblick 

över det valda ämnesområdet. Databaserna PubMed, Cinahl och Web of Science 

användes, för att de ger en samlad bas av vetenskapliga artiklar inom omvårdnad 

och är mest väsentliga inom omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2012; 

www.du.se). Dessa databaser ansågs vara tillräckliga, både avseende innehåll och 

omfattning med tanke på arbetets storlek och tidsram. Genom att använda 

trunkering och booleska sökord kunde sökningen efter artiklar bli bredare vilket 

författarna såg som en fördel för att finna relevanta artiklar. Artiklarna som 

exkluderas var äldre än 10 år för att få fram aktuell forskning. Författarna valde att 

läsa abstracten under första urvalet, för att tidigt fånga artiklar som var relevant för 

studiens syfte. Irrelevanta artiklar kunde därmed exkluderas och författarna kunde 

istället lägga mer tid på att granska de artiklar som var relevanta för studien. Att 

läsa artiklarna flera gånger, ledde till att artiklarna bearbetades mer noggrant. 

Författarna använde sig av Fribergs (2012) analysmetod för att få fram skillnader 

och likheter i de olika resultatartiklarna för att underlätta resultatskrivningen. 
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Svagheter: 

Författarna har endast utnyttjat artiklar som varit tillgängliga via Högskolan 

Dalarnas databaser, vilket kan ha gjort att relevanta artiklar missades. Urvalet av 

artiklarna granskades med hjälp av en granskningsmall. Det var svårt att endast 

hitta artiklar med hög kvalitet vilket gjorde att det slutliga urvalet av artiklarna 

blev av medel- till respektive hög kvalitet. Ingen av författarna har engelska som 

modersmål vilket kan ha påverkat tolkningen av artiklarnas resultat, därför 

använde författarna ordlexikon för att förhindra feltolkning av ord och meningar. 

De utvalda studierna som presenterades i resultatet är från 10 olika länder, dock 

inkluderades ingen från Sverige. Det hade varit intressant att inkluderat svenska 

studier för få en uppfattning om hur det ser ut inom svensk sjukvård och om det 

överensstämmer med det resultatet författarna fått fram. Författarna hade svårt att 

använda sig av subkategorier i första delen av resultatet, detta på grund av att 

artiklarnas resultat gällande smärtskattningsinstrument var oeniga. Författarna 

valde då att skriva resultatet i löpande text under ena frågeställningen.   

 

 

4.4. Etikdiskussion 
 

Alla artiklar som presenteras i resultatet är godkända av en etisk kommitté.  

Artiklar i litteraturstudien innehåller intervjuer eller observationer där deltagarnas 

anonymitet har skyddats. I studierna redovisas flera patienters beteenden och 

informationen kopplas inte till någon enskild patient. Vid all observation som 

videoupptagning eller inspelning har patienterna som deltagit gett sitt samtycke till 

att vara med i studien. Författarna till litteraturstudien tycker att det är viktigt att 

artiklarna ska vara granskade av en etisk kommitté för att visa hänsyn till 

patientens integritet och värdighet (Polit & Beck, 2012). Författarna till 

litteraturstudien diskuterade hur de olika artikelförfattarna har kunnat fråga en 

patient med en hög grad av demens om medverkan i studien och hur då författarna 

har varit säkra på att patienten förstått frågan gällande delaktighet i studien. Det är 

inget som framgick i någon av studierna om de tagit hänsyn till om en patient med 

demenssjukdom haft förståelse. Författarna till litteraturstudien har tänkt på att inte 

nämna vilket sjukhus studierna har gjorts på för att låta patienten kunna kvarhålla 
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sin integritet. Ordlista har använts som hjälp för att översätta ord från engelska till 

svenska, för att få en så korrekt översättning som möjligt.  

 
5. Konklusion/Slutsats 
 

Det finns flera olika bedömningsinstrument som sjuksköterskan har till hjälp när 

de ska identifiera smärta hos personer med demenssjukdom. Doloplus- 2, ePAT, 

PAINAD, PACSLAC och MOBID-2 är bedömningsinstrument som har visat sig 

vara användbara på personer med demenssjukdom. Sjuksköterskan kan lättare se 

beteendeförändringar på patienter som de känner sedan tidigare. De uttryck som 

observerades mest vid smärta var ansiktsuttryck, kroppsspråk och 

beteendeförändringar. Det är viktigt att sjuksköterskan har en god kunskap om vad 

demenssjukdom är och innebär för att lättare kunna identifiera smärta hos personer 

med demenssjukdom och därmed minska lidandet för patienten.  

 

5.1. Klinisk betydelse 
 

Personer med demenssjukdom har svårt att förmedla smärta, därför behövs mer 

kunskap och medvetenhet för att kunna identifiera smärta hos personer med 

demenssjukdom. Sjuksköterskor möter denna målgrupp överallt inom vården och 

genom ökad kunskap så minskar lidandet för personer med demenssjukdom som 

har smärta.  

 

5.2. Förslag till vidare forskning 

 

Det behövs fler studier för att kunna styrka smärtskattningsinstrumentens validitet 

och reliabilitet, för att kunna uppnå god smärtlindring för personer med 

demenssjukdom. Uppmärksammas smärta tidigare hos personer med 

demenssjukdom, slipper patienterna onödigt lidande. Mer forskning om 

smärtuttryck borde också vara ett prioriterat område då demenssjukdom kommer 

fördubblas inom de närmaste åren.  
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with Dementia 

Att testa CPAT och 

utvärdera effekterna av 

CPAT efter 

smärtbehandling 

Kvantitativ 

 

Studien på gick 

under 1 år 

 

 

215 patienter 

 

Medelåldern 

84,9 år 

52,1% kvinnor 

47,9% Män 

 

CPAT var användbart för att 

utvärdera smärtbehandling 

på patienter med 

demenssjukdom 

79% 

 

Medel  



 

 
 

 

USA 

3 

demensboenden 

Chen, Y-H., Lin, L-C & 

Watson, R 

 

2010 

 

Taiwan 

Validating nurses and 

nursing assistants report of 

assessing pain in older 

people with dementia 

Att utvärdera 

sjuksköterskornas och 

undersköterskornas 

smärtbedömning hos 

äldre personer med 

demenssjukdom och 

belysa de faktorer som 

påverkar det. 

Mixad metod 

 

Observations – 

studie  

304 personer 

med demens 

 

6 

demensboenden 

 

129 kvinnor 

(42%) 

175 män (58%) 

 

Genomsnitt 

ålder 79,9 år 

Sjuksköterskorna hade 

kompetens att bedöma 

smärta hos individer med 

demenssjukdom med hjälp 

av Doloplus-2 skalan än vad 

undersköterskorna hade. 

72% 

 

Medel 

Ersek, M., Herr, K., 

Neradilek, M., Buck, H 

& Black, B. 

 

2010 

 

USA  

Comparing the 

psychometric properties of 

the Checklist of Nonverbal 

Pain Behaviors (CNPI) and 

the Pain Assessment in 

Advanced Dementia 

(PAIN-AD) instrument 

Att undersöka och 

jämföra psykometriska 

egenskaper av två 

vanliga smärtinstrument 

som används för 

personer med 

demenssjukdom 

Kvantitativ 

 

CNPI-  samt PAIN-

AD checklistor 

användes 

 

Video analys 

60 stycken 

 

Kvinnor 

(88,1%) 

Män (11,9%) 

 

Medelålder 89 

år 

 

14 st vårdhem 

 

Trots tidigare studier som 

stöttar trovärdigheten och 

validiteten av CNPI och 

PAIN-AD, visade studien på 

att fortsatt forskning och 

kliniska studier måste göras 

79% 

 

Medel 



 

 
 

Fry, M., Arendts, G & 

Chenoweth, L. 

 

2016 

 

Australien 

Emergency 

nurses´evaluation of 

observational pain 

assessment tools for older 

people with cognitive 

impairment  

Att utforska 

akutsjuksköterskornas 

uppfattningar om 

genomförbarheten och 

användbarheten av 

PAIN-AD och jämföra 

de med APS, Doloplus-2 

och PACSLAC om 

vilket verktyg som 

passade bäst för personer 

med demenssjukdom  

Kvalitativ 

 

Intervjuer i 6 

fokusgrupper 

 

Bandinspelning 

 

Universitetssjukhus 

på en 12 veckors 

period 

36 

sjuksköterskor 

 

34 kvinnor 

2 män 

 

 

Sjuksköterskorna tyckte det 

var svårt att upptäcka och 

bedöma smärta hos patienter 

med kognitiv nedsättning. 

Men användandet av 

PAINAD gjorde det enklare 

i jämförelse med de andra 

instrumenten 

84% 

 

Hög 

Fry, M., Chenoweth, L 

& Arendts, G. 

 

2015 

 

 

Australien 

Assessment and 

management of acute pain 

in the older person with 

cognitive impairment: A 

qualitative study 

Att förstå 

akutsjuksköterskors 

uppfattningar av 

smärtlindring för äldre 

personer med en kognitiv 

nedsättning 

Kvalitativ 

 

Intervjustudie med 

ljudinspelning  

 

4 fokusgrupper  

80 

sjuksköterskor  

(67 kvinnor och 

16 män) 

I studien framgick det 

utmaningar som klinikerna 

står inför i smärtlindring hos 

äldre personer med kognitiv 

nedsättning. För att 

förbättras måste ett 

smärtinstrument för kognitiv 

nedsättning göras som 

passar akutsjukvård. 

68% 

 

Medel 

Husebo, B., Strand, L., 

Moe-Nilsson, R., 

Husebo, S & Ljunggren, 

A. 

 

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 

Att undersöka 

psykometriska 

egenskaper av MOBID-2 

skalan och undersöka 

pålitligheten av MOBID-

2 

Kvantitativ  

 

 

Frågeformulär  

77 Patienter 

77% kvinnor 

23% Män 

 

18 

Sjuksköterskor  

MOBID-2 visade sig vara 

pålitlig och tidseffektiv för 

sjuksköterskor. 

96 % 

 

Hög 



 

 
 

Husebo, B., Strand, L., 

Moe-Nilsson, R., 

Husebo, 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 

Att undersöka MOBID 

skalans reliabilitet och 

validitet.  

Mixad metod 

 

Observationstudie 

med hjälp av 

videoupptagning  

26 patienter 

(indelade i 3 

grupper) 

11 vårdgivare 

 

Kvinnor 89% 

Män 11% 

 

26 vårdhem 

16 avdelningar 

med 8-12 

patienter på 

varje avdelning 

MOBID visade sig vara 

tillräckligt pålitlig för att 

kunna bedöma smärta hos 

äldre personer med svår 

demenssjukdom. 

Reliabiliteten och 

validiteten var god när de 

gällde smärtintensiteten. 

79% 

 

Medel 

Lautenbacher, S., 

Sampson, E., Pähl, S & 

Kunz, M. 

 

2016 

 

Tyskland 

Which facial descriptors do 

care home nurses use to 

infer whether a person with 

dementia is in pain? 

Att undersöka vilka 

ansiktsuttryck 

vårdgivaren litar på när 

de diagnostiserar smärta 

hos personer med 

demenssjukdom 

Kvantitativ 

 

Frågeformulär 

sändes till 366 

vårdhem  

79 vårdhem 

 

284 

frågeformulär 

fick författarna 

tillbaks 

Några ansiktsuttryck 

användes mer frekvent, som  

rynkor i ansiktet, kisar med 

ögonen och ser spänd ut för 

att påvisa smärta.  

76% 

 

Medel 

Lichtner, V., Dowding, 

D & Closs, J. 

 

2015 

 

Storbritanien  

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 

smärtskattningsmetoder, 

för att senare informera 

om ett 

beslutsstödsverktyg som 

utformats för att förbättra 

smärtlindringen för 

personer med 

demenssjukdom på 

sjukhus. 

Kvalitativ 

 

De observerade 

dementa patienter på 

4 sjukhus i England 

 

Intervjuade personal 

och anhöriga till 

patienter 

31 patienter 

 

52 personal 

 

4 anhöriga  

 

Medelålder 88 

år på 

patienterna och 

alla patienter 

hade en 

demensdiagnos 

 

NRS är ett 

bedömningsinstrument som 

dem kom fram till inte 

lämpar sig för personer med 

demenssjukdom. Att istället 

använda sig av Abbey Pain 

Scale och PACSLAC som 

är utformat för personer 

med demenssjukdom.  

88% 

 

Hög 



 

 
 

Mahoney, A., Psych, D 

& Peters, L. 

 

2008 

 

Australien 

The Mahoney Pain Scale: 

Examining Pain and 

Agitation in Advanced 

Dementia. 

Att beskriva 

utvecklingen samt 

utvärderingen av 

smärtverktyger (MPS) 

som kan användas på 

personer med svår 

demens, och kolla om 

MPS är pålitlig, giltig 

och kliniskt fungerande. 

Kvantitativ 

 

Observationsstudie 

112 patienter 

87 Kvinnor 

25 Män 

 

16 vårdhem 

 

 

Sjuksköterskorna tycker att 

MPS fungerar för att 

bedöma smärta på personer 

med demenssjukdom   

 

Malara, A., De Biase, G-

A., Bettarini, F., 

Ceravolo, F., Di Cello, 

S., Garo, M., Praino, F., 

Settembrini, V., Sgro, 

G., Spadea, F., & 

Rispoli, V. 

 

2015 

 

Italien 

Pain assessment in elderly 

with behavioral and 

psychological symptoms of 

dementia 

Att identifiera 

förekomsten av smärta 

hos patienter med 

demens på långtidsvård 

med hjälp av 

rapporterings skalor och 

observationsverktyg och 

särskilt studera smärta i 

relation till 

beteendemässiga och 

psykologiska symtom för 

demens. 

Kvalitativ 

 

Observationsstudie 

Ett urval av 233 

invånare 

utvärderades 

 

Långtidsvård 

och 

rehabilitering 

 

150 kvinnor 

(64%) 

83 män  

(35,6%) 

Endast 

självrapporteringsinstrument 

är inte tillräckligt för att 

bedöma smärta hos personer 

med demenssjukdom  

72 % 

 

Medel 

Thé, K., Gazoni, F., 

Cherpak, G., Lorenzet, 

I., dos Santos, L., 

Nardes, E., & dos 

Santos, F. 

 

2016 

 

Brasilien 

 

Pain assessment in elderly 

with dementia: Brazilian 

validation of the 

PACSLAC scale 

Att validera PACSLAC- 

skalan på äldre personer 

med demenssjukdom 

genom att analysera 

mätegenskaper  

Kvantitativ 

 

Valideringsstudie 

 

Bedöma 

smärtskattning med 

hjälp av VAS- 

skalan och 

PACSLAC 

50 äldre 

personer med 

demenssjukdom 

 

Medelålder- 

87,8 år 

 

22% Män 

78 % Kvinnor 

 

Pensionärer  

PACSLAC hade ett mycket 

tillfredställande resultat och 

anses vara det mest lovande 

instrumentet för personer 

med demenssjukdom. 

 

PACSLAC var lätt att 

använda och tog inte lång 

tid 

79 % 

 

Medel 

 



 

 
 

Zwakhalen, S., Evan´t 

Hof, C., & Hamers, J. 

 

2012 

 

Nederländerna 

 

 

Systematic pain assessment 

using an observational scale 

in nursing home resident 

with dementia: exploring 

feasibility and applied 

interventions. 

Att undersöka 

genomförbarheten av 

vanlig smärtbedömning 

genom att använda sig av 

observationsskalor, 

PACSLAC, på vårdhem 

för dementa.  

Kvalitativ 

 

Observationsstudie 

Intervjuer  

22 Patienter 

15 kvinnor 

7 män 

 

6 

sjuksköterskor, 

de var endast 

kvinnor 

PACSLAC var enkelt att 

använda, eftersom den 

visade höga värden av 

undervisningsresultatet.  

96 % 

 

Hög 



 

 
 

6.3. Bilaga 3: 
 

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 

 

 

  



 

 
 

6.4. Bilaga 4: 
 

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 

  



 

 
 

6.5. Bilaga 5: 
 

Smärtskattningsskalor  
 

Namn Om instrumentet Faktorer som 

mäts 

Poäng Referens 

Numeric 

Rating Scale 

(NRS) 

Patienten får bedöma sin 

egna smärta och 

instrumentet fungerar på 

alla personer. 

Självskattnings 

smärta 

0 är ingen 

smärta alls och 

10 den värsta 

tänkbara 

smärtan 

Lichtner 

et al., 

(2015) 

Doloplus-2 Användes till en början för 

att bedöma smärta på små 

barn, men används idag för 

att bedöma smärta hos 

patienter med en 

demenssjukdom 

Somatiska 

klagomål, 

skyddande 

kroppsställning 

som antas i vila, 

skydd av ömma 

områden, 

ansiktsuttryck, 

sömnmönster, 

på/avklädning, 

daglig hygien, 

kommunikation, 

mobilitet, socialt 

umgänge, 

beteende- och 

psykologiska 

symtom av 

demenssjukdom.  

Totalt 10 

frågor. 

Poäng mellan 

0-3 på varje 

frågeställning.  

Vid poäng på 

5 eller över 

har patienten 

smärta 

Ando et 

al., 

(2016) 

Abbey Pain 

Scale  

(APS) 

Bedöma smärta hos 

personer med 

demenssjukdom 

Röstuttryck, 

kroppsspråk, 

ansiktsuttryck, 

beteendemässiga 

förändringar, 

fysiologiska 

förändringar och 

fysiska 

förändringar 

Alla skalans 

delar skattas 

mellan 0-3 och 

räknas sen 

ihop, en poäng 

på 0-2 = ingen 

smärta, 14 

eller mer 

=svår smärta 

Atee et 

al., 

(2017) 

The electronic 

Pain 

Assessment 

Tool 

(ePAT) 

Använder er smartphone för 

att skanna av patientens 

ansikte för att kunna 

bedöma smärta hos personer 

med måttligt till svår 

demenssjukdom. Efter 

skanningen så uppkommer 

6 olika kategorier som 

sjuksköterskan ska svara på 

respektive kategori.  

Ansiktsuttryck, 

rösten, rörelsen, 

beteenden, 

aktiviteter och 

kroppen  

10 sekunders 

video för att 

identifiera 

smärta på 

patientens 

ansikte. 42 

Atee et 

al., 

(2017) 

Pain 

Assessment in 

Advanced 

Dementia  

(PAIN-AD) 

Bedöma smärta hos 

personer med svår demens 

Andningen, 

röstutryck, 

ansiktsuttryck, 

kroppsspråk och 

trovärdighet 

Alla skalans 

delar skattas i 

3 poängskalor 

från 0-2 som 

samman 

räknat kan ge 

max 10 poäng 

Fry et al., 

(2016) 

Checklist of 

Nonverbal 

Pain 

Indicators  

Bedömningsskala för vuxna 

med nedsatt kognitiv 

beteende eller icke-verbala. 

Röstuttryck, 

ansiktsuttryck, 

rastlöshet, 

gnuggning, 

Obefintlig – 0 

poäng 

Befintlig – 1 

poäng 

Ersek et 

al., 

(2010) 



 

 
 

(CNPI) verbala klagomål 

och spänningar. 

Dessa mäts både 

i rörelse och vila 

  

The Pain 

Assessment 

Checklist for 

Seniors with 

Limited 

Ability to 

Communicate  

(PACSLAC) 

Instrumentet var till en 

början till för att bedöma 

smärta på personer med 

kommunikationssvårigheter, 

men används idag för att 

bedöma smärta på dementa 

personer.  

Ansiktsuttryck, 

kroppsrörelser, 

ljud och övrigt 

Obefintlig – 0 

poäng 

Befintlig – 1 

poäng 

Thé et al., 

(2016) 

Mobilization 

Observation 

Behavior 

Intensity 

Dementia 

Pain Scale 

(MOBID) 

Smärtskattningsinstrument 

för äldre personer med svår 

demenssjukdom 

Smärtljud, 

ansiktsuttryck 

och smärtförsvar  

Obefintlig – 1 

poäng 

Befintlig – 10 

poäng 

Husebo et 

al., 

(2009) 

Mobilization 

Observation 

Behavior 

Intensity 

Dementia 

Pain Scale 

(MOBID-2) 

Smärtskattningsinstrument 

för äldre personer med svår 

demenssjukdom 

 

(Uppföljning MOBID skala) 

Muskulära 

symtom t.ex. 

huvud, nacke, 

mun, lungor, 

hjärta, bröstkorg, 

buk, bäcken, hud 

och könsorgan 

Obefintlig – 1 

poäng 

Befintlig – 10 

poäng 

Husebo et 

al., 

(2010) 

The Mahoney 

Pain Scale 

(MPS) 

Bedömer närvaron och 

uppskattar svårighetsgraden 

av nuvarande smärta för 

personer med svår 

demenssjukdom 

Ansiktsuttryck, 

läten, 

andningsmönster 

och kroppsspråk 

Obefintlig – 0 

poäng 

Befintlig – 3 

poäng 

Mahoney 

et al., 

(2008) 

Certified 

Nursing 

Assistant Pain 

Assessment 

Tool 

(CPAT) 

Bedöma smärta på personer 

med demenssjukdom 

Ansiktsuttryck, 

beteende, humör, 

kroppsspråk och 

aktivitetsnivå 

Obefintlig – 0 

poäng 

Befintlig – 1 

poäng 

Cervo et 

al., 

(2012) 

 

 

 


