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SAMMANFATTNING 

 

  
Bakgrund   
  
Populationen blir allt äldre och allt fler drabbas av demenssjukdom. Risken att drabbas av 
olika smärttillstånd ökar också med stigande ålder. Den kognitiva nedsättning som 
efterföljer demenssjukdom leder till kommunikationshinder mellan de som drabbas av 
sjukdomen och deras omgivning. Detta leder till att smärta kan missbedöms och därmed 
felbehandlas hos personer med demenssjukdom vilket kan bidra till ett ökat lidande  
 

Syfte 

  
Syftet var att belysa hur smärta kan identifieras hos personer med demenssjukdom. 
   
Metod 

  
En allmän litteraturöversikt med sökningar genomfördes i databaserna CINAHL och 
PubMed. Specifika sökord genererade i 17 vetenskapliga artiklar från flertalet olika länder 
vilka klassificerades enligt Sophiahemmets matris, granskades för kvalitet samt 
avslutningsvis analyserades i en integrerad analys  

Resultat 

Resultatet visade att smärta hos personer med demenssjukdom kan identifieras med hjälp 
av flera icke verbala tecken. Beteendeförändringar, icke verbala ljud, samt förändringar i 
kroppsspråk och ansiktsuttryck ansågs att vara mest förekommande tecken på smärta hos 
denna patientgrupp. Det finns även flera smärtskattningsverktyg, special utvecklat för 
personer med demenssjukdom, som ger möjlighet att tillämpa ett komplex 
tillvägagångssätt vid smärtidentifiering. 
 
Slutsats 

 

De metoder som används för identifiering av smärta hos personer med demenssjukdom kan 
inte ge ett hundraprocentigt tillförlitligt resultat eftersom tecken på smärta kan lätt 
förväxlas med uttryck av själva demenssjukdomen. Dessa tecken kan vara även delar av 
patientens vanliga beteende och det krävs ofta en väletablerad relation mellan patient och 
vårdpersonal för att kunna tolka dessa tecken korrekt. Således bör mångfacetterad kunskap 
om individen, demenssjukdomen och smärtan eftersträvas för att kunna identifiera smärta.   
 

Nyckelord: Demenssjukdom, Lidande, Smärta, Smärtidentifiering  
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INLEDNING 

 
I skrivande stund finns det i Sverige cirka 150 000 personer som har drabbats av 
demenssjukdomar (Socialstyrelsen, 2017). Detta antal förväntas öka kraftigt då personer 
födda under 1940-talet uppnår allt högre ålder. Risken att drabbas av olika smärttillstånd 
ökar också med stigande ålder. Sjukdomar som exempelvis osteoporos, cancer eller 
hjärtinfarkt förekommer oftare hos äldre och kan vara orsak till utveckling av smärta 
(Noroozian, Raeesi, Hashemi, Khedmat & Vahabi, 2017). Samtidigt leder 
demenssjukdomen till kognitiva förändringar som begränsar verbal kommunikation med 
omgivningen (Peisah, Weaver, Wong, & Strukovski, 2014). Detta innebär att personer som 
har drabbats av demenssjukdomar inte sällan lider av smärta utan att kunna verbalisera sitt 
lidande. 
 
  
BAKGRUND 

 
Demenssjukdom 

  
I dagsläget klassas demenssjukdom som en av de stora folksjukdomarna. Ordet demens 
kommer från latinets “de mens” det vill säga “utan själ”, och avser ett förvärvat och 

varaktigt kliniskt tillstånd som ofta är degenerativt (Skog, 2016). Demenssjukdom är ett 
samlingsnamn för flertalet symtom med tyngdpunkt på minnessvikt och 
personlighetsförändringar. De flesta demenstillstånd i västvärlden orsakas av 
primärdegenerativa demenssjukdomar såsom Alzheimers och Lewy-Body (Hyden, 2016).  
 
Vid många former av demenssjukdom finns evidens på patologiska förändringar i 
hjärnvävnaden. Detta antas vara en indikation på processer som inte i detalj kan studeras 
men det antas att skador på nervcellerna uppstår så att funktionaliteten i hjärnan hämmas. 
Risken att drabbas av demenssjukdom ökar med stigande ålder och efter 65 år fördubblas 
denna risk ungefär vart femte år (Skog, 2016). 
 
De huvudsakliga kriterierna för diagnosen demenssjukdom är bevis för att både minnes- 
och tankeförmåga är påverkade i sådan omfattning att det innebär en påtaglig försämring 
jämfört med tidigare kognitiv funktionsnivå (Skog, 2016).  Demenssjukdomens 
grundpelare är minnesnedsättning. Enligt Palm et al. (2016) är det viktigt att bedömningen 
av den kognitiva nedsättningen baseras på den drabbade individens problematik, helst 
genom standardiserade neuropsykiatriska tester. I de flesta fall är sambandet mellan 
symtom och de olika lokalisationerna av hjärnsjukdomen tydligast i de första stadierna av 
demenssjukdomen (Hyden, 2016). 
 
Demenssjukdomens symtom yttrar sig på olika sätt beroende på vilken del av hjärnan som 
är drabbad.  Det är vanligt att minnet samt förmågan att hantera vardagliga sysslor 
påverkas. Kognitiva förmågor såsom tidsuppfattning, språk och orienteringsförmåga 
påverkas också (Skog, 2016). Ofta ser man psykosociala förändringar, exempelvis 
depression, ångest, oro och förändringar i beteenden hos den drabbade. Det komplexa 
tillstånd som symtomen skapar leder ofta till att personen som drabbats behöver stort stöd 
från sin omgivning för att klara sin dagliga tillvaro (Edberg, 2011). 
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Demenssjukdom och kommunikation. 
Enligt Fossum (2013) handlar begreppet kommunikation om överföring av information 
mellan människor och deras omgivning. Kommunikationen omfattar både det verbala 
uttrycket och det kroppsliga språket. Dessa behövs för att överleva, samarbeta samt 
tillfredsställa personliga behov. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) underlättar 
den effektiva kommunikationen informationsutbyte mellan patient och vårdpersonal och 
skapar förutsättningarna för god och säker vård. Samtidigt kan bristfällig kommunikation 
leda till en försämrad omvårdnadskvalitet och bidra till sämre förutsättningar för 
personcentrerad och jämlik vård. 
  
Demenssjukdom skapar ofta problem med kommunikationen mellan den drabbade och 
omgivningen. I demenssjukdomens inledande fas är det mer specifikt språkliga 
kommunikationsproblem som genom sjukdomens progressiva natur bli mer övergripande 
och omfattande (Skog, 2016). Då demenssjukdomen utvecklas förändras även den 
drabbades känslomässiga reaktioner. Den drabbade upplever känslor starkare inte alltid 
med en adekvat känsla till tillfället eller i proportion till vad som är lämpligt (Ragneskog, 
2013). Enligt Banovic, Junuzovic Zunic och Sinanovic (2018) bör man hålla i åtanke att 
problematiken med kommunikationen som den demenssjuka uppvisar är en konsekvens av 
påverkan på hjärnans nervceller och personer med demenssjukdom skall inte hållas 
ansvariga för de symtom som de uppvisar.  
  
Svårigheterna med just kommunikation ställer stora krav på vårdpersonal och närstående. 
Under sjukdomens förlopp skapas ett behov av en förståelse av de ickeverbala 
kommunikationsformerna, till exempelvis tonfall och kroppsspråk (Hallberg, 2011). Det är 
även viktigt att hålla meningar korta och utan bisatser för att underlätta kommunikationen. 
Ward, Vass, Aggarwal, Garfield och Cybyk, B. (2005) hävdar ”demenssjukdom är 
kommunikation” och väljer att tolka vårdandet av personer med demenssjukdom handlar 

om att finna rätt sätt att kommunicera för varje enskild situation. 
   
Smärta 

 
Smärta kan definieras som “en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förenad med 
verklig eller möjlig vävnadsskada” (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Smärta är subjektiv 

och ett individuellt tillstånd av obehag som varje människa upplever och uttrycker på sitt 
eget sätt (Bergh, 2014).  Hur man upplever och tolkar smärta beror på många olika faktorer 
såsom tidigare erfarenheter, individens personliga egenskaper samt sociala och kulturella 
faktorer (Crofford, 2015). 
  
Inom omvårdnad används begreppet “total pain” som beskriver smärta i form av fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella dimensioner (Mechta & Chang, 2008). Detta synsätt på 
smärta introducerades av Dame Cicely Saunders som betraktar smärta som ett fenomen, 
där kroppsliga och själsliga aspekter är integrerade (Bergh, 2014). Den fysiska 
dimensionen har sin grund i komponenter såsom smärtans varaktighet, utbredning och 
lokalisation. Till denna dimension tillhör även upplevelse av obehag som kan knytas till 
smärta såsom extrem trötthet eller illamående. Den psykiska dimensionen beror på känslor 
som oro, rädsla och hopplöshet. Även depression och ångest kan betraktas som delar av 
den psykiska smärtan (Brant, 2017). Den sociala dimensionen handlar om de konsekvenser 
som smärta innebär för personens sociala liv och den är beroende av relationer med familj 
och vänner samt de förändringar som smärta medför till vardagslivet (Bergh, 2014). Den 
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existentiella dimensionen är relaterad till känslor av skuld och hopp samt påverkas av 
religiösa frågor (Brant, 2017). 
  
I moderna studier klassificeras smärta också utifrån uppkomstmekanismer samt utifrån 
tidsaspekten (Norrbrink & Lundeberg, 2014).  Beroende på orsaken till smärta kan den 
delas i fyra grupper: nociceptiv, neurogen, nociplastisk och idiopatisk. Den nociceptiva 
smärtan orsakas av vävnadsskada eller hotande vävnadsskada. Orsaken till neurogen 
smärta är en skada eller sjukdom i nervsystemet. (Norrbrink & Lundeberg 2014) 
Nociplastisk smärta uppstår på grund av minskad känslighet för smärtstimuli och i 
avsaknad av tecken på vävnadsskada eller skada i nervsystemet (IASP, 2017). Idiopatisk 
smärta beskrivs som en smärta utan en klar orsak (Bergh, 2014). Utifrån tidsaspekten kan 
smärta delas i två kategorier: akuta och långvariga. Den akuta smärtan kännetecknas av 
varaktighet mindre än tre månader och med förutsägbart slut (Norrbrink & Lundeberg, 
2014). Den kan ses som en livsviktig varningssignal och syftar till att skydda och varna för 
kroppsskada (Bergh, 2014). Långvarig smärta definieras som smärta som varar mer än 3 
månader och utan ett förutsägbart slut. Emotionella, sociokulturella och kognitiva faktorer 
är viktiga för utveckling av och kvarstående långvarig smärta (Crofford, 2015).   
 
Smärta, speciellt långvarig, kan påverka hela patientens livssituation (Bergh, 2014). Den 
kan bidra till försämrad livskvalitet genom inverkan till exempel på sömn, aktivitetsnivå 
och möjlighet till självständigt hushåll (Breivik, Collet, Ventafridda, Cohen & Callacher, 
2012). Det är relativt vanligt för patienter med långvarig smärta att uppleva en ständig 
trötthet som i sin tur kan resultera i passivitet. Detta leder ofta till att patienter ger upp sina 
fritidsintressen samt avbryter kontakten med sina vänner. Således bidrar långvarig smärta 
även till social isolering (Bergh, 2014). 
  
Smärta och demenssjukdom. 
Nya studier visar att risken att drabbas av olika smärttillstånd hos äldre med 
demenssjukdom uppskattas vara högre än hos äldre utan demenssjukdom (Hunt et al., 
2015; Peisah et al., 2014; Rababa, 2018). Enligt Husebo et al. (2012) lider 45–83 procent 
av personer med demenssjukdom av olika typer av smärta. Trots en hög prevalens, är 
smärta hos denna patientgrupp ofta felbedömd och underbehandlad (Monroe, Parish & 
Mion, 2015). Brist på kunskap om vad som kännetecknar smärtuttryck hos personer med 
demenssjukdom är en av de vanligaste orsaker till att smärta inte upptäcks (Rababa, 2018). 
Det händer även på grund av att smärtskattningsverktyg som är särskild anpassade till 
personer med demenssjukdom sällan används av vårdpersonalen. Enligt enkätstudie av 
Jennings, Linehan och Foley (2018) användes de bara av 10,1 procent av vårdpersonalen i 
vardagsarbete. Samtidigt uppgav 77 procent av deltagarna att de inte var bekanta med 
sådana skattningsverktyg (Rababa, 2018). Självrapportering är fortfarande en 
standardmetod för att identifiera smärta.  Detta leder till en minskad tillförlighet vid 
identifiering av smärta hos personer med demenssjukdom eftersom patienter ofta har en 
begränsad förmåga att kommunicera verbalt (Hunt et al., 2015). 
  
Oidentifierad smärta leder till att smärtan kvarstår hos personer med demenssjukdom. 
Enligt studie Hunt et al. (2015) är det vanligt förekommande att smärtbesvär resulterar i 
stora aktivitetsbegränsningar, speciellt hos personer med demenssjukdom. Enlig denna 
studie ledde smärta till aktivitetsbegränsningar hos 43,3 procent deltagare med 
demenssjukdom i jämförelse med 27,2  procent utan demensdiagnosen. Dessutom leder 
oförmåga att förmedla sin smärta till en ökad beroende av personalen samt till sådana 
känslor som rädsla och förtvivlan (Dimaria & Norwood, 2014).  
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Svanström, Johansson, Sundler, Berglund & Westin (2013) påstår att demenssjukdom i sig 
kan innebära ett stort lidande för individen. Att få en demenssjukdom som diagnos innebär 
stora förändringar och begränsningar i personens liv (Norberg & Zingmark, 2011). 
Personen förlorar ofta möjlighet att självständigt klara sitt hushåll och kan inte behålla den 
livsstil som personen är van vid. För att anpassa sig till den nya verkligheten krävs mycket 
kraft som personen inte alltid har att tillgå. Detta leder till att lidandet ofta kvarstår under 
hela livet. Samtidigt begränsar demenssjukdomen förmågan att uttrycka sitt lidande på ett 
sätt att omgivningen kan förstå (Bartlett, Windemuth-Wolfson, Oliver, & Dening, 2017). 
Enligt Smith, Amella, Edlund och Mueller (2014) leder demenssjukdomen även till 
oförmåga att kommunicera fysisk smärta vilket resulterar att smärtan börjar omfatta flera 
dimensioner av personens liv. Smärta förstärker de begränsningar som följer 
demenssjukdom och bidrar därmed även till utökat lidande (Svanström et al., 2013).  
 

Lidande 

 
Att lindra lidande är enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, är en av de fyra 
grundläggande ansvarsområde inom omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Ur 
det vårdvetenskapliga perspektivet tolkas lidande som den subjektiva helhetsupplevelsen 
av att möta något smärtsamt (Forsberg, 2016). Lidande omfattar fysiska, emotionella och 
existentiella dimensioner och kan orsakas av exempelvis kroppslig smärta, sjukdom eller 
möte med död och förluster (Arman, 2012). 
 
Erikssons omvårdnadsteori om den lidande människan. 
Enligt Erikssons teori om den lidande människan kan lidande delas in i tre olika grupper: 
sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Grunden för sjukdomslidande är varje 
persons unika upplevelse av sjukdomen som kan innebära både kroppsligt och själsligt 
lidande. Kroppsligt lidande och den fysiska upplevelsen av smärtan är relaterat till 
sjukdomsförloppet. Själsligt lidande skapas av känslorna som upplevs i samband med 
sjukdomen. Denna typ av lidande orsakas av de känslor av skuld, skam eller förnedring 
som kan upplevas i relation till sjukdomen (Eriksson, 2015). 
  
Eriksson (2015) skriver att vårdlidande uppstår när det finns ett glapp mellan patientens 
behov och förväntan, den kunskap och förhållningssätt som vårdpersonalen har. 
Vårdlidande kan uppstå på grund av kränkning av patientens värdighet, som orsakas av 
brist på respekt för patientens autonomi och integritet. Befintlig vårdkultur hyser inte sällan 
en uppfattning om att det är vårdpersonalens uppgift att bestämma vad som är bäst för 
patienten. Detta leder till att patientens rätt att fatta sina egna beslut ofta begränsas inom 
vården. Samtidigt har personalen ibland en bristande förmåga att se och bedöma patientens 
behov som i sin tur kan resultera i utebliven vård. I detta fall kan patientens förväntningar 
inte tillgodoses och vårdlidande manifesteras (Eriksson, 2015). 
  
Den sista dimensionen som Eriksson (2015) beskriver i sin teori är livslidande. Livslidande 
kan uppstå på grund av de begränsningar och förändringar i livssituation som sjukdomen 
kan innebära för patienten. Sjukdomen kan leda till förändringar i människors livsstil och 
patienten behöver tid att anpassa sig. Livslidande kan omfatta flera dimensioner från hot 
mot personens totala existens till förlust av möjlighet att delta i olika sociala aktiviteter. 
Generellt kan denna typ av lidande relateras till allt som det innebär att leva och att vara en 
människa i samspel med andra människor (Eriksson, 2015). 
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I sitt arbete skriver Eriksson (2015) om hur lidande saknar ett tydligt språk. Det är svårt för 
patienten att formulera och berätta om vad som orsakar lidande (Arman, 2012). Dessutom 
uttrycker varje person sitt lidande på ett unikt sätt och inte alltid med ord, utan genom 
kroppsspråk och beteende. För att förstå lidandets uttryck krävs det stor empati samt 
kunskaper om hur fysiska och psykiska tecken på lidande kan tolkas (Morse, 2001). 
 
Problemformulering 

Enligt flertal studier finns kunskapsluckor inom smärtområdet, speciellt när det anbelangar 
identifiering av smärta hos personer med demenssjukdom. Demenssjukdom orsakar ofta 
kommunikationshinder mellan personen med demenssjukdom och omgivningen. Det leder 
till att smärtupplevelsen uttrycks av personen på ett sådant sätt att den kan bli missbedömd 
och missförstådd. För kunna identifiera smärta bör vårdpersonal bli medveten om vad som 
kännetecknar smärtuttryck hos personer med demenssjukdom. Vårdpersonal behöver även 
kunskap om hur smärtsignaler kan tolkas samt vilka skattningsverktyg som kan användas 
hos demenssjuka personer. Allt detta leder till ökat behov av studier som kan sammanställa 
och presentera kunskap inom problemområdet. 
  
 

SYFTE 

 
Syftet var att belysa hur smärta kan identifieras hos personer med demenssjukdom. 
  
 

METOD 

 
Val av Metod 

 
Med hänsyn till arbetets syfte valdes en litteraturöversikt som forskningsdesign för denna 
studie, eftersom att litteraturstudien ger möjlighet att få en bred överblick av aktuella 
kunskaper inom valt problemområde (Rosén, 2017). Enligt Friberg (2016) kan en välgjord 
litteraturöversikt utgöra underlag för en evidensbaserad vård samt bli praktiskt användbart i 
kliniskt arbete. Den kan även belysa nya forskningsperspektiv inom valt problemområde 
(Polit & Beck, 2017). 
 

Urval 

 
Både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades i studien. Enligt Forsberg och 
Wengström (2016) kan fördelen med att använda båda forskningsansatserna vara att det 
ger en möjlighet belysa problemet från olika synvinklar. Demenssjukdom är ett globalt 
problem och med detta i åtanke inkluderades artiklar från flera olika länder i studien. 
 
Artiklarna som inkluderades i denna studie studerade smärttecken hos personer med 
demenssjukdom, sjuksköterskans erfarenheter att identifiera smärta samt redskap som kan 
underlätta identifiering av smärta. Alla studier som inkluderades i detta arbete var peer 
reviewed. Detta innebär att artiklarnas innehåll granskades av specialister inom valt 
problemområde, som ökar artiklarnas tillförlighet samt säkerställer en hög vetenskaplig 
kvalitet (Polit & Beck, 2017). För att undersöka den aktuella kunskapen inom området 
inkluderades bara de artiklarna som publicerades under senaste 10 åren. För att undvika 
feltolkningar valde vi att inkludera artiklar skrivna på engelska eftersom båda författarna 
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behärskar detta språk. För att erhålla en god etisk kvalitet inkluderades bara de studier som 
granskades av en etisk kommitté, alternativt haft noggranna etiska överväganden. 
Litteraturstudier exkluderades från arbetet eftersom litteraturöversikter bör baseras 
uteslutande på primära källor (Polit & Beck, 2017).  
Datainsamling 

 
Datainsamling genomfördes under januari 2019 i databaser CINAHL och PubMed. Enligt 
Forsberg och Wengström (2016) är PubMed en av de största databaser som innehåller ett 
brett urval av artiklar inom det medicinska forskningsområdet. CINAHL är en databas som 
är innehåller kunskap främst inom omvårdnadsvetenskapen. För att hitta relevanta artiklar 
användes sökorden “Dementia”, “Cognition Disorders”, “Pain Measurement”, “Pain”, 

“Nurse”, “Suffering” och “Aged” i olika kombinationer.  Enligt rekommendation av 
Friberg (2016) använde författarna de sökord som ansågs vara mest relevanta utifrån 
problemområdet i detta arbete. Sökningarna genomfördes framförallt genom att använda 
ämnesord, bundna till artikelns innehåll, samt kombinationer av fria-och ämnesord. Detta 
hjälpte författarna att undvika överflöd av referenser samt avgränsade artiklarna till ett mer 
specifikt område. I PubMed användes systemet som kallas för Medical Subjects Headings 
(MeSH) och CINAHL användes Cinahl Headings (Forsberg & Wengström, 2016). 
  
För att underlätta och begränsa sökningarna användes även systemet booleska operatorer, 
som syftar till att markera hur de utvalda sökorden ska kombineras (Friberg, 2017).  I detta 
arbete använde författarna sig av operatorn AND för att kombinera flera sökord i samma 
sökning och att få resultat som var mer begränsad till det valda problemområdet. 
  
Både CINAHL och PubMED ger möjlighet att avgränsa sökning genom att använda olika 
filter. Med detta i beaktande valde författarna filter för att begränsa sökning till artiklarna 
som skrivna på engelska språket, publicerade under senaste tio åren samt hade tillgång 
både till abstrakt och fulltext.  
 

Tabell 1. Presentation av databassökning i Cinahl och PubMed. 
  

Databas 

Datum 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Antal 

inkluder

ade 

Cinahl 
2019-01-
22 

MH dementia 
AND MH 
pain 
measurement 
AND TX 
suffering 

Full Text, 
Abstract 
Available, 
Published Date: 
2009-01-01–

2018-12-31, Peer 
Reviewed, 
English 

11 6 4 1 
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Databas 

Datum 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Antal 

inkluder

ade 

Cinahl 
2019-01-
22 
 
 

MH dementia 
AND MH 
pain 
measurement 
AND TX 
nurse 

Full Text, 
Abstract 
Available, 
Published Date: 
2009-01-01–

2018-12-31, Peer 
Reviewed, 
English 

33 12 7 3 

Cinahl 
2019-01-
22 
 
 

MH dementia 
AND MH 
pain 
measurement 
OR MH pain 
assessment 

Full Text, 
Abstract 
Available, 
Published Date: 
2009-01-01–

2018-12-31, Peer 
Reviewed, 
English 

79 25 10 2 

Pubmed 
2019-01-
23 

((dementia[
MeSH 
Terms]) 
AND 
pain[MeSH 
Terms]) 
AND 
nurse[MeSH 
Terms] 

Full text, 
Abstract, 
published in the 
last 10 years, 
English 

7 4 2 1 

Pubmed 
2019-01-
23 

((dementia[
MeSH 
Terms]) 
AND 
pain[MeSH 
Terms]) 
AND nurse 

Full text, 
Abstract, 
published in the 
last 10 years, 
English 

40 9 5 1 

Pubmed 
2019-01-
23 

dementia[Me
SH Terms]) 
AND 
pain[MeSH 
Terms]) 
AND 
aged[MeSH 
Terms] 

Full text, 
Abstract, 
published in the 
last 10 years, 
English 

245 70 23 6 
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Databas 

Datum 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa i 

fulltext 

Antal 

inkluder

ade 

Pubmed 
2019-01-
23 

(Cognition 
Disorders) 
[MeSH] 
AND pain 
[MeSH] and 
aged[MeSH] 

Full text, 
Abstract, 
published in the 
last 10 years, 
English 

182 37 8 2 

TOTALT 597 163 59 16 

 
Manuell sökning 
För att hitta nya källor rekommenderas det att utföra en manuell sökning genom 
granskning av referenslistor till redan utvalda artiklar (Forsberg och Friberg, 2017; 
Karlsson, 2017).  Med hänsyn till detta genomfördes en manuell sökning som resulterade i 
en ny artikel av Miu & Chan (2014). 
 
Databearbetning 

  
Databearbetning, enligt rekommendation av Rosén (2017), gjordes i två steg. Första steget 
var att granska artiklarnas titlar och abstrakt för att bedöma deras relevans för arbetets 
syfte. Bearbetning påbörjades med att välja de studierna som ansågs vara relevanta utifrån 
artiklarnas titlar. Valda artiklarna lästes i abstrakt och de studier som inte ansågs besvara 
syftet sorterades bort. 
  
Andra steget i databearbetningen var att i fulltext läsa de artiklarna som bedömdes 
relevanta utifrån abstrakt. Enligt Kristensson (2014) är det en fördel att alla författare 
medverkar i granskningsprocessen. Samtidigt skriver Rosén (2017) att studiens reliabilitet 
ökar om alla författare läser och granskar artiklarna oberoende av varandra. Med hänsyn 
till detta lästes alla utvalda artiklar av båda författarna separat och sedan diskuterades 
avseende studiernas innehåll. Detta resulterade i 17 artiklar som av båda författarna ansågs 
som relevanta för studiens syfte samt motsvarande inkluderande kriterier. Vidare 
bedömdes utvalda artiklar med hjälp av Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag 
(Bilaga A) för vetenskaplig klassificering och kvalitetsgranskning. Alla artiklar, 
inkluderade i denna studie bedömdes att ha en hög (I) eller medel (II) kvalitet. 
  
Dataanalys 

  
En integrerad analys av artiklarnas innehåll utfördes, som enligt Kristensson (2014) är en 
välbeprövad metod för att sammanställa resultat i en litteraturstudie. Analysen gjordes i 
flera steg. Det första steget var att identifiera de övergripande skillnader och likheter i 
valda studiernas resultat. Enligt rekommendation av Friberg (2017) lästes alla studierna på 
nytt av båda författarna, för att skapa en förståelse av deras helhet och sammanhang. 
Därefter markerades alla data som skulle kunna besvara arbetets syfte med olika 
färgpennor. De eventuella likheter och skillnader, sammanställdes i ett separat dokument, 
enligt rekommendation av Friberg (2017). 
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Nästa steg i analysen var att skapa kategorier utifrån dessa skillnader och likheter som 
identifierades vid första steget. Enligt Kristensson (2017) kan kategorier liknas med 
etiketter som sammanfattar artiklarnas resultat i relation till varandra. Efter en noggrann 
analys urskilde författarna fyra kategorier som binder ihop de utvalda artiklarna. 
  
Forskningsetiska överväganden 

 
Enligt Forsberg och Wengström (2018) bör etiska överväganden tas i beaktande vid 
systematiska litteraturstudier beträffande urval och presentation av resultat. Det är viktigt 
att säkerställa att forskning som presenteras i resultat utfördes med respekt till 
människovärde (Helgesson, 2017). Med hänsyn till detta valdes endast artiklar som erhållit 
tillstånd från etikprövningsnämnder, alternativt haft noggranna etiska överväganden. För 
att bedriva en god etisk forskning är det viktigt att presentera resultat på ett objektivt sätt. 
Med detta menas att resultat inte bör baseras på forskarens egna åsikter och föreställning 
(Polit & Beck, 2017). Med detta i åtanke ska även de artiklarna, som inte stödjer 
författarnas personliga åsikter, redovisas i detta arbete. Författarna var också noggranna 
med att presentera andras forskning på ett korrekt och respektfullt sätt. 
  
Enligt Sandström och Kjellström (2013) kan forskningsetisk kvalitet påverkas även av de 
misstolkningar som kan förekomma med artiklarnas översättning. För att minska risken för 
sådana misstolkningar använde författarna sig av ordböcker och uppslagsverk samt 
diskuterade begreppens innebörd med varandra. Författarna la även stor vikt för att inte 
plagiera andras forskningar det vill säga att forskningstexter inte kopierades och inte 
presenterades i egna namn i detta arbete (Helgеsson, 2017). 
 
 

RESULTAT 

 
Resultatet är baserat på sjutton vetenskapliga artiklar, tre kvalitativa, tretton kvantitativa 
och en mixad metod som analyserades utifrån arbetets syfte. Fynd presenteras under fem 
olika rubriker: Identifiering av smärta via beteendeförändringar; Identifiering av smärta via 
ansiktsuttryck; Identifiering av smärta via kroppsspråk; Identifiering av smärta via 
språkuttryck och icke verbal vokalisering; Identifiering av smärta via 
smärtskattningsverktyg. 
 
Resultatet berör de vanligaste tecknen på smärta samt redskap som underlättar identifiering 
av smärta hos personer med demenssjukdom. 
 
Identifiering av smärta via beteendeförändringar  

Flertalet studier som valdes till denna studie, påpekade att förändringar i vanliga beteenden 
kunde vara en signal för att smärta troligen uppstått hos personen med demenssjukdom. 
Studier har visat att beteendeförändringar är vanligare hos personer med långt gången 
demenssjukdom jämfört med de som har en lindrig kognitiv svikt och som fortfarande kan 
kommunicera verbalt (Beach, Huck, Miranda & Bozoki, 2015; Jordan, Hughes, Pakresi, 
Hepburn & O'Brien, 2011; Litchner et al., 2016;). Enligt studien av Burfield, Wan, Sole 
och Cooper (2012) visade bara 2,5 procent av personer med lindrig kognitiv svikt 
beteendeförändringar som kunde relateras till smärta. I sin tur påvisades sådana 
beteendeförändringar hos 20,4 procent av personer med långt gången demenssjukdom. 
Dessutom påpekade Beach et al. (2015) att äldre personer utan kognitiv svikt också kunde 
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reagera med beteendeförändringar vid smärtstimuli dock i mindre utsträckning.  Graden av 
förändringar i beteende vid smärta kunde även relateras till smärtintensitet (Beach et al., 
2015). 
 
De två mest förekommande beteendeförändringarna i samband med smärttillstånd var ökad 
aggressivitet samt agiterat beteende. I sin studie hävdade Ahn och Horgas (2013) att både 
agitation och aggressivitet kännetecknade smärtuttryck hos personer med långt gången 
demenssjukdom. Dessutom ökade dessa proportionellt med smärtintensiteten. I sin tur 
påvisade studien av Habiger, Flo, Achterberg och Husebo (2016) att behandling med 
analgetika ledde till minskning av både aggressivitet och agitation hos äldre personer med 
kognitiv svikt, vilket kunde vara ett bevis på att dessa två kunde vara tecken på smärta. 
Även Samson et al. (2015) hävdade att agiterat beteende och ökad aggressivitet var vanligt 
förekommande hos smärtpatienter med demenssjukdom. Samtidigt skrev de att 
prevalensen för agitation var olika beroende på vilken metod som användes för skattning 
av psykosociala förändringar. En studie av Miu och Chan (2014) visade också samband 
mellan aggressivitet och smärta. Enligt deras resultat uttryckte 22,2 procent av personer sin 
smärta genom aggressivt beteende. Malara et al. (2016) identifierade också det aggressiva 
beteendet samt agitation som möjlig uttryck för smärta. Samtidigt visade denna studie att 
agitation kan förekomma även hos personer med demenssjukdom utan smärta. Några 
studier identifierade även ökad irritabilitet som tecken på smärta hos personer med 
demenssjukdom (Fry, Arendts & Chenoweth, 2016; Habiger et al., 2016; Malara et al., 
2016). 
 
En studie av Burfield et al. (2012) fann att personer med demenssjukdom och smärta 
uppvisade ett vandrande beteende. Vandrade förekom hos 1,4 procent smärtpatienter med 
måttlig kognitiv svikt, men denna siffra ökade till 16,8 procent hos personer med långt 
gången demenssjukdom. Andra studier däremot visade inget samband mellan vandrade 
beteende och smärta (Ahn & Horgas, 2013; Miu & Chan, 2014; Sampson et al., 2015). Två 
studier identifierade även rastlöshet som möjligt tecken på smärta hos personer med 
demenssjukdom (Burfield et al., 2012; Gilmore-Bykovskyi & Bowers, 2013). 
 
Även om beteendeförändringar ofta kännetecknar smärta hos patienter med 
demenssjukdom upplevde vårdpersonal att beteendeobservationer var en osäker metod för 
att identifiera smärtan (Gilmore-Bykovskyi & Bowers, 2013; Fry et al., 2016; Lichtner 
et.al, 2016). Vårdpersonalen uppgav att det var ibland svårt att urskilja var 
beteendeförändringar relaterat till smärta eller de var snarare tecken på psykosociala 
förändringar, som karaktärerna till själva demenssjukdom (Gilmore-Bykovskyi & Bowers, 
2013; Lichtner et.al, 2016). Dessutom, enligt vårdpersonalen som deltog i studie Gilmore-
Bykovskyi och Bowers (2013,) kunde beteendeförändringar även relateras till förändringar 
i personens livssituation. Enligt studiens deltagare smärta var bara en av de flera möjliga 
orsaker till förändringar i beteende hos personer med demenssjukdom. På grund av detta 
rapporterade vårdpersonalen en viss tveksamhet vid identifiering av smärta genom 
beteendeförändringar.  Vårdpersonalen, som deltog i studie av Lichtner et al. (2016), 
påpekade även att för att lära sig att tidigt upptäcka smärta bör de bli medvetna om vad 
som kännetecknar beteende för varje enskild person för att snabbt kunna notera avvikelser. 
Samtidigt uppgav deltagare att brist på tid och rutiner ofta ledde till en minskad kontakt 
mellan vårdpersonal och personer med demenssjukdom som försvårade möjligheten att 
tolka beteendeförändringar. Detta ledde till minskad tillförlitlighet vid identifiering av 
smärta med hjälp av beteendeobservationer. Fry et al. (2016) skrev att utifrån de 
sjuksköterskor som deltog i deras studie hade mycket svårt att tillämpa 
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beteendeobservationer inom akutsjukvården på grund av att det saknas en etablerad 
relation mellan vårdpersonal och patienten. I sin tur upplev vårdpersonal på särskilda 
boenden att det var enklare att identifiera akuta smärttillstånd då dessa ofta orsakades av 
kända faktorer såsom postoperativ smärta, akut sjukdom eller trauma. Vårdpersonal 
påpekade att det var svårt att observera de processer som utvecklar kronisk smärta på 
grund av att den långsamma utvecklingen (Gilmore-Bykovskyi & Bowers, 2013). 
 
Identifiering av smärta via ansiktsuttryck 

 
Enligt flera studier kunde observation av ansiktsuttryck ge möjlighet att upptäcka smärtan 
hos personer med demenssjukdom (Husebo, BS., Strand, Moe‐Nilssen, Husebo, SB., & 
Ljunggren, 2010; Lautenbacher, Sampson, Pähl & Kunz, 2017; Lichtner et.al, 2016; Lin, 
PC., Lin, LC., Shyu & Hua, 2010). Beach et al. (2015) jämförde reaktioner på smärtstimuli 
mellan friska äldre och personer med demenssjukdom och fann att förändringar i 
ansiktsuttryck var vanligare bland personer med demenssjukdom. Denna studie påvisade 
även detta samband mellan smärtintensitet och förändringar i ansiktsuttryck. Mer kraftiga 
smärtstimuli följdes med större förändringar i ansiktsuttryck hos personer med 
demenssjukdom. Även studien av Burfield et al. (2012) påvisade att förändringar i 
ansiktsuttryck ofta kännetecknar smärta hos personer med demenssjukdom, speciellt i långt 
framskriden form. Enligt deras studie påträffades ett ledset ansiktsuttryck hos 22,2 
procenten av personer med långt gången demenssjukdom, samt hos 10 procent med en 
lindrig kognitiv svikt. Alla personer som de undersökte hade diagnostiserade sjukdomar 
som brukar leda till smärta, vilket bekräftade att observation av ansiktsuttryck kunde vara 
en nyckel till identifiering av smärtan hos personer med långt gången demenssjukdom. I 
sin tur genomförde Lautenbacher et al. (2017) en studie för att identifiera vilka exakta 
ansiktsuttryck sjuksköterskor använde för att identifiera smärta hos personer med 
demenssjukdom. Studiens resultat påvisade att fyra olika ansiktsuttryck associerades med 
smärta hos mer än 50 procent av deltagarna. Dessa ansiktsuttryck blev: “ser spänd ut” (70 

procent), “rynkar” (60 procent), “ser rädd ut” (54 procent) och “smalare ögon” (51 

procent). Bland andra indikatorer nämndes även “tårögd”, “stängda ögon”, “höjd 

överläpp”, “tom blick” och “blekt ansikte”. Sådana ansiktsuttryck som “rynkade 

ögonbryn”, “ser spänd ut” samt “ser rädd ut” associerades med högintensiv smärta och 
blev mindre förekommande hos måttlig och lindrig smärta. 
  
Några studier, som undersökte sjuksköterskors erfarenheter inom smärtområdet, nämnde 
också observation av ansiktsuttryck som en vanlig metod för att identifiera smärta hos 
personer med demenssjukdom. Fry et al. (2016), som undersökte hur sjuksköterskor inom 
akutsjukvård bedömer smärtan, påpekade att observation av ansiktsuttryck var ganska 
förekommande sätt att identifiera smärta. Även enligt observation av Husebo et al. (2010) 
var förändringar i ansiktsuttryck ett av de mest frekventa tecknen på smärta som 
sjuksköterskor kunde identifiera. Lautenbacher, Walz och Kunz (2018) ägnade sin studie åt 
att identifiera vilka ansiktsuttryck, som vanligtvis användes som smärttecken av 
vårdpersonal, verkligen var kopplade till smärtupplevelsen. Sjuksköterskor och 
kontrollgruppen fick se en videoupptagning med personer utan smärta och observerade 
deras ansiktsuttryck. Sedan fick de titta på samma personer påverkade av smärtstimuli. De 
personer som observerades var både med och utan diagnostiserad demenssjukdom. 
Resultat påvisade att bara sju av tolv ansiktsuttryck som brukade associeras med smärta 
kunde identifiera skillnaden mellan smärta och icke-smärta. Detta påvisade att observation 
av ansiktsuttryck var en ganska osäker metod för att upptäcka smärta, även om det ofta 
användes inom vården.  
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Identifiering av smärta via kroppsspråk 

 
Beach et al. (2016) uppgav i sin forskning att patienter reagerade på olika smärtstimuli 
genom sitt kroppsspråk. Personer med demenssjukdom påvisade mer intensiva kroppsliga 
reaktioner än friska äldre. Studien av Lin et al. (2010) upptäckte också samband mellan 
förändrade rörelsemönster och smärta. Även Gilmore-Bykovskyi och Bowers (2015) 
påpekade att möjlighet att avläsa kroppsspråket var en viktig komponent inom 
smärtbedömning på äldreboende.  Sjuksköterskor, som deltog i denna intervjustudie, 
uppgav att de behövde lära sig att identifiera de gester som kan relateras till ökad smärta. 
Även sjuksköterskor inom akutsjukvård identifierade ofta smärta genom patientens 
kroppsspråk (Fry et al., 2016). Studie av Ando et al. (2016)  påvisade också sambandet 
mellan vissa kroppsuttryck och smärta. Skyddande kroppsställningar vid vila samt 
kroppsrörelse, som skyddade ett ömt område, identifierades som relaterade till smärta. 
Även enligt Husebo et al. (2010) associerades skyddande kroppsrörelser ofta av 
vårdpersonalen med ökad smärta. Enligt Burfield et al. (2012) kunde repetitiva 
kroppsrörelser till exempel gnuggande av händerna också möjligtvis peka på utveckling av 
smärttillstånd hos personer med demenssjukdom. Enligt deras forskning observerades 
repetitiva kroppsrörelse hos 14,2 procent av patienter med måttlig kognitiv svikt och hos 
23,5 procent av patienter med långt gången sjukdomsbild. Alla patienter hade 
sjukdomsdiagnoser som vanligen följs av smärta. Studien av Gilmore-Bykovskyi och 
Bowers (2013) påvisade också att vårdpersonalen ofta associerade repetitiva kroppsrörelser 
med utökad smärta hos personer med demenssjukdom. 
  
Även om kroppsspråket i vissa fall tydligt kunde peka på utveckling av smärttillstånd 
upptäcktes hinder för att identifiera smärta genom att avläsa kroppsgester. En av de största 
svårigheter som nämndes av vårdpersonal var att det kräver långa observationer samt nära 
kontakt med patienter (Lichtner et al., 2016). Vårdpersonal poängterade att tidsbrist och 
skiftbyten kunde försvåra möjligheten att observera förändringar i rörelsemönster. 
Tidsbristen ledde i sin tur till att vårdpersonalen upplevde att det uppstod luckor i 
dokumentationen, och att dessa små men signifikanta tecken inte journalförs och 
därigenom gick informationen förlorad.   
 
Sjuksköterskor inom akutsjukvården poängterade även att för att kunna avläsa 
kroppsspråket på rätt sätt borde de bli medvetna om vad som kännetecknar patientens 
rörelsemönster i vardagliga livet. De saknade oftast denna kunskap själva och därmed 
tvingades att lita på de bedömningar som gjordes av patientens närstående (Fry et al., 
2016).  
 
Identifiering av smärta via språkuttryck och icke verbal vokalisering 

 
Även om personer med demenssjukdom ofta hade kommunikationshinder försökte de 
fortfarande att förmedla sin smärta verbalt. Enligt studie av Lichtner et al. (2016) använde 
personer med demenssjukdom olika metaforer för att beskriva sin smärta. Exempelvis 
beskrev en av patienterna sin huvudvärk som “red hot” (Lichtner et al., 2016, s. 427). För 

att förstå dessa metaforer använde vårdpersonalen sin intuition samt sina erfarenheter inom 
smärtområdet. Studien poängterade även vikten av att inte bara lyssna på vad som sagts, 
utan på hur det sagts. Variationer i tonfall och språkljud kunde ofta berätta mer om smärta 
än själva orden. I sin tur Burfield et al. (2012) skrev att upprepning av samma meningar 
och frågor kunde peka på utveckling av smärttillstånd hos personer med demenssjukdom. 
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Flera studier identifierade även några icke verbala ljuduttryck som vårdpersonalen i stor 
grad associerade med smärta (Gilmore-Bykovskyi & Bowers, 2013; Fry et al., 2016; 
Lichtner et al, 2016). Några studier identifierade gråt som ett exempel på tecken på smärta 
hos personer med demenssjukdom. Studie av Gilmore-Bykovskyi och Bowers (2013) 
visade att vårdpersonalen med en stor säkerhet kopplar gråt med utveckling av 
smärttillstånd. Även studier av Burfield et al. (2012) upptäckte samband mellan gråt och 
smärta, speciellt när det gäller patienter med långt gången demens. Några studier har funnit 
att skrikande (Husebo et al., 2012) och stönande ljud (Lichtner et al., 2016, Husebo et al., 
2012; Sampson et al., 2015) kunde vara indikatorer på smärta hos personer med 
demenssjukdom. 
 
Även om olika icke verbala ljuduttryck ofta kännetecknade smärta kunde de också bli 
relaterade till sådana känslor som rädsla, sorg eller oro (Lichtner et al, 2016). På grund av 
detta tvingades vårdpersonalen att använda sin intuition för att identifiera om ljuduttryck 
var relaterad till smärta eller inte. Detta i sin tur minskade tillförligheten vid 
smärtidentifiering. 
  
Identifiering av smärta via smärtskattningsverktyg   

  
Zwakhalen, van’t Hof & Hamers (2012)  och Ando et al. (2016) påpekade att regelbunden 

skattning med standardiserade redskap kunde hjälpa vid identifiering av smärta och därmed 
bidrog till effektivare smärtbehandling. Samtidigt visade studien av Malara et al (2016) att 
mindre än hälften av deltagarna med demenssjukdom kunde rapportera smärta med den 
NRS-skala som brukas användas inom vården. Detta ledde till ett behov av 
skattningsverktyg som var särskilt anpassade till personer med demenssjukdom. Dessa 
särskilt anpassade smärtskattningsverktyg kunde identifiera smärta genom summering av 
flera icke-verbala indikatorer på smärta (Ando et al., 2016; Fry et al., 2016; Jordan et al., 
2010; Lin et al., 2010; Zwakhalen et al., 2012). Dessutom påpekade Jordan et al. (2010) att 
med hjälp av dessa verktyg kunde smärta identifieras inte bara genom beteende, 
kroppsspråk, icke-verbal vokalisering och ansiktsuttryck, utan även utifrån förändrat 
andningsmönster och tröstbarhet. 
 
Fry et al. (2016) påtalade att vårdpersonalen upplevde skattningsverktyg som ett stöd för 
att kunna tillämpa ett komplext arbetssätt vid identifieringen av smärta hos personer med 
demenssjukdom.  Enligt flera studier visade dessa smärtskattningsverktyg mycket 
tillförlitliga resultat vid identifiering av smärta (Ando et al., 2016; Lin et al., 2010; Husebo 
et al., 2010). I sin tur påpekade Jordan et al. (2010) och Sampson et al. (2015) att dessa 
skattningsverktyg också hade en tendens att skatta snarare psykosociala förändringar än 
smärta, vilket kunde resultera i falskt positiva svar. Vårdpersonal som deltog i studien av 
Zwakhalen et al. (2012) uttryckte också svårigheter med att tolka resultat som 
smärtskattningsverktyg påvisat. Enligt deltagarnas åsikt var det svårt att urskilja om 
resultatet är relaterat till smärta eller tillstånd som ångest eller oro. För att tolka resultatet 
på ett rätt sätt krävdes det långa observationer och väletablerade relationer med 
vårdpersonalen och patienten (Fry et al., 2016). Dessutom upplevde ofta vårdpersonalen 
dessa verktyg som finns i dagsläget som mycket tidskrävande (Fry et al. 2016; Zwakhalen 
et al., 2012). Detta gjorde smärtskattningsverktyg svårt att använda inom akutsjukvården 
och i situationer när det fanns brist på både tid och personal (Fry et al., 2016). 
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DISKUSSION 
 
Resultatdiskussion   

 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa hur smärta kan identifieras hos personer 
med demenssjukdom. Resultatets huvudfynd visade att i dagsläget finns det ett flertal 
metoder som kan användas för att identifiera smärta hos demenssjuka, samt även hos de 
personer som förlorat sin verbala kommunikationsförmåga.  Samtidigt har det tydligt 
framkommit från resultatet att ingen av dessa metoder har visat sig vara hundraprocentigt 
tillförlitliga. Vårdpersonal får ofta förlita sig på sina erfarenheter och intuition när det 
gäller smärtidentifiering hos personer med demenssjukdom. Flertal studier, som 
inkluderades i detta arbete, påvisade att detta leder till att smärta misstolkas och 
underbehandlas. 
 
Resultat av detta arbete visar att personer med demenssjukdom ofta uttrycker sin smärta 
genom ansiktsuttryck, kroppsspråk och olika icke verbala ljud. Beteendeförändringar kan 
också känneteckna smärta hos denna patientgrupp. Samtidigt framkommer det inte tydligt 
från resultatet vilka av dessa smärttecken som är mest förekommande hos personer med 
demenssjukdom. Dessutom identifierade olika studier olika tecken på smärta som mest 
tillförlitliga vid identifiering av smärta hos demenssjuka personer. Till exempel nämner 
studien av Husebo et al. (2010) förändringar i ansiktsuttryck som mest frekventa och 
lättidentifierade när det gäller tecken på smärta. Enligt Lautenbacher et al. (2017) kan även 
smärtintensitet bedömas genom observationer av ansiktsuttryck. Studier av Malara et al. 
(2016), Habiger et al. (2016) samt Ahn och Horgas (2013) identifierade i sin tur 
beteendeförändringar, framförallt ökad aggressivitet och agitation, som de mest tydliga och 
mest förekommande tecknen på smärta hos personer med demenssjukdom. Ando et al. 
(2013) beskrev skyddande kroppsgester som de mest tillförlitliga tecknen på smärta. 
Samtidigt från studie av Gilmore-Bykovskyi och Bowers (2013) framkom det att gråt kan 
räknas som mest förekommande och tillförlitligt tecknen. Det är viktigt att notera att alla 
de studier som nämns ovan, inte förnekar att alla tecken på smärta bör tas i beaktande vid 
identifiering av smärta. Samtidigt kan dessa studier inte komma överens om vilka tecken 
som bör prioriteras. Detta gav oss möjlighet att dra slutsats att nuförtiden kan ingen av 
dessa beskrivna metoder prioriteras eftersom det finns flera olika åsikter om vad som mest 
kännetecknar smärta hos personer med demenssjukdom. Dessa slutsats bekräftas även av 
litteraturstudie av McAuliffe, Brown och Fetherstonhaugh (2012). Denna studie visade 
också att ansiktsuttryck, kroppsspråk, icke-verbala ljud och förändrat beteende kan vara 
tecken på smärta. Samtidigt lyckades de också inte att identifiera vilka av dessa tecken som 
bör prioriteras. 
 
I detta arbete inkluderades några studier som jämförde smärtuttryck mellan personer med 
demenssjukdom och äldre personer utan den kognitiva nedsättning som demenssjukdom 
innebär. Det är viktigt att poängtera att dessa studier inte hittat någon signifikant skillnad 
mellan icke verbala smärtuttryck mellan dessa två grupper. Till exempel, påvisade studie 
av Lautenbacher (2018) att smärta förmedlas genom nästan samma ansiktsuttryck både hos 
friska personer och personer med demenssjukdom. I sin tur visade studie av Beach et al. 
(2015) att vissa förändringar i beteende samt i kroppsspråk också kan förekomma hos 
personer utan demensdiagnos. Samtidigt, enligt samma studie, reagerar personer med 
demenssjukdom beteendemässigt på mycket svagare smärtstimuli än patienter utan 
demenssjukdom. Det är dock inte självklart om detta händer på grund av ökad 
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smärtkänslighet hos personer med demenssjukdom eller på grund av oförmåga att uttrycka 
sin smärta verbalt. 
 
Även om det inte finns stor skillnad mellan icke verbala tecken på smärta hos personer 
med och utan demenssjukdom skiljs bedömningsmetoder av smärta kraftigt hos dessa två 
patientgrupper. Som det har redan nämnts, är smärta en subjektiv upplevelse unik för varje 
person. På grund av detta utbildas vårdpersonal att alltid utgå från patientens egen 
upplevelse av sin smärta (Norrbrink & Lundeberg, 2014). Vårdpersonal förlitar sig på 
patientens självskattning av smärta samt ifrågasätter inte smärtintensitet, karaktär och 
lokalisering. Detta leder till att vårdpersonalen oftast inte tror att de behöver andra metoder 
förutom självrapportering för att identifiera smärta hos sina patienter. Samtidigt fungerar 
självrapportering inte hos några patientgrupper. En av dessa grupper är personer med 
demenssjukdom. Enligt en studie av Malara et al. (2016) kunde bara 45 procent av 
deltagarna som hade demenssjukdom kommunicera sin smärta verbalt till vårdpersonalen. 
Detta leder till att icke verbala tecken på smärta, som vanligtvis inte tas till hänsyn till hos 
vuxna patienter utan kognitiv nedsättning, blir nästan den enda källan för att identifiera 
smärta hos personer med demenssjukdom. 
 
Detta arbete visar också att, även om observation av olika icke verbala tecken är ett mycket 
populärt sätt för att identifiera smärta, så kan den ofta inte garantera ett tillförlitligt resultat.  
En av orsakerna till detta kan vara att smärtuttryck hos personer med demenssjukdom, 
speciellt när det gäller beteendeförändringar, ofta är detsamma eller liknande som uttryck 
av själva demenssjukdom. LoGiudice och Watson (2014) påpekade i sin studie om olika 
typer av demenssjukdom att olika beteenden och psykologiska symtom är vanligt 
förekommande hos personer med demenssjukdom. Bland de symptomen nämndes 
aggressivitet, agitation, depression, ångest och vandrade. Iaboni och Rapoport (2017) visar 
i sin studie att ett eller flera av dessa symtom förekommer hos tredjedel av alla personer 
med demenssjukdom oavsett om de har en smärtdiagnos eller inte. Detta leder till att det 
ofta är svårt att urskilja vilka beteendeförändringar som kan relateras till smärta och vilka 
är snarare tecken på möjligt försämring i demenssjukdomen. Exempelvis identifierade flera 
studier inkluderade i detta arbetets resultat agitation och aggressivitet som vanliga tecken 
på smärta (Ahn & Horgas, 2013; Habiger et al., 2016; Malara et al., 2016). Samtidigt 
poängterade Sampson et al. (2015) att prevalens av agitation hos smärtpåverkade patienter 
är beroende i allra högsta grad av vilket mätningsredskap som används. I sin tur 
identifierades vandrade beteende som tecken på möjlig utveckling på smärttillstånd bara i 
en studie (Burfield et al., 2012). Tre andra studier påpekar att vandrande snarare är tecken 
på själva demenssjukdomen än på smärttillståndet (Ahn & Horgas, 2016; Miu & Chan, 
2014; Sampson et al., 2015). Dessa skillnader i artiklarnas resultat bekräftar detta faktum 
att det är svårt att skilja smärtuttryck från utryck av själva demenssjukdom vilket kan 
resultera i felbehandling. I sin tur påpekar Kales, Gitlin och Lyketsos (2015) att 
beteendeförändringar även kan vara konsekvens av förändringar i personliga livssituation 
och orsakas till exempel av sådana känslor som sorg och ensamhet.  De skriver även att 
bettendeförändringar även kan orsakas av flytt till äldreboende eller av missnöje med 
vårdkvalitet. I detta fall beteendeförändringar kan inte relateras till smärta eller uttrycket av 
demenssjukdom vilket i sin tur ökar risken för felbedömning och felbehandling ännu mer. 
 
Från resultatet av detta arbete har det också framkommit att möjlighet att identifiera smärta 
ofta beror på den relation som finns mellan personen med demenssjukdom och 
vårdpersonalen. För att kunna tolka de icke verbala tecknen på ett korrekt sätt bör 
personalen bli medveten om vad som kännetecknar en vanlig patients beteende, 
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ansiktsuttryck och kroppsspråk. Alla människor har olika karakteristiska sätt att uttrycka 
sig i vardagslivet. Vissa har lätt till bli snabbt irriterade och arga, andra har lätt till gråt. 
Dessa tecken kan dock inte berätta något om smärta eftersom dessa beteenden är delar av 
patientens vanliga beteende. För att avläsa kroppsspråk, ansiktsuttryck och beteende 
korrekt krävs det kontinuerlig kontakt mellan patienten och vårdpersonal. Avsaknad av 
denna kontakt kan leda till att smärta inte identifieras hos personer med demenssjukdom. 
Vårdpersonalen noterade också att det ofta saknas tydligt skriftlig dokumentation om varje 
patient och det också försvårar identifiering av smärta (Lichtner et al., 2016). När 
vårdpersonal går hem vid skiftbyten försvinner information om möjliga tecken på smärta 
hos patienten ifall det inte finns tillräcklig dokumentation. Det kan leda till att smärta inte 
upptäcks snabbt nog och patienten upplever onödigt lidande. Detta bekräftas även av studie 
av Dowding et al. (2015) som inte är inkluderad i resultat av detta arbete. Enligt denna 
studie är det alltid flera yrkesgrupper som deltar i omvårdnadsarbetet kring varje med varje 
patient. För att patient skulle kunna få hjälp bör alla yrke samarbeta med varandra och för 
detta krävs tillräcklig dokumentation. Om dokumentation är bristfälligt finns det risken för 
fel diagnos som i sin tur kan leda till felbehandling. 
 
Under arbetet upplevde författarna att de några artiklar poängterade särskilda svårigheter 
med identifiering av en kronisk smärta. Enligt flertalet av den vårdpersonal som deltog i 
studien är det lättare att upptäcka och behandla akut smärta än kronisk smärttillstånd. 
Gilmore-Bykovskyi och Bowers (2015)  hittade en viss förklaring till detta, nämligen att 
vårdpersonalen visade sig vara medvetna om sjukdomstillstånden samt de processer som 
orsakar akut smärta och därmed lagt större vikt på beteendeobservationer hos akut sjuka 
patienter. Det ledde till att icke verbala tecken på smärta upptäcktes tidigare och 
personalen visade högre tillförlitlighet vid tolkning av dessa tecken. Detta bekräftas även 
av studie av Dowding et al. (2015). Enligt denna intervjustudie, upptäckte personalen 
lättare smärta hos akut sjuka patienter samt oftare associerade beteendeförändringar och 
andra icke verbala uttryck med akut smärta. Samtidigt noterade vårdpersonalen som deltog 
i studien att det är svårt att observera de processer som medverkar till utveckling av 
kronisk smärta. Det ledde till att vårdpersonalen upplevde en osäkerhet när de tolkade olika 
icke verbala uttryck som tecken på smärta hos patienter utan akut sjukdom. 
 
Resultat av detta arbete visade att det finns också en möjlighet att tillämpa bredare 
perspektiv vid identifiering av smärta genom att använda smärtskattningsverktyg. 
Smärtskattningsverktyg har visat sig vara funktionella då dessa har en komplex 
sammansättning som belyser flera olika smärttecken. Samtidigt visade resultat av detta 
arbete att dessa smärtskattningsverktyg har också tendensen att skatta snarare psykosociala 
förändringar än smärta, vilket resulterar i falskt positiv resultat.  Enligt en litteraturöversikt 
av While och Jocelyn (2009) har visat att denna tendens ökar med progressionen av själva 
demenssjukdomen. Enligt deras resultat tillförlighet av smärtidentifiering mycket lägre hos 
personer med lång gången demenssjukdom än hos personer med måttlig demenssjukdom. 
Litteraturstudien av Husebo, Achterberg och Flo (2016) visade också att 
smärtskattningsverktyg ofta visade möjlighet att identifiera att smärta upplevdes men 
nästan aldrig kunde identifiera smärtintensitet. 
 
Som en av de utgångspunkterna till detta arbete valdes Erikssons omvårdnadsteori om 
lidande i vården. Enligt Svanström et al. (2013) bidrar smärta till ökat lidande hos personer 
med demenssjukdom. Den leder till både psykiskt och fysiskt obehag som resulterar i ökat 
sjukdomslidande. Underbehandlad smärta kan även minska personens förtroende för 
vårdpersonal och därmed kan vårdlidande uppstå. Dessutom förstärker smärta de 
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begränsningar i personens liv som medföljer demenssjukdom. Detta försvårar personens 
förmåga att anpassa sig till sin nya vardag och bidrar till att livslidandet fördubblas. I sin 
teori beskriver Eriksson (2015) sjukdomslidande och livslidande som nästan oundvikliga 
inom vården eftersom de härrör från själva sjukdomen och patientens upplevelse av denna. 
Samtidigt beskrivs vårdlidande som onödigt eftersom det har sina rötter i otillräcklig och 
bristfällig omvårdnad eller helt utebliven vård. I sin tur har resultat av vårt arbete visat att 
det är svårt att identifiera smärta hos personer med demenssjukdom. Avsaknad av metoder 
som kan ge tillförlitliga resultat samt brist på tid och dokumentation ökar risken att smärta 
inte identifieras hos personer med demenssjukdom. Oupptäckt smärta i sin tur kan resultera 
i bristfällig eller helt utebliven smärtvård. Resultat av litteraturstudie av Passmore och 
Cunningham (2014) visade att 40 procent av smärtpåverkade patienter inte erhållit den 
behandling som de hade behov av. Detta ger oss möjlighet att dra slutsatsen att personer 
med demenssjukdom har ökat risken för vårdlidande eftersom deras omvårdnadsbehov inte 
alltid tillgodoses. Enligt Svanström et al. (2013) resulterar ofta vårdlidande hos 
demenssjuka personer i känslor som otrygghet och ensamhet samt leder till ökad socialt 
utanförskap. Detta i sin tur bidrar till utökat livslidande hos personer med demenssjukdom. 
 
Metoddiskussion  

 
En allmän litteraturöversikt som arbetsform valdes som lämplig studiedesign för att 
uppfylla litteraturstudiens syfte då det gav författarna en möjlighet att få en övergripande 
bild gällande det nuvarande forskningsläget inom det valda kunskapsområdet. En 
litteraturöversikt ger möjlighet att ta del av aktuell forskning från olika länder. Eftersom 
både smärta och demenssjukdom är globala problem hade författarna valt att göra 
litteraturöversikt för att få en bredare bild av forskningsläget inom det valda området, utan 
att begränsa sig till bara ett svenskt perspektiv. Författarna fann att de valda artiklarna, 
trots deras geografiska spridning innehöll många likheter och ofta påtalade liknande 
lösningar och frågeställningar. Detta gav författarna möjlighet att dra slutsatsen att 
vårdpersonal i olika länder möter samma problem och använder i det närmaste identiska 
metoder för att identifiera smärta hos personer med demenssjukdom. 
 
Forsberg och Wengström (2016) påtalar flertalet risker med en allmän litteraturöversikt. 
Vid denna studiedesign saknar artikelsökning en systematisk ansats, vilket i sin tur kan 
sänka studiens tillförlighet. En annan risk som finns med metoden att urvalet av materialet 
blir selektivt. Eftersom författarna besitter en viss förförståelse om ämnet finns det risk för 
att urvalet sker baserad på dessa redan befintliga förkunskaper. Författarna var införstådda 
med de presumtiva risker en litteraturöversikt för med sig och har därför aktivt arbetat med 
att uppmärksamma och eliminera dessa. För att undvika subjektiva tolkningar har 
författarna individuellt läst samtliga artiklar inkluderade i studien för att sedan gemensamt 
diskutera dessa. Det gav möjlighet att undvika subjektiva tolkningar och nå så objektivt 
resultat som möjligt. Författarna strävade också efter att presentera litteraturstudiens fynd 
från olika synvinklar oavsett om dessa överensstämt med författarnas egna åsikter och 
förkunskaper. Enligt, Mårtensson och Frilund (2017), kan detta stärka studiens pålitlighet.  
 
I denna litteraturstudie inkluderades både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Forsberg och 
Wengström (2016) anser att genom att kombinera dessa två ansatser kan studiens 
trovärdighet stärkas eftersom dessa två metoder komplimenterar varandra. Kvantitativa 
artiklar baseras på statistiska analysmetoder och använder någon form av strukturella 
mätningar eller observationer för få svar på forskningsfråga (Billhult, 2017). De innehåller 
oftast fler deltagare vilket ger möjlighet till mer generella slutsatser. Med hjälp av 
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kvantitativa ansatser fick författarna av denna litteraturstudie, till exempel, kunskaper om 
vilka tecken på smärta som är mer frekventa hos personer med demenssjukdom.  I sin tur 
innehåller kvalitativa artiklar färre deltagare och fokuserar på personers upplevda 
erfarenheter av något fenomen (Kristensson, 2014). Kvalitativa studier, som inkluderats i 
denna studie, hjälpte författarna att skapa bättre förståelse om vårdpersonalens upplevelse 
att identifiera smärta samt de svårigheter som vårdpersonalen möter i sitt arbete. 
Författarna upplevde en kombination av kvalitativa och kvantitativa ansatser som en fördel 
eftersom det gav möjlighet att studera problemet från olika perspektiv och gjorde det 
därmed möjligt presentera resultat utifrån olika synvinklar. 
 
Sökningar gjordes i två olika databaser, PubMed och CINAHL vilket gav möjlighet att få 
tillgång till flera artiklar inom problemområdet. Författarna genomförde även manuell 
sökning utifrån referenslistor av redan utvalda artiklar. Allt detta gav författarna tillgång 
till ett bredare urval av relevanta artiklar av hög kvalitet vilket i sin tur, enligt Kristensson 
(2014) bidrog till studiens ökade trovärdighet. Enligt Polit & Becks (2017) 
rekommendation använde författarna ämnesord (MeSH-terms och Cinahl headings) för att 
genomföra sökningar. Ämnesord upplevdes av båda författarna som hjälpsamma eftersom 
de gav möjligt att begränsa sökningar till ett mer specifikt område och därmed undvika 
överflöd av material. Samtidigt gav kombination av flera ämnesord tillsammans ibland för 
begränsat antal av träffar. I detta fall prövade författarna att använda kombinationer av 
både ämnen och fria sökord vilket visade sig vara en lämplig metod vid artikelsökning. 
 
För att öka studiens validitet valdes artiklar ut bara om de erhållit hög eller medelhög 
kvalitet. För detta användes Sophiahemmets Sophiahemmet Högskolas 
bedömningsunderlag (Bilaga A). Granskningen utfördes oberoende av båda författarna och 
diskuterades sedan gemensamt, vilket, enligt Rosén (2017) kan öka studiens trovärdighet. 
Själva dataanalysen utfördes med hjälp av integrerad analysmetod, som rekommenderades 
av Kristensson (2014). Denna metod ansågs som lämplig och användbar av båda 
författarna. Med hjälp av denna metod hittade författarna likheter och skillnader i de valda 
artiklarnas innehåll som gav möjlighet att lätt urskilja de kategorier som sedan presenteras i 
resultatet. 
 
I studien inkluderades endast artiklar på engelska då båda författarna behärskar det. Trots 
bekvämlighet med språket fick vissa ord kontrolleras i ordböcker och uppslagsverk för att 
undvika missförstånd och feltolkningar. Författarna upplevde vissa problemen med att det 
saknas direkta översättningar av vissa begrepp från engelska till svenska. I detta fall 
diskuterade författarna begreppets innebörd med varandra samt kontrollerade begreppets 
definition i uppslagsverk, vilket var till hjälp för att hitta svenska ord som kunde förmedla 
innebörden av det ursprungliga begreppet. 
 
Författarna eftersträvade att erhålla god etiskt kvalitet på denna studie. På grund av detta 
har lade författarna en stor vikt vid att välja de artiklar som motsvarar etiska krav på 
forskning. Under datainsamling och databearbetning hade författarna påträffat flera artiklar 
som skulle kunnat besvara studiens syfte, men saknade etisk granskning eller etisk 
diskussion. Dessa artiklar valdes att sorteras bort för att säkerställa etisk kvalitet av denna 
studie.    
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Slutsats   

Idag finns det flera olika metoder för att ställa smärtdiagnos hos personer med 
demenssjukdom. Vårdpersonal observerar patientens beteende, ansiktsuttryck samt 
kroppsspråk för att identifiera smärta. Även icke verbal vokalisering kan känneteckna 
smärta hos demenssjuka personer, samtidigt som alla metoder som används idag inte ger 
helt tillförlitliga resultat. Detta beror på att tecken på smärta kan förväxlas med uttrycket av 
själva demenssjukdomen. Dessa tecken kan även vara delar av patientens vanliga beteende 
och det krävs en ofta väletablerad relation mellan patient och vårdpersonal för att kunna 
tolka dem korrekt.  Brist på tid och rutiner, vilket ofta nämns av vårdpersonal, bidrar också 
till att smärta inte identifieras. Alla beskrivna svårigheter leder till att vårdpersonalen 
identifierar smärta intuitivt vilket i sin tur resulterar ofta i bristfällig smärtvård hos 
personer med demenssjukdom. Avsaknad av smärtvård bidrar till ökad lidande. 
 
Kombinationen av just demenssjukdom och smärta kräver mycket av alla i den drabbades 
närhet. Under arbetet med denna studie upplevde vi att det behövs kunskap både om 
demenssjukdom och smärta samt hur dessa manifesteras och interagerar med varandra.  
Genom att lära oss mer om de olika tecknen på smärta och demenssjukdom kan vi verka 
för att minska lidandet för en växande del av befolkningen. Utifrån detta resultat vore det 
önskvärt att vårdutbildningar på alla nivåer lyfter kunskap om identifiering av smärta vid 
demenssjukdom.  Detta för att lindra lidandet och därigenom öka livskvaliteten för varje 
demenssjuk person. 
 
Fortsatta studier 
Det är av yttersta vikt att det sker fortsatta studier inom detta område. Det behövs mer 
statistiska data för att bedöma tillförlighet av dessa metoder som används för att identifiera 
smärta hos personer med demenssjukdom. Det finns även efterfrågan av kvalitativa studier 
som undersöker vårdpersonalens upplevelse av att identifiera smärta hos personer med 
demenssjukdom. Detta ska bidra till ökad förståelse av svårigheter som uppstår vid 
observation och tolkning av tecken på smärta hos personer med demenssjukdom. 
Vårdpersonalens åsikter är även viktiga för att utvärdera smärtskattningsverktyg och göra 
dem mer lättanvända. 
 
Klinisk tillämpbarhet  
Med denna studie hoppas författarna kunna öka medvetenheten kring det valda ämnet samt 
bidra med en lättöverskådlig sammanställning av den evidensbaserade kunskap som finns 
på området. Studiens resultat kan med stor fördel tillämpas av all vårdpersonal. En 
majoritet av vårdpersonal möter personer med en demenssjukdom och en möjlig 
smärtproblematik. En ökad medvetenhet kring den ofta multifacetterade utmaning dessa 
personer utgör kan ge en större förståelse för dessa. Kunskap kring de tecken och den 
fysiska manifestering som smärta kan visa kan hjälpa all vårdpersonal att lindra personens 
lidande. Genom minskat lidande kan demenssjuka personer uppleva ökad livskvalitet och 
orka leva hela livet. 
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BILAGA A 
Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan 
en kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 
tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

 
 
 
* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för 
många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 
Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet 
eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 
innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 
en eller flera experimentgrupper. Är inte 
randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 
adekvat beskrivning av protokoll, material och 
metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 
metoder. 

 
 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 
beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 
metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 
men utan relevant och samtida 
kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
patienter/deltagre och adekvata statistiska 
metoder. 

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 
beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 
metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 
historiskt material som relateras till något 
som redan har inträffat, exempelvis 
journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Väl planerad och 
välgenomförd studie med adekvat beskrivning 
av protokoll, material och metoder.  

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 
beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 
metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 
undersökning där avsikten är att studera 
fenomen eller tolka mening, upplevelser och 
erfarenheter utifrån de utforskades 
perspektiv. Avvsikten kan också vara att 
utveckla begrepp och begreppsmässiga 
strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 
Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 
datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 
och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 
och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 
 
* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 
Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 
Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 
resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar 

 
Författare 

År  
Land  

 

Titel Syfte Metod  
 

Deltagare 
 

Resultat Typ 
Kvalitet 

 Ahn, H., Horgas, 
A. 2013, 
 USA  

The 
relationship 
between pain 
and disruptive 
behaviors in 
nursing home 
resident with 
dementia 

Syftet var att 
identifiera samband 
mellan smärta och 
beteendestörningar 

Design: retrospektiv studie 
Urval: personer över 65 med diagnostiserad 
demenssjukdom. 
Datainsamling: redan befintliga data, som samlades 
på äldreboende i Florida, användes för analys. 
Dataanalys: Statistisk analys med hjälp av Logistic 
regression. 

56 577 
(-) 

Inget samband upptäcktes mellan 
vandring beteende och smärta hos 
patienter med demenssjukdom. Ökad 
aggressivitet och agitation identifierades 
som tecknen på ökad smärta.     

R 
I 

Ando, C., Ito, Y., 
Amemiya, S., 
Tamura, K., 
Kako, K., 
Tsuzura., S., 
Yoshida, R., 
Hishinuma, M. 
2016 
Japan 

Effectiveness 
of the Japanese 
DOLOPLUS-
2: a pain 
assessment 
scale for 
patients with 
moderate to 
severe 
dementia. 

Syftet var att testa 
effektivitet och 
reliabilitet av japansk 
version av 
DOLOPLUS-2.  

Design: Quasi- experimentell pretest/posttest design. 
Urval: Patienter med moderat till lång gången 
demenssjukdom, en ortopedisk skada/sjukdom, 
förmåga att uttrycka ”Jag har ont” och minst >5 på 

DOLOPLUS-2 vid första mätningstillfället. 
Kontrollgruppen fyllde samma urvalskriterier som 
den experimentella gruppen.  
Datainsamling: 
Smärtskattning med DOLOPLUS-2 utfördes för och 
efter smärtbehandling i den experimentella gruppen.   
Antalet av tillfället, när smärtstillande ges, räknades 
för kontrollgruppen.       
Analys: Analys av statistik data med hjälp av Chi-
squared test,och Mann-Whitney U-test. 

41 
(-2) 

 

Studien påvisade att den japanska 
DOLOPLUS-2 skalan kan adekvat 
identifiera smärta hos äldre personer 
med demenssjukdom. Smärtpoäng var 
betydelsefullt lägre efter behandling 
med smärtstillande. Kontrollgruppen 
erhöll mindre smärtstillande än den 
experimentella gruppen. Detta bevisar 
att reguljär smärtskattning med särskild 
anpassad redskap är nödvändigt hos 
personer med demenssjukdom.  
Skyddande kroppsgester påvisade sig 
som vanligt förekommande tecken på 
smärta. 

CCT 
       II 

Beach, P.A., 
Huck, J.T., 
Miranda, M.M., 
Bozoki, A.C., 
2015 
USA 

Autonomic, 
Behavioral, 
and Subjective 
Pain 
Responses 
in  Disease 

Syftet var att jämföra 
beteendeförändringar 
och den autonoma 
responsen på 
smärtstimuli hos 
patienter med 
Alzheimers sjukdom 
och hos väsentligen 
friska äldre personer.  

Design: Experimentella design utan randomisering.  
Urval: Individer både med lång gången och mild 
Alzheimers och väsentligen friska personer med 
ingen tidigare historia av minnesproblematik.  
Datainsamling:Neuropsykiatriska frågeformulär från 
vårdgivarna. Ett avslutande trycktest gjordes på 
samtliga deltagare där data samlades in med 
PAINAD och Faces Painscale. Även hjärtrytm mättes 
Analys: Statistisk analys med generaliserad linjär 
mixmodel.  
 

61 
(-) 

 

Smärt responsen skiljde sig åt beroende 
på i vilket stadie deltagarna med 
Alzheimer befann sig. Studien påvisade 
att den autonoma responsen inte kan ses 
som indikator på smärta hos patienter 
med demenssjukdom. Tvärtom påvisade 
PAINAD ökade poäng hos patienter 
med Alzheimers sjukdom. Enligt 
studien kan smärta hos demenssjuka 
patienter avläsas genom kroppsspråk, 

CCT 
      I 



III 
 

Författare 
År  

Land  
 

Titel Syfte Metod  
 

Deltagare 
 

Resultat Typ 
Kvalitet 

ansiktsuttryck och icke verbala 
vokalisering.  
 

Burfield, A.H., 
Wan, T. WH., 
Sole, M.L., 
Cooper, J.W. 
2012 
USA 

Behavioral 
cues to expand 
a pain model 
of the 
cognitively 
impaired 
elderly in 
long-term care 

Syftet var att 
undersöka samband 
mellan hypotetiskt 
smärt beteende och 
modell för 
smärtskattning 
baserad på MDS-RAI 
(Minimum Data Set-
Resident Assessment 
Instrument) 

Design: Retrospektiv kohortstudie 
Urval: Personer som bor på särskilda boende med 
demenssjukdom och ingen psykiatrisk sjukdom. 
Deltagare hade somatiska diagnoser som brukar leda 
till smärta. 
Datainsamling: data användes från årlig bedömning 
av certifierat äldreboende i USA och var inhämtat 
från 
http://www.resdac.umn.edu/MDS/data_available.asp 
Analys: Beskrivande statistik analys och 
faktoranalys. 

52 996 
(-) 

 

Studien visar att smärta möjligen är 
underrapporterad hos boende på 
äldreboende med en lång gången 
demenssjukdom. Smärtskattning bör 
inkludera flera beteende indikatorer. 
Detta kan ge en mer komplett syn på 
smärta och bidra till mer effektiv 
smärtbehandling 
 

 R 
      II 

Fry, M., Arendts, 
G., Chenoweth, 
L. 
Australien 
2016 

Emergency 
nurses’ 

evaluation of 
observational 
pain 
assessment 
tools for older 
people with 
cognitive 
impairment. 

Syftet var att 
undersöka 
akutsjuksköterskors 
uppfattning om värdet 
och tillförlitligheten 
hos PAINAD för 
individer över 65 år 
med kognitiv 
nedsättning. PAINAD 
jämfördes sedan med 
AbbeyPainScale, 
Doloplus-2 samt 
PACSLAC.  

Design: Kvalitativ design 
Urval: Sjuksköterskor som jobbar inom akutsjukvård.  
Datainsamling: 
Gruppintervjuer 
Analys: “Constructive theory” användes för att tolka 
intervjuerna. 
 

           36 
           (-) 

Studien påvisade att sjuksköterskor 
finner det svårt att upptäcka, skatta och 
behandla smärta hos personer med 
kognitiv nedsättning. Användandet av 
PAINAD hjälpte för dessa svårigheter 
jämfört med andra skattningsverktyg. 
Sjuksköterskor upplevelse svårigheter 
att använda Doloplus-2 och PACSLAC 
inom akutsjukvården.  Sjuksköterskorna 
fann det också viktigt att 
kommunikation med anhöriga och övrig 
vårdpersonal, då dessa kan spela en 
viktig roll när det gäller bedömning och 
behandling av smärta hos patienter med 
kognitiv nedsättning.   

K 
I 

 



IV 
 

Författare 
År  

Land  
 

Titel Syfte Metod  
 

Deltagare 
 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Gilmore-
Bykovskyi, AL., 
Bowers, BJ. 
USA,  
2013  

Understanding 
Nurses 
Decisions to 
Treat Pain in 
Nursing Home 
Residents with 
Dementia 

Syftet var att 
undersöka hur 
sjuksköterskor 
bedömer smärta och 
tar beslut om 
smärtbehandling hos 
patienter med 
demenssjukdom. 

Design: Kvalitativ design. 
Urval: 13 legitimerade sjuksköterskor. 
Datainsamling: 15 djupintervjuer med öppna frågor. 
Analys: “Grounded dimensional analyses” användes 

för att tolka innehållet. 

 13 
(-) 

 

Det fanns en stor grad av osäkerhet 
gällande smärtbedömning hos patienter 
med demensdiagnos. 
Beteendestörningar, förändringar i 
ansiktsuttryck och kroppsspråk ansågs 
att vara tecknen på smärta. Samtidigt 
påvisar studien att smärtbedömning 
sällan ledde till 
behandlingsinterventioner. 

K 
I 

Habiger, T. F., 
Flo, E., 
Achterberg, W. 
P., Husebo, B, S. 
Norge 
2016 

The Interactive 
Relationship 
between Pain, 
Psychosis, and 
Agitation in 
People with 
Dementia: 
Results of a 
Cluster 
Randomized 
Clinical trial 

Syftet var att 
undersöka inverkan 
av smärtbehandling 
enligt SPTP (stepwise 
protocol of treating 
pain) på psykoser och 
beteendestörningar. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie. 
Urval: Deltagarna hade moderat eller lång gången 
demenssjukdom med beteendestörningar och symtom 
på psykos. 
Datainsamling:  
Deltagarna delades upp i av fyra grupper: en utan 
intervention och tre med olika smärtbehandlingar. 
Prevalens av bettendestörningar samt symptom på 
psykos skattades med flera olika skalor före, under 
samt efter interventionen. 
Analys: Analys av statistiska data utfördes vid Chi-
squared test, Mann-Whitney U test och t-test.:. 
 

352 
(-) 

 

Prevalens av agitation och aggressivitet 
blev mindre i experimentella grupperna. 
Detta bekräftar samband mellan 
smärttillstånd och utveckling av vissa 
beteendestörningar.  Därför är adekvat 
smärtskattning kan vara nödvändig vid 
behandling av dessa symtom hos 
demenssjuka patienter.  
 
Analgetika har även påvisat en positiv 
inverkan på vissa symptom av psykos.  
 
 
 

RTC 
        I 

Husebo, B.S., 
Strand. L.I., 
Moe-Nilseen, R., 
Husebo, S,B., 
Ljunggren. A, E. 
2010 
Norge 

Pain in older 
persons with 
severe 
dementia. 
Psychometric 
properties of 
the 
Mobilization-
Obsvervaion-
Behaviour-
Intensity-
Dementia 
(MOBID2) 

Syftet var att testa 
reliabilitet och 
validitet en ny version 
av MOBID-2, samt 
sjuksköterskor 
förmåga att identifiera 
smärta med detta 
verktyg.  

Design: Prospektiv korskontrollerad studie.  
Urval: Patienter med lång gången demenssjukdom, 
över 65 år, utan delirium eller psykos och 
legitimerade sjuksköterskor  
Datainsamling: Sjuksköterskorna utbildades i 
MOBID-2 och använde detta och NRS för att 
bedöma patienternas smärta.  
Analys: Frekvensen indikatorer på smärta och 
lokalisering av smärtan på smärtteckningar räknades 
ut. 

77 patienter 
28 

sjuksköterskor 
 

(-) 
 

MOBID-2 är visade sig vara ett 
tillförlitligt 
smärtskattningsverktyg.  Medelmåttiga 
till utmärkta resultat kunde 
demonstreras via smärtteckningar. Dock 
flera sjuksköterskor uttryckte att det är 
svår att bedöma lokalisering på smärta. 
Sådana indikatorer såsom 
ansiktsuttryck, icke verbal vokalisering, 
samt skyddande kroppsrörelse visade 
sig att vara lätt identifierbara av 
sjuksköterskor.  
 

CCT 
        I 



V 
 

Författare 
År  

Land  
 

Titel Syfte Metod  
 

Deltagare 
 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Pain Scale in a 
clinical setting. 

Jordan, A., 
Hughes, J., 
Pakresi, M., 
Hepburn, S., 
O´Brien, J.T. 
2011 
UK 

The utility of 
PAINAD in 
assessing pain 
in a UK 
population 
with severe 
dementia. 

Syftet var att 
undersöka 
användbarheten av 
PAINAD. 

Design: Prospektiv studie 
Urval: Boende på utvalda seniorboenden i UK, 
samtliga med diagnostiserad demenssjukdom 
Datainsamling: Smärta skattades innan och efter 
intervention. Smärtskattning utfördes vid tre olika 
tillfällen: i vila, under måltiden samt under 
omvårdnadshandling.  
Analys: 
Analys av statistik data med hjälp av Kolmonogorov–

Smirnov test, Friedman test, Kruskal–Wallis test, 
Mann–Whitney test 

        131 
(79) 

 

PAINAD är ett känsligt verktyg för att 
upptäcka smärta hos personer med lång 
gången demenssjukdom, men den har 
en hög risk för falskt positiva svar, 
vanligen identifierar den psykosociala 
stressen snarare än smärtan. PAINAD 
kan användas för att bedöma om 
smärtbehandling varit lyckad. 

CCT 
II 

Lautenbacher, S., 
Sampson, E. L., 
Pähl, S., Kunz, 
M. 
Tyskland 
2016 
 

Which Facial 
Descriptiors 
Do Care Home 
Nurses Use to 
Infer whehter a 
Person with 
Dementia is in 
Pain 

Syftet var att 
undersöka vilka 
ansiktsuttryck 
personalen anser att 
vara mest tillförlitliga 
tecken på smärta.  

Design: Prospektiv tvärsnittsstudie med enkät.  
Urval: 
Sjuksköterskor arbetande på äldreboenden. 
Datainsamling:  
Flera ansiktsuttryck, som ansågs relevanta för att 
skatta smärta hos individer med demenssjukdom, 
inkluderades i enkät. Sjuksköterskor valde ut de 
ansiktsuttryck som de oftast associerar med smärta. 
Analys: 
Bartlett Factor Score (BFS) analysis. 

284 
(data saknas) 
 

Anatomiskt baserade uttryck såsom 
”rynka på pannan” ”spända ögon” och 

indikationer på känslomässigt lidande 
såsom ”ser spänd ut” användes som 

huvudsaklig bas för smärtbedömning av 
vårdgivare. 
Vissa ansiktsuttryck såsom rynkade 
ögonbryn”, “ser spänd ut” samt “ser 

rädd ut” associerades framförallt med 

kraftig smärta.  
 

P 
II 

 

 Lichtner, V., 
Dawn Dowding 
D., Allcock, N., 
Keady, J., 
Sampson, EL., 
Briggs, 
M.,Corbett, A., 
James, K., 
Lasrado, 

The 
assessment and 
management 
of pain in 
patients with 
dementia in 
hospital 
settings: a 
multi-case 

Syftet var att 
undersöka hur smärta 
bedöms och 
behandlas hos 
patienter med 
demenssjukdom.  

Design: kvalitativ studie  
Urval: sjukvårdspersonal med erfarenhet att vårda 
personer med demenssjukdom. 
Patienter med demensdiagnos över 65 år. 
Datainsamling: semi-strukturerade intervjuer med 
sjukvårdspersonal. Observationer av patienter.  
Dataanalys: tematisk analys. 

56 
(-) 

Sjukvårdspersonalen demonstrerade en 
stor grad av osäkerhet vid bedömning 
av smärta. Självrapportering var 
fortfarande en standardmetod för att 
bedöma smärta. Sjukvårdspersonalen 
litar även på närståendes åsikt vid 
bedömning av smärta hos patienter med 
demenssjukdom. Beteendestörningar, 
förändringar i ansiktsuttryck och 

K 
I 



VI 
 

Författare 
År  

Land  
 

Titel Syfte Metod  
 

Deltagare 
 

Resultat Typ 
Kvalitet 

R.,Swarbrick,.C., 
Closs, SJ. 
 2016, 
 UK 

exploratory 
study from a 
decision 
making 
perspective 

kroppsspråk ansågs att vanliga tecknen 
på smärta. Enligt sjukvårdspersonalen 
använd patienter även olika metafor för 
att upptäcka smärta hos patienter med 
demenssjukdom.  

Lin, P.C., Lin, C. 
L., Lotus Shyu, 
Y, I., Hua, M, S. 
2010 
Kina 

Chinese 
version of the 
Pain 
assessment in 
Advanced 
Dementia 
Scale: initial 
psychometric 
evaluation 

Syftet var att testa 
validitet och 
tillförlitlighet för den 
kinesiska versionen 
av Pain Assessment 
in Advanced 
Dementia Scale 
(PAINAD-C) 

Design: Prospektiv observationsstudie 
Urval: Personer med diagnostiserad demenssjukdom. 
Datainsamling:  
Patienter observerades under minst två tillfällen både 
under aktivitet och vila.  
Analys: statistisk analys med hjälp av Student’s t‐
test, Mann–Whitney U‐test. 

156 
(-) 

 

Resultatet visade att PAINAD är ett 
användarvänligt och tillförlitligt 
bedömningsverktyg för bedömning av 
långvarig smärta. Studien föreslår att 
utbilda vårdpersonalen inom 
smärtskattning för att få en bredare bild 
på prevalens av smärta hos patienter 
med demenssjukdom.  
 

P 
I 

        

Malara, A., de 
Biase G, A., 
Bettarini, F., 
Ceravolo, F., Di 
Cello, S., Garo, 
M., Praino, F., 
Settembrini, V., 
Sgrò, F., Spadea, 
F., Rispoli, V. 
Italien 
2015 
 

Pain 
Assessment in 
Elderly with 
Behavioral and 
Psychological 
Symptoms of 
Dementia 

Syftet var att 
definiera prevalensen 
av smärta hos 
personer med 
demenssjukdom på 
särskilda boenden 
genom 
självrapportering, 
observationsverktyg 
samt studera 
sambandet mellan 
smärta och BPSD. 

Design: Prospektiv observationsstudie  
Urval: Personer som på särskilda boenden, med 
demensdiagnos.  
Datainsamling: Skattning av smärta med hjälp av 
PAINAD. Skattning av psykosociala symptom med 
hjälp av CMAI (Cohen-Mansfield Agitation 
Inventory) och NPI (Neuropsychiatric Inventory). 
Analys: Logistic regression. 
  

         233 
          (-) 
 

Studien bevisade att självrapportering 
inte är tillräckligt för att skatta smärta 
hos personer med demenssjukdom. 
Studien påvisade samband mellan flera 
psykosociala symptom (aggressivitet, 
agitation, irritabilitet). Vid skattning 
med NPI prevalens av några 
psykosociala symtom var högre än 
prevalens av smärta. 

 P 
 I 
 

Miu, D.K.Y, 
Chan, K.C.,  
Kina,  
2014 

Under-
detection of 
pain in elderly 
nursing home 
residents with 
moderate to 
severe 
dementia 

Syftet var att 
undersöka prevalens 
av smärta hos 
patienter med 
demenssjukdom samt 
utforska de 
indikatorer som 
brukar känneteckna 

Design: kvantitativ observationsstudie. 
Urval: Personer med demenssjukdom över 65 år som 
hade bott på äldreboende under minst fyra veckor.  
Datainsamling: smärtskattning utfördes med hjälp av 
PAINAD-C under morgonens aktiviteter. 
Analys: statistisk analys med hjälp av Student t test, 
Mann–Whitney U test, Chi-square test.  
 

309 
(-) 

Studien visade att smärta ofta var 
underbehandlad hos patienter med 
demenssjukdom, speciellt med grav 
sjukdomsbild. Beteendeförändringar 
kunde vara tecken på smärta. 
Aggressivitet identifierades som tecken 
på smärta. 

P 
I 



VII 
 

Författare 
År  

Land  
 

Titel Syfte Metod  
 

Deltagare 
 

Resultat Typ 
Kvalitet 

smärta hos denna 
patientgrupp.  

Sampson, E.L., 
White, N., Lord, 
K., Leurent, B., 
Vickerstaff, V., 
Scott, S., Jones, 
L. 
2015 
England 
  

Pain, agitation, 
and 
behavioural 
problems in 
people with 
dementia 
admitted to 
general 
hospitalwards, 
a longitudinal 
cohort study 

Syftet var att 
undersöka 
prevalensen för 
smärta hos personer 
med 
demenssjukdomar 
inlagda på sjukhus 
samt att utforska 
sambanden mellan 
smärta, beteende och 
psykiatriska symptom 
på demens (BPSD)  

Design: Longitudinell kohortstudie.  
Urval: 
230 patienter med demenssjukdom  
Datainsamling: Under en 5 månaders period på varje 
sjukhus observerade forskningsassistenter inom 72 
timmar från inläggning alla patienter under geriatrisk 
behandling. Smärta skattades med hjälp av PAINAD 
samt genom självrapportering. Prevalens av BPSD 
skattades med hjälp av två redskap: CMAI och 
BEHAVE-AD.  
Analys: Statistisk dataanalys med hjälp av Fisher's 
exact test, Chi-square test. 

230 
         (-) 
 

Studien visade att det finns signifikanta 
samband mellan symtom av BPSD 
mellan den totala BEHAVE-AD och 
smärta vid rörelse och vila. Studien 
betonade en starkt positiv korrelation 
mellan smärta och aggressivitet.  Dock 
upptäcktes det inget betydelsefullt 
samband mellan agitation vid bruk av 
CMAI.  Denna data kvarstod även vid 
kontroller av faktorer som ålder, kön, 
vilket sjukhus samt orsak till 
inläggning.  

     P 
     I 

Zwakhalen, S, 
MG., van´t Hof, 
C, E., Hamers, J, 
PH. 
 Nederländerna 
2012 

Systematic 
pain  using an 
observational 
scale in 
nursing home 
residents with 
dementia: 
exploring 
feasibility and 
implied 
interventions 

Syftet var:  
att undersöka 
möjligheten av 
regelbunden 
smärtskattning genom 
observations skalor 
för personer med 
demenssjukdom på 
särskilda boenden 
samt att undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelse av 
smärtskattning med 
PACSLAC 3) vilka 
interventioner 
utfördes efter 
smärtskattning.  

Design: Prospektiv observationsstudie med 
kvalitativa insatser.  
Urval: 23 personer med demenssjukdom som bor på 
särskilda boenden. Alla utan psykiatriska diagnoser. 
6 sjuksköterskor som jobbar på samma boenden.  
Datainsamling: Smärtskattning utfördes två gånger 
per vecka. Semi-strukturerade intervjuer med 
sjuksköterskor.  
Analys: Beskrivande statistik användes för 
demografisk analys och “comptetion rates”.  

    23 patienter 
(-1) 
6 

sjuksköterskor 
          (-) 

60 av 264 ifyllda skattningsformulär 
resulterade i smärtpoäng. Interventioner 
som tillämpades var av huvudsakligen 
icke-farmakologisk art. 
Sjuksköterskor upplevde regelbundet 
smärtskattning som tidskrävande och 
uttryckte önskemål att begränsa 
smärtskattning bara med en gång per 
vecka. Sjuksköterskor upplev även 
svårigheter med tolkning av indikatorer 
på smärta. 

P 
II 
K 
I 

 


