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Sammanfattning 

 
Syftet med studien var att belysa vilka verbala och ickeverbala tecken en person med 

demens kunde uppvisa vid smärttillstånd och vilka typer av hjälpmedel kunde underlätta 

sjuksköterskans arbete med att bedöma smärta hos personer med demenssjukdom. 

Design för studien var systematisk litteraturstudie med både kvalitativa och kvantitativa 

resultatartiklar. Resultat från artiklarna gav ett vitt spektrum av både verbala och 

ickeverbala indikatorer för smärta hos patienten. Till de vanligaste smärtsignalerna 

räknades ändringar i ansiktsuttryck efter vokala läten och direkta ord om smärta. 

Forskarna fann även att personerna med demensproblematik kunde reagera med att bli 

”tysta” och att ”dra sig undan” eller att bli aggressiva, oroliga och allmänt utåt 

agerande. Resultat på studiens andra fråga, vilka typer av hjälpmedel kunde underlätta 

sjuksköteskans arbete med att bedöma smärta hos personer med demenssjukdom, gavs 

en variation av smärtbedömningsinstrument. Från analoga skalor där patienten i själv 

uppskattade smärta till skalinstrument där sjuksköterskan värderade patientens 

observerade smärta. Forskarna fann att smärtbedömningsinstrumenten ofta var 

”trubbiga” och enbart kunde adekvat mäta smärta hos patienter med verbalförmåga helt 

eller delvis med fragmenterade ord, men ofta oanvändbar till svårt nedsatt 

kognitivförmåga.  

 

 

 
Nyckelord: Bedömningsinstrument, smärta, demens, kognitiv förmåga. 
 
Key words: Cognitive impairement, dementia, pain, pain detection instruments,  
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Demens 
Befolkningsutvecklingen i Sverige har senaste decennierna pekat mot en allt ökande andel 

äldre. I december 2006 fanns det 1,58 miljoner svenskar som var 65 år eller äldre, vilket 

utgjorde 6,3 % av totalbefolkningen i Sverige. År 2020 beräknas andelen 65 åriga eller äldre 

utgöra en fjärdedel av befolkningen (SCB 2006). 

 

Brattberg, Parker och Thorslund (1996) visade att smärta och värk utgjorde ett vanligt 

hälsoproblem för äldre personer. Scudds och Robertson (1998) uppskattade att prevalensen 

för kronisk värk och smärta hos 70-åringar eller äldre, boende i egna hem, var mellan 25 till 

40 procent. Medan Ferrell, Ferrell och Rivera (1995) visade att 40 till 80 procent av äldre på 

sjukhem upplevde smärta dagligen. Upphov till smärttillstånd hos äldre personer var ofta 

orsakade av åldersförändringar i rörelseapparaten, såsom artros och osteoporos.  

 

Skoog och Ólasfdóttir (Läkemedelsboken 2005/2006) beskrev att vid stigande ålder ökade 

förekomsten av demenssjukdomar. Vid 65 års ålder hade en procent av befolkningen demens 

medan i åldersgruppen 90 till 95 år led 39 procent av någon slags demenssjukdom. Andelen 

människor med demenssjukdomar beräknades till närmare 200 000 personer i Sverige.  

  

Demens är ett samlingsnamn för många olika demenssjukdomar, såsom Alzheimers, vaskulär 

demens, frontallobsdemens och blandformer av demens, även olika sjukdomstillstånd såsom 

Parkinsons - och Huntingtons sjukdom kan leda till att demensutveckling. Vidare kan ett 

långvarigt alkoholmissbruk orsaka demensutveckling, liksom vissa infektionssjukdomar till 

exempel AIDS och Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. År 2003 var Alzheimers sjukdom den 

vanligaste demenssjukdomen med 70 procent drabbade, följt av vaskulärdemens med 20 – 25 

procent drabbade och frontallobsdemens med cirka 5 procent drabbade, samt blandformerna 

utgjorde 1 procent (Departementsserien 2003:47).  

 

Litteratur från år 2001 av Grimby och Grimby visade att orsakerna till Alzheimers sjukdom 

och frontallobsdemens var okända. Vaskulära demenssjukdomar antogs vara orsakade av 

kärlskador i hjärnan i form av hjärninfarkt eller hjärnblödning. Grimby och Grimby påstår att 

demenssjukdomar har en smygande symtomutveckling, sjukdomens nedbrytning av 

hjärnvävnaden är bestående och ger en fortskridande och omfattande nedsättning av såväl 

fysiska som intellektuella funktioner och färdigheter. När flertalet nervceller inte längre 
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fungerar påverkar det hela nervsystemet och personen får svårt att sortera sina upplevelser och 

kan ofta varken uppfatta eller tolka sig själv eller sin omgivning som denne tidigare gjort. 

Kragh, Eriksson, Melander, Midlöv och Schöller (2005) uppgav att personer med 

demenssjukdom ofta fick tal- och språksvårigheter, liksom problem med att kunna orientera 

sig i tid och rum. 

 

Smärta 
International Association for the Study of Pain (IASP 1974) definierade smärta enligt följande  

”Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse förenad med 

vävnadsskada, eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada. 

Smärta är alltid subjektiv och kan uppträda i frånvaro av vävnadsskada.(sid. 250)” 

 

Nortvedt (2000) skrev att smärta är alltid en individuell upplevelse och varje människa 

upplever smärta på sitt personliga sätt. Olika personer har olika förmåga att tolerera smärta 

och olika sätt att hantera den enligt författaren. Nortvedt underströk vidare att en mängd 

faktorer påverkade hur smärta upplevdes, exempelvis kunde personens tidigare 

smärtupplevelser, stämningsläge och sociala faktorer påverka hur denne upplevde smärta. 

 

Smärta i sig är en livsviktig funktion som signalerar att något är fel i kroppen, det finns olika 

slags fysiska orsaker till smärtupplevelser. Den vävnadsskadesmärta (nociceptiva smärta) 

uppkommer när yttre eller inre organ skadas och nervsmärta (neurogena smärta) uppstår när 

en nerv skadas vid yttre trauma, såsom vid kirurgiska ingrepp eller när en cancer tumör 

trycker på nervändar. Smärtsignaleringen påbörjas oftast med att immunsystemets 

signalsubstanser såsom prostataglandiner, kinin och histaminer ger en retning på 

smärtreceptorerna. Stimulansen från smärtreceptorer aktiverar smärtimpulserna som via 

perifera nervsystemet går till ryggmärgen, hjärnbarken och till regioner i hjärnan som gör 

människan medveten av smärtan. Fysisk smärta och känslomässigt psykiskt obehag 

sammanlänkas i limbiska systemet, vilket är ett viktigt centra för sinnesupplevelser (Werner 

& Strang, 2003). 

 

Ferrell et al. (1995) uppmärksammade att smärta på sikt ledde till försämrat allmäntillstånd. 

Smärttillstånden kunde ha verkan på viljan och förmågan att fysiskt röra sig och att vilja 

integrera socialt med andra människor. Forskarna ansåg även att patienter med smärta kunde 
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få sömnproblem och hade ökad risk för att hamna i depression. Westlund, Mårtensson och 

Andersson (1991) belyste att kommunikation med omgivningen kunde vara problematisk för 

personer med demenssjukdom. Personer med demenssjukdom kunde ha svårt att göra sig 

förstådd, samt att själv förstå andra människor. Den sjuke kunde ha förlorat förmågan att tala, 

att verbalt uttrycka sin vilja och smärta, men hade både förmågan att känna och uppleva kvar. 

Den demente kunde ha starka känslor men vara oförmögen att uttrycka dem.  

 

I en studie av Cole, Farrell, Duff, Barber, Egan och Gibson (2006) upptäcktes det genom att 

uppmäta smärtrelaterad aktivitet in i regioner som kontrollerade sensoriska, affektiva och 

kognitiva delar av hjärnan, att personer med Alzheimers sjukdom hade bevarad 

smärtreaktionsaktivitet i hjärnan. Resultaten visade också att smärtaktiviteten utvidgades och 

att smärtrelaterade aktiviteter stannade kvar längre i hjärnregioner hos de Alzheimers sjuka än 

hos den friska kontrollgruppen.   
 

Försämrad förmåga att kommunicera med omgivningen ledde till att personer med 

demenssjukdom hade svårt att uttrycka smärta och söka hjälp för den. Ferrel et al. (1995) 

upptäckte att mer än en femtedel (21 %) av undersökta patienter boende på sjukhem var 

verbalt oförmögna att rapportera sin smärta. Forskarna menade den sjukes oförmåga till att 

verbalt uttrycka smärta kunde leda till risk för underbehandling av dennes smärttillstånd. 

 

 Tait och Chibnall (2002) fann att patienter med demens, beroende på kognitiv förmåga 

förmedlade upplevd smärta på olika sätt. Forskarna upptäckte även att sjuksköterskorna i 

undersökningen underskattade patienternas smärta. Lewandowski (2004) skrev i sin artikel 

om att svårigheten med att upptäcka smärta var att den inte var synlig, utan en subjektiv 

upplevelse som visade sig genom patientens beteende, antingen verbalt eller ickeverbalt.  

 

Problemformulering 

Målet för all hälso- och sjukvård är god hälsa och sjukvård på lika villkor för alla (SFS 

1982:763; SFS 1998:531). Vården skall vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov 

av trygghet. Behandlingen skall bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet och ska i största möjliga mån utformas och genomföras i samråd med patienten. 

International Council of Nurses (ICN) antog den första etiska koden för sjuksköterskor år 

1953, koden har sedan dess reviderats och fastställts ett flertal gångar, senast år 2006. Fyra 

etiska principer lyder: Att främja hälsa, förebygga sjukdom, att återställa hälsa och lindra 

    10



 

lidande. ICN:s principer och patientens rättigheter uppmanar sjuksköterskan att ge adekvat 

smärtlindring till alla patienter, även de patienter som inte längre kan verbalt berätta om sin 

smärta (International Council of Nurses, 2000).  

Syfte 
Syftet var att belysa hur sjuksköterskan kunde upptäcka och bedöma smärta hos patienter med 

demens. 

Frågeställningar 
Vilka tecken verbala eller icke verbala kunde en person med demens uppvisa vid smärta?  

Vilka typer av hjälpmedel kunde underlätta för sjuksköterskan att bedöma smärta hos 

personer med demenssjukdom? 

Definitioner 
Mini Mental Test (MMT/MMSE): Kognitiv status mäts med MM-testet genom att poängsätta 

svar genom en färdig konstruerad mall. Den maximala poängen är 30 och gränsen 23/24 är 

satt för kognitiv störning/suspekt demens. Patienter med medelsvår demens presenterar 

vanligen 10 – 20 poäng på MMT. Under 10 poäng beräknas som svår demens med allvarligt 

nedsatt kognitivt förmåga (Folstein, Folsten & McHugh, 1975). 

Metod 

Design 
Denna studie genomfördes i form av systematisk litteraturstudie.  

Urval  
 Materialet till litteraturstudien var baserad på internationella vetenskapliga artiklar och 

insamlades från databaserna ELIN@dalarna, Academic Search Elite (EBSCO) och Wiley 

InterScience. Kriterierna för artiklarna var att de var publicerade åren1991 till 2007, skrivna 

på engelska språket och tillgängliga i fulltext. Artiklar som inte svarade emot sjuksköterskans 

arbetsområde omvårdnad valdes bort. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar ingick i 

studien. 

Tillvägagångssätt 
Referensdatabaserna genomsöktes med ord och ordkombinationer; aged, alzheimer, assess, 

assessment, assessing pain, behaviour, behavioural observations, cognitively impaired, 

dementia, discomfort,  elderly, indicator, measurementnonverbal, non-communicative, 
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observational, observations, pain, pain management, symtoms, treatment. Artikelrubriker, 

sammanfattningar och resultat granskades för att avgöra om de gav svar på studiens syfte och 

frågeställning. Datasökningen presenteras i tabellform i tabell 1. 

 

Tabell 1. Datasökning  
Databas Sökord och kombinationer av sökord Antal artiklar Artiklar som 

ingår i resultat 
delen 

Elin@dalarna Pain, indicators, nonverbal 7 1 
 Pain, indicators, dementia 8 1 
 Pain, cognitively impaired 75 1 
 Dementia, discomfort, assess 12 1 
 Dementia, discomfort 42 2 
 Pain, measurement 16 1 
 Pain, measurement, aged 28 1 
    
EBSCO  Pain, management, elderly, assessment 22 0 
 Pain, management, elderly, dementia 6 0 
 Pain, dementia, behaviour 12 0 
 Dementia, pain, symptoms 13 0 
 Dementia, pain treatment, discomfort 7 1 
 Pain, treatment, dementia 49 2 
 Alzheimer, pain, discomfort 7 0 
 Pain, cognitively impaired 29 1 
 Pain, behavioural observations 9 0 
 Dementia, observations, discomfort 1 0 
 Pain, indicator, discomfort 6 0 
 Pain, indicator, older adults 1 0 
 Pain, nonverbal 22 2 
 Pain, non-communicative 4 0 
 Pain, recognised 39 0 
 Assessment of pain, cognitively impaired 20 0 
 Pain, dementia, observational 10 1 
    
Wiley InterScience Pain, cognitively impaired, assessing pain, 

behaviour 
12 2 
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Analys 
Arbetet analyserades med hjälp av modifierade granskningsmallar vilka bearbetats från 

Willman och Stoltzs (2002), samt Forsberg och Wengströms kvantitativa och kvalitativa 

granskningsmallar (Se bilaga 1 & 2).  För att kvalitetsbedöma artiklarna gjordes en 

granskning av studiens syfte och frågeställningar, urval, metod, huvudresultat, giltighet. Den 

sammanfattande bedömningen av artiklarnas kvalitet bedömdes vara bra eller medel.  

Resultat 

Artiklarna syftade till att utröna smärta och obehag hos personer med demenssjukdom och 

visade två med smärtindikerade beteenden; verbala och ickeverbala. Till litteraturstudiens 

andra fråga, vilka hjälpmedel kunde underlätta för sjuksköterskan att bedöma smärta hos 

demenssjuka framkom det ur artiklarna ett vitt spektrum av smärtbedömningsinstrument. 

Resultat artiklar presenteras i tabell 2. 

 
Tabell 2. Artiklar i resultatet  
Författare/Årtal/ 
Land 

Syfte Design 
Datainsamlingsmetod 
Population 

Kvalitetspoäng 
enligt 
granskningsmall 
Kvalitativ max 25 poäng 
Kvantitativ max 29 
poäng 

Alexander, Plank, 
Carlson, Hanson, 
Picken & Schwebke, 
2005, USA. 
 
 
 

Pilot studie med syftet att 
igenkänna/upptäcka beteende 
mönster som indikerade smärta hos 
långvårdpatienter, vidare jämfördes 
Verbalt analog Skala VAS med 
sjuksköterskornas observationer av 
patienternas beteende.  
 

Kvantitativ design. 
Frågeformulär  
55 patienter. 
 

20/29 
 
 

Blomqvist & 
Hallberg, 2001, 
Sweden. 
 

Att undersöka hur patienter och 
sjuksköterskor identifierade smärta. 
Vidare var syftet att undersöka 
skillnader i hur sjuksköterskor 
hanterade smärta hos kognitivt 
intakta och patienter med nedsatt 
kognitiv förmåga. 
 
 
 

Kvantitativ design. 
Öppna intervjuer med 
frågeformulär som stöd. 
66 patienter boende på 
särskilda boenden, samt 56 
sjuksköterskor ingick i 
studien. 

26/29 

Buffum, Miaskowski 
& Sands, 2001, 
USA. 

Att undersöka ifall smärta och 
obehag orsakade aggressivitet hos 
personer med demenssjukdom.  
 

Kvantitativ design. 
Frågeformulär 
33 patienter 

22/29 
 

Cipher & Clifford, 
2004, USA. 

Att testa två  teorimodeller 
bestående av aspekter som påverkar 
livskvalitet hos långvårdspatienter. 
  
 

Kvantitativ design. 
Frågeformulär 
234 patienter 

24/29 
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Förörfattare/Årtal/ 
Land 
 

Syfte Ansats 
Datainsamlingsmetod 
Population 

Kvalitetspoäng 
enligt 
granskningsmall 
Kvalitativ max 25 poäng 
Kvantitativ max 29 
poäng 

Feldt, 2000, USA. Att med hjälp av smärtbedömnings 
instrumentet ”checklist of nonverbal 
pain indicators” (CNPI) undersöka 
om kognitiv förmåga påverkade på 
smärtbeteende uttrycken. 
 

Kvalitativ design. 
Kliniska observationer 
88 patienter. 

19/25  

Kovach, Cashin & 
Sauer, 2006, USA. 

Syftet med studien var två delad, i 
studiens första del examinerades 
olika smärta och obehag beteende 
hos patienter med nedsatt 
kognitivförmåga. Andra delen av 
studien var att jämföra symptom av 
smärta och obehag hos 
smärtlindrade patienter och icke 
smärtlindrade patienter. 

Kvantitativ design. 
Frågeformulär 
57 patienter 

21/29 
 

Hall-Lord, Larsson 
& Steen, 1999, 
Sweden. 

Att identifiera äldre människornas 
olika sätt uttrycka smärta och 
obehag. 
 

Kvalitativ design. 
Intervju och observationer 
42 patienter  

21/25 

Odhner, Wegman, 
Freeland, Steinmetz 
& Ingersoll, 2003, 
USA. 

Att pröva ifall en modifierad 
smärtbedömningsinstrument kunde 
upptäcka smärta hos patienter med 
nedsatt kognitivt förmåga.  
 

Kvantitativ design. 
Frågeformulär 
59 patienter 
53 sjuksköterskor. 

23/29 

Raway, 1994, USA. Undersöka och jämföra verbala och 
icke verbala smärtbeteenden hos 
kognitivt intakta och patienter med 
sänkt kognitiv förmåga. 
 

Kvalitativ design. 
Kliniska observationer 
16 patienter 

21/25 

Sloane, Hoeffer, 
Mitchell, McKenzie, 
Barrick, Rader et al., 
2004, USA. 

Att med hjälp av care recipient 
behavior assessment (CAREBA), 
upptäcka smärta och obehag hos 
personer demenssjukdom.  
CAREBA är ett observationssystem 
som baseras på observationer och 
vårdpersonalens uppfattning om 
beteende relaterade smärtsymptom 
hos svårt demenssjuka. 

Kvalitativ design. 
Kliniska observationer 
73 patienter. 

20/25  

Stevenson, Brown, 
Dahl. Ward & 
Skemp Brown, 2006, 
USA. 

Att utveckla och testa ett 
smärtbedömningsinstrument 
utvecklad från Minimum Data Set 
(MDS) som kan användas i att 
upptäcka smärta genom olika 
specifika smärtrelaterade beteenden.
 

Kvantitativ design. 
4 smärtexperter 

 

21/29 
 

Weiner, Peterson, & 
Keefe, 1999, USA. 

Att exploatera vilka olika 
beteendeuttryck kan signalera 
smärta hos äldre med att jämföra 
vilka beteenden förknippades med 
smärta av tre grupper, patienter, 
anhöriga och sjuksköterskor.   

Kvalitativ design. 
Strukturerad intervju 
42 patienter, 42 patienter, 
samt 42 sjuksköterskor 
ingick i studien. 

23/25  
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Författare/Årtal/ 
Land 

Syfte Ansats 
Datainsamlingsmetod 
Population 

Kvalitetspoäng 
enligt 
granskningsmall 
Kvalitativ max 25 poäng 
Kvantitativ max 29 
poäng 

Zwakhalen, Hamers 
& Berger, 2006, The 
Netherlands. 

Att se vilka olika beteenden hos 
personer med demens indikerade 
smärta genom att jämföra tre 
smärtskattnings instrument. Vidare 
undersöktes hur sjuksköterskorna 
värderade mätskalorna i 
kliniskmening.  
 

Kvalitativ design. 
Kliniska observationer 
144 patienter. 

21/25 

Zwakhalen, & van 
Dongen, Hamers & 
Abu-Saad, 2004. The 
Netherlands. 

Att se vilka beteenden ansåg 
sjuksköterskorna indikera smärta 
hos svårt kognitivt försämrade 
patienter. Vidare undersöktes hur 
två olika sjuksköterskegrupper, (den 
ena gruppen sjuksköterskor som 
arbetade med kognitivt intakta äldre 
och den andra gruppen som 
arbetade med personer med 
demenssjukdom) rangordnade 
indikatorerna. 
 

Kvantitativ design. 
Frågeformulär 
109 sjuksköterskor 

25/29 

Pautex, Michon, 
Guedira, Emond, Le 
Lous, Samaras  et al., 
2006, USA. 

Att jämföra hur patienter med svår 
demens själva 
uppskattade/värderade sin upplevda 
smärta med sjuksköterskornas 
uppskattning/värdering.  
 

Kvantitativ design. 
Frågeformulär 
65 patienter 

22/29 

Taylor & Herr, 2003, 
USA. 

Att undersöka hur många av fyra 
smärtbedömningsverktyg 
patienterna med nedsatt 
kognitivförmåga kunde använda för 
att beskriva smärta 

Kvantitativ design. 
frågeformulär 
57 patienter. 
. 

24/29 

Tsai & Richards, 
2006, USA. 

Testa ifall Western Ontario and 
Mcmaster Osteoarthritis index, 
(WOMAC), vedertagen, 
välbeprövad smärtinstument 
utvecklats för att upptäcka smärta 
hos patienter med artrit, kunde även 
användas för att upptäcka smärta 
hos patienter med nedsatt 
kognitivförmåga. 

Kvalitativ design. 
Kliniska observationer 
14 patienter 

18/25 

 

Samtliga 17 artiklar behandlade verbala och vokala uttryck som starka indikatorer för smärta 

hos patienter med nedsatt kognitivförmåga.  

Verbala tecken 
Patientens egna ord värderades av sjuksköterskorna som mest tillförlitliga tecken på smärta. 

Citat av olika sätt att uttrycka smärta ”I have told her about the pain”, ” Oh! How it hurts 

today” (sid. 313) eller ”When asked, M are you in pain, she answers help me, help me” 

(Blomqvist & Hallberg, 2001,sid. 313). 
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Både Feldt (2000) och Blomqvist, Hallberg (2001) beskrev skillnader i hur kognitivförmåga 

påverkade sättet att uttrycka smärta verbalt. Patienter med lätt nedsatt kognitiv förmåga 

uttryckte smärta uteslutande genom ord med få eller inga andra ickeverbala beteenden än 

ändringar i ansiktsuttryck. Medan patienter som förlorat förmågan att beskriva smärtan med 

ord, visade ett brett ickeverbalt uttrycksregister ihop med vokala ordlösa ljud, läten, såsom 

jämmer, gny eller rop. En sjuksköterska i Blomqvist och Hallbergs studie beskrev en svårt 

dement patient ”when he is in severe pain, he screms, screams awfully , a wordless 

scream”(sid. 310).  

 

Svordomar och verbalt aggressivt beteende beskrevs som indikatorer för smärta. ”She says 

ow. Swears – hell! Fights with her arms when we try to uncross her legs”(sid. 310) 

(Blomqvist & Hallberg, 2001). Även Sloane et al. (2004) observerade att vårdpersonalen 

uppfattade verbal agitation, verbal aggressivitet, klagande, hot och svordomar hos svårt 

demenssjuka som symptom på smärta. Till verbalt agiterade beteenden räknades gråt, gny, 

jämmer, skrik och rop. Stevenson, Brown, Dahl, Ward och Skemp Brown (2006) tillade att 

även ändring i talets eller vokala lätens hastighet, eller ljudstyrka/nivå kunde indikera smärta 

hos patienten. Forskarna upptäckte att monotona ljud, ständiga upprepningar av ordfragment, 

konstanta eller gälla läten kunde indikera smärta hos personer med demens.  

 

Icke verbala tecken 
Kovach, Cashin och Sauers (2006) studie analyserades 57 kognitivt nedsatta patienters 

beteendemönster före och efter smärtlindrande behandling. I studien urskildes ett vitt 

spektrum av smärtindikerade beteende som indelades i fem olika kategorier. Kategorierna var 

verbala uttryck, ansiktsuttryck, kroppsspråk, motoriska beteenden och stämningslägen. Även i 

Zwakhalen, van Dongen, Hamers och Abu-Saad (2004) kategoriserade ickeverbala 

smärtindikerade beteenden. Forskarna undersökte hur två grupper av sjuksköterskor beskrev 

smärtindikerade beteenden. Ena gruppen av sjuksköterskor hade vana att arbeta med äldre 

patienter med demens och den andra gruppen hade arbetat enbart med kognitivt intakta, icke 

demenssjuka patienter. Bägge sjuksköterskegrupperna kategoriserade smärtindikatorer som 

Kovach, Cashin och Sauers (2006) dock var skillnaden att sjuksköterskor som arbetade med 

kognitivt nedsatta beskrev nyanser i ansiktsuttrycken mer ingående än de sjuksköterskor som 

arbetade med kognitivt intakta patienter. 
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Ansiktsuttryck som kunde indikera smärttillstånd, innefattade ögonen, ögonbrynen, blick, 

ansiktsmimik/uttryck som signalerade smärta eller avsaknad av uttrycken. Att knipa ihop 

ögonen, höja på ögonbrynen, rynka pannan och/eller ögonbrynen, samt frekventa blinkningar 

beskrevs som vanliga indikatorer för smärta (Blomqvist & Hallberg, 2001; Feldt, 2000; 

Kovach, Cashin & Sauer, 2006; Odhner, Wegman, Freeland, Steinmentz & Ingersoll, 2003; 

Raway, 1994; Weiner, Petterson & Keefe, 1999; Taylor & Herr, 2003; Zwakhalen, Hamers & 

Berger, 2006; Zwakhalen et al., 2004). Odhner et al. (2003) studie handlade om att upptäcka 

smärta hos medvetslösa, men enligt författarna kunde användas smärtsignalerna användas till 

att upptäcka smärta även hos personer med nedsatt kognitivt förmåga, såsom hos personer 

med demensproblematik. 

 

Skillnader i blicken hos personer med demens räknades som tillförlitliga markörer för smärta 

av sjuksköterskorna i Blomqvist och Hallbergs (2001) studie. Blicken kunde vara matt eller 

stirrande. Zwakhalen et al. (2004) tillade även att en plågad eller håglös blick kunde indikera 

smärttillstånd hos demenssjuka patienter.  

 

Mimik och/eller ansiktsuttryck som signalerade känslor upplevdes som vanliga signaler för 

smärta hos patienten. Blomqvist och Hallberg gav exempel på mimikkännetecken av smärta 

såsom ”Wrinkles up the face”, ge ett spänt ansiktsuttryck med ansiktet eller ”grimaces with 

mouth” grimasera (Blomqvist & Hallberg, 2001, sid. 313). Även Stevenson et al. (2006) 

uppgav ansiktsuttryck som traditionellt kännetecknade känslor som möjliga smärtindikatorer. 

Patienten kunde se sorgsen eller ledsen ut, uttrycka rädsla eller skräck.  

 

Fysiologiska och fysiska tecken innefattande andning till patientens rörelsemönster. 

Ändringar i andningsmönster, såsom ljudlig andning, ansträngd andning, suckar eller 

snabbare andningstakt räknades som fysiologiska indikatorer för smärta. Även ökad 

pulsfrekvens, varm/kall och/eller svettig hud, illamående eller vidgade puppiller kunde 

indikera smärttillstånd hos personer med demenssjukdom (Blomqvist & Hallberg, 2001; 

Zwakhalen et al., 2004).  

Wiener, Peterson och Keefe (1999) upptäckte att patienter, anhöriga och sjuksköterskor 

uppgav att förändringar i rörelsemönstret som en tillförlitlig markör för smärta hos 

demenssjuka. Till smärtbeteenden räknades, att använda sig av stöd vid förflyttningar, käpp 

eller rollator, att vägra röra på sig vid förflyttningar eller att ständigt gunga med kroppen eller 
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vicka med smärtande kroppsdelen. Beteenden såsom att gnida, massera smärtsamma området 

eller att sjunka ihop ansågs även det vara markörer för smärta (Odhner et al., 2003; Raway, 

1994). En sjuksköterska i Blomqvist och Hallbergs (2001, sid. 313) studie berättade hur en 

dement patient reagerade vid smärta. ”He massages and holds a protective hand over the 

knee, wihtdraws, contracts his body”, han masserade och höll en skyddande hand över knäet, 

drog sig undan, kröp ihop. Alexander, Plank, Carlson, Hanson, Picken och Schwebke (2005) 

fann även att sjuksköterskorna på långvårdsavdelningen ansåg att haltande, linkande gång 

indikerade på smärta hos patienten. Även Zwakhalen et al. (2004) uppmärksammade att 

patienter undvek att stödja sig med eller använda sig av smärtande kroppsdelar. Kovach, 

Cashin och Sauer (2006) ansåg att kroppslig oro, oförmåga att koncentrera sig, rastlöshet, 

vrida händer, att ha vandringsbeteende var starka markörer för smärta. Även Buffum, 

Miakowski och Sands (2001) uppmärksammade att beteenden som att vandra rastlöst fram 

och tillbaka i korridorer kunde vara orsakade av smärttillstånd hos patienten.  

 

Blomqvist och Hallberg (2001) tog upp att störningar i dagliga livets aktiviteter kunde vara 

symptom på smärta hos de äldre. ”If she doesn´t get in a god position she gets pain, sleeps 

better when her position is comfortable”(sid. 314) eller om en annan person med demens ”he 

has been a poor eater lately” (sid. 315) Smärttillstånden inverkade på patientens vila och 

aptit. Även Zwakhalen, van Dongen, Hamers och Abu-Saad (2004) uppmärksammade att 

aptitlöshet eller problem med sömnen kunde vara smärtorsakade och symptomen kunde 

betecknas som fysiska markörer för smärta. Smärta i munnen kunde resultera i att patienten 

vägrade att öppna munnen. 

 

Frånvaro av fysiska tecken kunde vara indikation på smärta. Odhner et al. (2003) upptäckte 

genom att studera patienter som var oförmögna att verbalt uttrycka smärta att patienter med 

smärta låg ofta orörliga till synes avslappnade. Även Feldt (2000) upptäckte genom att 

undersöka hur personer med demens och personer med ingen demensproblematik reagerade 

vid smärtsam förflyttning efter höftledsoperation, att personer med demens oftare låg stilla 

tillsynes smärtfria medan personer med icke demens problematik uttryckte smärta. 

Hall-Lord, Larsson och Steen (1999) identifierade emotioner såsom rädsla, hjälplöshet, 

själslig oro, bitterhet, uppgivenhet, resignation, beroende och irritation/ilska som frekvent 

förekommande smärtorsakade psykiska tillstånd. Cipher och Clifford (2004) upptäckte att 

kognitiva, emotionella och beteendemässiga faktorer var sammanlänkade och varje aspekt i 

sig och tillsammans påverkade patientens livskvalitet antingen direkt eller indirekt. 
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Exempelvis kunde smärta inte hindra utförandet av dagliga aktiviteter, men resulterade i att 

patienten drog sig undan i ensamhet eller resignerade vilket ofta resulterade i 

depressionstillstånd hos patienten. Bägge artiklarna framhöll att emotionella tillstånd såsom 

depression och ”dra sig undan” kunde betraktas som signaler på smärta hos kognitivt nedsatta 

patienter.  

 

Cipher och Clifford (2004) tog upp även störande beteende, aggressivitet som en 

manifestation av smärta hos personer med demens. Även studierna av både Sloane et al. 

(2004) och Buffum, Miaskowski och Sands (2001) visade att aggressivt beteende, både verbal 

och fysiskt agerande hos kognitivt nedsatta patienter kunde vara indikatorer för smärta. Till 

fysiskt aggressiva beteenden räknades att bitas, försök till att bitas, att slåss, att försöka slå, 

klämma, att riva, att sparkas, att spotta, att kasta saker. Blomqvist och Hallberg (2001) fann 

att enbart patienter med svåra kognitiva störningar visade aggressivt beteende som 

smärtindikator. 

 

Sociala icke verbala tecken på smärta innefattade störningar i kontakt med omgivningen. En 

del patienter kunde bete sig otåligt och ständigt pocka på uppmärksamhet av personalen, en 

annan del av patienter kunde dra sig undan, avskärma sig, vilja isolera sig från omgivningen. 

Beteenden räknades som symptom/indikationer för smärttillstånd hos personer med demens 

(Blomqvist & Hallberg, 2001; Feldt, 2000; Hall-Lord, Larsson & Steen, 1999). 

 

Hjälpmedel för bedömning av patientens smärta 
Svar på litteraturstudiens andra fråga angående vilka hjälpmedel kunde underlätta för 

sjuksköterskan att bedöma smärta hos personer med demens, gav ett flertal olika 

smärtbedömningsinstrument. 

 

Cipher och Clifford (2004) använde sig av The Geriatric Multidimensional Pain and Illness 

Inventory (GMPI). GMPI instrumentet kunde användas på två sätt, först genom att patienten 

själv fick svara på frågor om upplevd smärta och hur denne uppskattade smärtans värde på en 

tiogradigskala. För patienter som inte längre kunde själv värdera smärta, uppskattade 

sjuksköterskan patientens beteende i tre subskalor.  
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Buffum, Miaskowski, sands och Brod (2001) Pain Screening Ttool (PST), instrumentet är 

designat till uppskatta patientens förmåga till att självrapportera smärta. Instrumente bygger 

på intervju där patienten ombeds värdera smärtintensiteten på en skala på noll till tre, samt att 

beskriva smärtan med ett ord. Efter värderingen distraheras patienten med en minuts 

konversation ombedds patienten berätta vilken siffra och vilken ord motsvarade deras smärta. 

Forskarna fann att instrumentet var trubbigt och kunde enbart användas till lätt kognitivt 

nedsatta äldre, ej personer me  d medel eller svår demensproblematik.  

 

Pautex et al. (2006) och Alexander et al. (2005) ansåg att Visuell Analog Skala (VAS) kunde 

användas som hjälpmedel i sjuksköterskans omvårdnadsdiagnostisering för patienter som 

själva kunde uppskatta och berätta hur smärtan kändes och hur smärtlindringen fungerade. 

VAS-skalan fungerade som en linjal där patienten med hjälp av en markör kunde ange på en 

linje vilken smärta denne kände. Forskarna angav att svårigheterna med VAS skattning var att 

patienter med demens kunde ha svårt med abstrakt tänkande eller andra svårigheter att 

kommunicera. 

 

Taylor och Herr (2003) och Pautex et al. (2006) ansåg att ansiktsskalan har användas till att 

uppskatta smärta hos patienter med medelsvår demens. Ansiktsskala hade 7 ansikten med 

olika miner som vart och ett uppvisar graden av obehag eller smärta. Från ett glatt ansikte 

med ingen smärta till alltmer plågat ansikte. Forskarna undersökte även verbal skala, där 

patienterna uppgav smärtans grad med ord motsvarande ingen, lätt, måttlig, medelsvår, svår, 

outhärdligt eller värsta tänkbara smärta. Pautex et al. (2006), Alexander et al. (2005) samt 

Taylor och Herr (2003) uppgav att patientens kognitiva förmåga påverkade vilken typ av 

smärtdetektionshjälpmedel som kunde användas av sjuksköterskan i syfte med att adekvat 

kunna upptäcka smärta hos personer med demenssjukdom. 

 

Feldt (2000) undersökte och fann att sjuksköterskorna med hjälp av 

smärtbedömningsinstrumentet, check lista för smärt indikatorer, CNPI, (the checklist of 

nonverbal pain indicators), kunde adekvat och snabbt bedöma smärta hos patienter med gravt 

nedsatt kognitivförmåga, patienter med svår demenssjukdom. Smärtbedömningsinstrumentet 

hade 6 kategorier med verbala och ickeverbala smärtbeteende indikatorer, inkluderande 

symptom som grimaser, kroppsligen krypa ihop, massera och skydda en specifik kroppsdel, 

rastlöshet eller klagande läten. Kategoriernas symptom poängsattes såsom 1 = existerande 

indikation, 0 = ingen indikation.  

    17



 

Tsai och Richards (2006) upptäckte att patienter med demenssjukdom hade svårare att 

uttrycka smärta. Forskarna upptäckte att genom att använda ett smärtdetektionsinstrument 

vilket i första hand hade utvecklats till att upptäcka smärttillstånd hos patienter med artrit, 

Western Ontario and McMaster Osteoarhtritis Index, (WOMAC) kunde smärta uppskattas hos 

även  personer med medelsvår demens (poäng på MMSE över 10). Nackdelen med 

smärtinstrumentet var att det enbart kunde mäta smärta hos patienter som hade kvar förmågan 

att uttrycka smärta verbalt eller med ordfragment. 

 

I flera studier undersöktes patienternas hälsa. Både Weiner, Peterson och Keefe (1999) samt 

Blomqvist och Hallberg (2001) fann att majoriteten av äldre hade flera än en, sjukdom som 

kunde orsaka smärttillstånd. Till dylika smärtrelaterade sjukdomar hörde artrit, hjärt- och 

kärlsjukdomar. Hall-Lord, Larsson och Steen (1999) utförde studien på personer med 

demenssjukdom med dokumenterade kroniska sjukdomstillstånd och Feldt (2000) baserade 

studien på nyligen höftledsopererade äldre kognitivt nedsatta patienter och antog att 

förflyttningsmomenten kunde orsaka smärta hos testpersonerna. 

Diskussion 

Sammanfattning 
Personer med demens visade stor variation av både verbala och ickeverbala beteenden. Tal 

och ord, samt ansiktsuttrycken värderades som det säkraste indikatorerna på att patienten 

kände smärta, medan försämring av demenssjukdomen gav en variation av nya uttryckssätt 

för smärta (Blomqvist & Hallberg, 2001). Bedömningsinstrument kunde användas beroende 

på vilken kognitiv förmåga patienten hade. Patienter som uttryckte sig med tal och hade 

förmåga till abstrakt tänkande kunde ha hjälp av VAS, medan patienter med oförmåga att 

kommunicera kunde smärtbedömas med hjälp av icke verbala uppskattningsskalor Pautex et 

al., 2006; Alexander et al., 2005; Tsai och Richards, 2006). 

 

Resultat diskussion 
För att kunna sätta in rätt omvårdnadsåtgärder måste sjuksköterskan samla data att analysera. 

Vidare tillhör det sjuksköteskans uppgifter att ställa en omvårdnadsdiagnos och utifrån denna 

ordinera omvårdnadsåtgärder alternativt kontakta läkaren. Att samla data, det vill säga, 

ledtrådar/indikatorer på att patienten har smärta är inte alltid lätt. Smärta upplevs för olika 

individer och patientens förmåga att uttrycka sig styr hur sjuksköterskorna uppfattade 
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pågående smärttillstånden. Resultatet i artiklarna visade att både verbala och ickeverbala 

uttryck för smärta kunde upptäckas med ett stort antal av smärtrelaterade beteenden.  

 

Verbala och vokala ljud eller läten samt skiftningar i ansiktsuttryck antogs av de flesta 

forskare vara de mest tillförlitliga huvudindikatorerna för smärta hos demenssjuka patienter. 

Exempelvis både Blomqvist, Hallberg (2001) och Feldts (2000) visade i studier systematiskt 

smärtindikerande beteenden i huvudkategorier, kategorierna där verbala och ickeverbala 

uttryck skiljes. Ickeverbala smärtindikerande beteenden delades i sin tur upp i grupperna 

ansiktet och kroppsspråk med syfte på rörelser, fysiologiska och psykologiska indikatorer. 

Weiner, Peterson och Keefe (1999) utforskade vilka beteenden patienterna själva ansåg som 

smärtindikerande. De angav samtliga att ändringar i ansiktsuttryck, svårigheter att röra sig, 

eller läten såsom jämmer, gry, gråt som starka markörer för smärta. Överraskande för studien 

var att en stor del utfrågade äldre i studien ansåg att stillasittande framför televisionen eller att 

vara nedsjunken i bön kunde betraktas som smärtindikerande beteende. 

Intressant var att flera artiklar tog upp ansiktet och ögonens betydelse i smärtdetektionen. Ett 

gammalt ordspråk som säger ögonen är själens spegel stämmer väl in i smärtdetektionen. En 

intressant faktor i studierna var att även för en dement person som saknar språk och förmåga  

att uttrycka sin smärta verbalt kunde det finnas många olika vägar att upptäcka smärttillstånd 

hos denne.  

  

Vid bedömning av patientens smärta är det viktigt att försöka i detalj kartlägga den kroppsliga 

orsaken till smärtan och även andra komponenter, till exempel psykiska faktorer, som kunde 

påverka smärtupplevelsen. Exempelvis upptäckte Cipher och Clifford (2004) att smärta inte 

direkt påverkade det dagliga livets aktiviteter (ADL), men genom att indirekt orsaka 

depressionstillstånd hos patienten, kunde detta depressionstillstånd hämma 

vardagsaktiviteterna. Forskarna upptäckte även att ett aggressivt beteende kunde vara ett 

tecken på smärta hos svårt personer med demens och psykiska symptom som oro och ångest 

kunde vara smärtrelaterade. De demenssjukas svårigheter med att uttrycka upplevd smärta 

kunde manifesteras genom aggressivt beteende. Forskarna uttryckte att återkommande 

smärtbedömningar och analgetika behandlingar reducerade patienternas aggressiva beteende.  

Uppsats författarens erfarenheter från att arbetat med personer med demensproblematik är att 

sjukvårdens reaktion för den äldres aggressivitet oftast dämpas med lugnande och sällan 

utvärderas aggressiva beteendets ursprung. Skadorna i hjärnvävnaden orsakar beteende 
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störningar, svårigheter att kommunicera och förstå omgivningen. Det i sin tur även kan orsaka 

aggressivt beteende hos den sjuka.  

 

Det är vikigt att ha tillgång till patientens tidigare sjukdomshistoria, för att kunna se ifall 

patienten haft/har sjukdomar som relateras till kroniska smärttillstånd. Det är även viktigt med 

förståelse för demenssjukdomar och deras förlopp, samt insikt i vilka möjliga beteenden hos 

patienten som kan vara smärtrelaterade. Ytterligare framkom att var det av vikt att 

sjuksköterskorna kände till på vilken kognitiv nivå patienten befann sig (Kragh et al., 2005; 

Buffum et al., 2004). 

Både demenssjukdom i sig och smärta kan ge liknande beteenden hos personer med nedsatt 

kognitivförmåga. Som sjuksköterska anser jag att, för att kunna ge rätt vård är det 

grundläggande att både dokumentera och utvärdera patientens förmågor. Att systematiskt vart 

halvt år göra uppskattning om den sjukes aktuella situation är viktigt för att kunna veta dennes 

möjlighet till att uttrycka sina behov. Det är även av vikt att veta ifall patienten försämrats i 

demenssjukdomen, för att se skillnader och nyanser i dennes beteende som kunde vara tecken 

på smärttillstånd. 

   

Flera artiklar poängterade att skillnader i patienternas kognitiva förmåga påverkade deras 

beteendemässiga uttryckssätt (Tsai & Richards, 2006; Feldt, 2000; Stenson et al., 2006; 

Alexander et al., 2005; Hall-Lord et al., 1999; Raway, 1994). Feldt (2000) har kommit 

framtill att patienter med nedsatt kognitivförmåga klagade mindre på smärta än kognitivt 

intakta. I Feldts studie fick personer med demens och icke dementa genomgå 

förflyttningsmoment två dagar efter höftoperation, patienternas reaktioner på smärta 

dokumenterades och sjuksköterskorna i studien fick värdera patients smärta. Patienterna 

iakttogs även vid ett senare tillfälle när dessa låg och vilade på sängen. Det upptäcktes flera 

skillnader, som till exempelvis att patienter med demenssjukdomar klagade mer sällan på 

smärta, att de oftast såg ut att vara smärtfria vid vila. Också att kognitivt mer intakta äldre 

använde sig av ord men få andra smärtindikerade tecken än ändringar i ansiktsdragen vid 

smärttillfället, medan personer med demens utbrast i läten och hade ett bredare ickeverbal 

reaktions mönster. Sloanne et al. (2004) upptäckte att patienter med allvarigt nedsatt kognitiv 

förmåga, svårt demenssjuka, kunde reagera på smärta på ett annorlunda sätt. Forskarna fann 

att agitation och aggressivt beteende kunde indikera smärta, men fann också att aggressivt 

beteende orsakad av smärta enbart visade sig hos patienter med låga poäng på MMSE. Jag 

som uppsatsförfattare fann det intressant att kognitiv förmåga styrde vilka beteende uttryck 
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patienten visade. Kognitiva förmågan korrelerade med olika beteende uttryck. Icke dementa, 

eller lättare kognitivt nedsatta patienter valde att beskriva smärta med ord. Svårt demenssjuka 

kunde inte längre uttrycka sig verbalt men med en stor variation av smärtrelaterade uttryck. 

Ändringar i patientens beteende eller ett annorlunda beteende kunde även det signalera 

smärttillstånd.  

  

Blomqvist och Hallberg (2001) fann att smärta hos kognitivt nedsatta patienter ofta blev 

oupptäckt trots ett vitt spektrum av smärtindikatorer. Odhner, Wegman, Freeland, Steinmetz 

och Ingersoll (2001) upptäckte att passivt beteende, eller avsaknad av smärtindikatorer, 

exempelvis, att ligga helt stilla eller ha ett uttryckslöst ansiktsuttryck, avslappnad 

kroppställning kunde indikera smärta hos patienten. Även Stevenson et al. (2006) ansåg att 

patienter med ett mer tyst och stillsamt beteendemönster kunde riskera att inte få tillräckligt 

smärtlindring. I mitt arbete med att vårda personer med demens fann jag att det krävs 

”fingertoppskänsla”, att ha vetskap om patientens individuella beteende mönster, även dock 

vilka tidigare sjukdomar denne har haft/har. Några år sedan träffade jag en kvinnlig patient 

med demensproblematik, hon hade ett aggressivt utåt agerande beteende. För att försöka få 

hjälp med situationen konsulterades demensexperter och läkare, men inget hjälpte. Mediciner, 

i form av lugnande sattes in och ut i varierande resultat. Till slut kom det en nu sjuksköterska 

till avdelningen och satte in på prov smärtlindring efter generella ordinationen. Patientens 

beteende ändrades och hon kunde delta i samvaro med andra, även sova bättre på nätterna. Att 

upptäcka smärta hos utåt agerande kan vara svårt, men jag upplever att ”de tysta” glöms bort 

inom vården. Att ofta räknas tystnad som icke existerande smärta.    

 

Genom studierna framkom att flera äldre hade smärttillstånd dagligen (Pautex et al. 2006; 

Tsai & Richards 2006), dock hade få adekvat smärtlindring (Zwakhalen et al., 2004; Kovach, 

et al., 2006). Vidare uppvisade studierna skillnader i patienternas och sjuksköterskornas 

värdering av på vilken smärtnivå patienten låg. Sjuksköterskorna underskattade patientens 

upplevda smärta och obehag (Blomqvist & Hallberg 2001; Buffum et al., 2001). Hall-Lord et 

al. (1999) visade att äldre kunde ge upp och resignera av smärttillstånden. Pautex et al. (2006) 

fann att hälften av patienterna upplevde dagligen smärta och en tredjedel saknade 

smärtlindring. Forskarna fann även att mer än två tredjedelar av alla patienter med allvarligt 

nedsatt kognitivtförmåga kunde med hjälp av smärtbedömningsinstrument berätta om sin 

upplevda smärta. Vidare ansåg Blomqvist och Hallberg (2001), även att kunna observera och 

upptäcka smärta och obehagstillstånd hos patienter är en av sjuksköterskans stora uppgifter. 
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Blomqvist och Hallberg, fortsätter med att det viktigaste smärtdetektionsinstrumentet 

sjuksköterskan har är sig själv, alla sina sinnen, för att kunna tolka patientens försök att 

förmedla sina behov i varje given situation.  

Personligen har jag upptäckt att människor, som även förlorat de flesta av sina förmågor att 

förmedla sin situation, ofta visar en liten rynkning mellan ögonbrynen vid obekväma, 

smärtsamma situationer. 

 

Andra frågan i litteraturstudien var vilka instrument kunde sjuksköterskan använda i sin 

bedömning av smärta hos patienten. Av artiklarna framkom en variation av mätinstrument, 

från verbala-skalor, där patienten uttryckte smärta med egna ord till verktyg där 

sjuksköterskan uppskattade patientens smärta genom dennes beteende. 

Patientens kognitiva förmåga styrde vilken typ av smärtbedömningsinstrument som var 

lämpligt att använda. VAS kunde användas till patienter som hade intakt abstrakt tänkande, 

men var ofta otillräckliga för patienter som förlorat förmågan att uttrycka sig genom ord eller 

förlorat förmågan till abstrakt tänkande. Patienter med medelsvåra kognitiva störningar kunde 

peka ut ansikten för att beskriva sin upplevda smärta.  

 

Till sist att upptäcka smärta hos demenssjuka patienter kan vara svårt. Det krävs kunskap om 

smärtfysiologi och om vilka sjukdomar som kan orsaka smärttillstånd. Smärta är individuellt 

och kan enbart värderas av patienten själv. Dock måste sjuksköterskan i sin omvårdnad av 

den sjuke försöka lista ut vad patienten behöver för att vidare kunna agera. Det är ytterst 

viktigt att patienter med svåra demens tillstånd får ha kvar personal runt om sig, som har 

kännedom om dennes beteendemönster och bakgrund för att kunna sätta in rätt omvårdnad 

vid behov. Smärtuttryck kan vara så varierande från patient till patient och det krävs lyhördhet 

att förstå vilka behov patienterna har. Smärta kan vara dold, visa sig mer i utåtagerande 

beteende eller visa sig genom några ansiktsuttryck eller ändring av andningsrytm. Faran är att 

patienter med svaga smärtindikatorer riskerar att inte få behandling för smärttillstånden. 

Metoddiskussion 
Både demens och upplevelsen av smärta finns det mycket forskat om, men forskning om hur 

demenssjuka patienter upplever smärta eller vilka smärtindikationer/tecken dessa uttryckte 

vid smärta fanns det få artiklar om. Av artiklar som handlade om smärta och demens har 

flertalet varit relativt nya och ämnet verkar vara en ny företeelse i forskningssammanhang. Ett 

fåtal artiklar i databaserna gav ett begränsat urval av artiklar. Ytterligare begränsningar var att 
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artiklarna skulle vara i fulltext och tillgängliga kostnadsfria på högskolan Dalarnas 

referensdatabaser.  

I litteraturstudiens första del, att belysa hur sjuksköterskan genom verbala och ickeverbala 

tecken kunde upptäcka smärta hos patienter med demenssjukdom, valdes artiklar som 

specifikt radade upp symptom/indikatorer. Trots att studien handlade om hur sjuksköterskan 

kunde upptäcka smärta, användes även artiklar som handlade om vilka smärtindikatorer 

anhöriga och patienter själva räknade som markörer för smärta och obehag. För att kunna ta 

med omvårdnadsperspektiv inkluderades artiklar med vilka hjälpmedel kunde användas till att 

bedöma smärta hos personer med demenssjukdom. Eftersom samtliga artiklar som används 

var skrivna på engelska, kan det ha skett feltolkningar av ord på grund av språkliga barriärer. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Att förlora förmågan att uttrycka sina behov, smärta och bli föremål för andra människors 

bedömning av och om vilka potentiella behov eller känslor patienten har, tycker jag är osäkert 

och skrämmande. En bekant berättade om hur han snart efter en lungoperation hade svåra 

smärtor i bröstet, men hur läkaren uppfattade att han led av ångest och ordinerade lugnande 

istället för morfin som brukligt var vid dylika operationer. Den nyopererade fortsatte med att 

berätta hur han avskärmades från omgivningen och om hur smärtan blev värre och värre. Han 

berättade om hur hjälplös han kände sig och fruktansvärd han tyckte detta var. Han fortsatte 

med att berätta hur han plågades tills allt slöts i mörker och han tappade medvetandet och 

hans kropp gick i chocktillstånd.  

Poängen med historien är att personer med demensproblematik kan infinna sig i liknande 

tillstånd, medvetande på någon nivå, men oförmögna till att förmedla smärta. Jag ser det som 

ytterst angeläget att det ska forskas mer på smärta hos svårt kognitivt nedsatta personer. 
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Bilaga 1. 

Modifierad granskningsmall Kvantitativa studier 
 
 
 Fråga Ja Nej 
 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
 Återger abstract studiens innehåll?   
 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
 Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
 Är designen relevant utifrån syftet?   
 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
 Är inklusionskriterierna relevanta?   
 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
 Är exklusionskriterierna relevanta?   
 Är urvalsmetoden beskriven?   
 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
 Finns populationen beskriven?   
 Är populationen representativ för studiens syfte?   
 Anges bortfallets storlek?   
 Kan bortfallet accepteras?   
 Anges var studien genomfördes?   
 Anges när studien genomfördes?   
 Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
 Anges vilka mätmetoder som användes?   
 Beskrivs studiens huvudresultat?   
 Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
 Besvaras studiens frågeställningar?   
 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

 Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
 Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
    
Maxpoäng:  29 
Erhållen poäng: Kvalitet:  låg medel hög 
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Bilaga 2. 

Modifierad granskningsmall 
Kvalitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstract 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 
 

                                                                                                                                             29                             
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