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ABSTRAKT 
 

Bakgrund: Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av 

hjärnskador som ökar med stigande ålder, och i Sverige idag finns 148 000 personer med 

någon form av demenssjukdom. Flertalet av dessa personer när sjukdomsförloppet är i 

avancerat stadium bor på särskilt boende. Demenssjukdom är ett syndrom som har ett 

progredierande förlopp där nedbrytning av kognitiva funktioner sker. Ett stort hinder för att 

upptäcka och därmed kunna behandla denna målgrupp för fysisk smärta, är att personer med 

avancerad demenssjukdom har svårt att kommunicera sin smärtupplevelse till sin omgivning 

på ett adekvat sätt. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att identifiera fysisk smärta hos 

personer som bor på särskilt boende med avancerad demenssjukdom. 

 

Metod: Metoden som valdes var kvalitativ. Sju intervjuer genomfördes med sjuksköterskor 

inom demensvård på kommunal gruppboendeform. Kvalitativ innehållsanalys med manifest 

och latent innehåll användes vid databearbetning. 

 

Resultat: Tre kategorier framkom: kommunikation, emotioner och profession. Resultatet 

visade att personer med avancerad demenssjukdom hade olika kommunikativa vägar för att ge 

uttryck för fysisk smärta. Det framkom olika emotioner som sjuksköterskorna upplevde i 

omvårdnadssituationer vid bedömning av fysisk smärta hos denna målgrupp. 

Sjuksköterskornas profession var av betydelse som visade på att de kände sig säkrare i 

bedömning av olika hälsotillstånd ju längre erfarenhet de hade inom området.  

 

Slutsats: Sjuksköterskor inom demensvården upplever svårigheter i att bedöma fysik smärta 

hos personer med avancerad demenssjukdom. Det råder en underbehandling inom detta 

område. Som ett stöd i smärtbedömningen av personer med avancerad demenssjukdom bör 

det finnas smärtskattningsskalor att tillgå för sjuksköterskan. Tidsbrist upplevdes bland annat 

vara en orsak till att det var svårt att bedöma smärta, och det är viktigt att personal tar sig tid 

som ett led i att kunna lindra smärtan hos denna patientgrupp. 
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ABSTRACT 

 

 

Background: Dementia is a generic name and a diagnosis for a range of symptoms caused by 

brain damage that increases with age, and in Sweden today there are 148 000 people with 

some form of dementia. Most of these people when the disease is in advanced stages live in 

nursing homes. Dementia is a syndrome that has a progressive course with deterioration on of 

cognitive function. A major obstacle to detect and therefore to address this target group for 

physical pain, is that people with advanced dementia have difficulties communicating their 

pain experience to their environment in an adequate way. 

 

Purpose: The aim was to describe nurses´ experience of identifying physical pain of people 

living in residential care with advanced dementia. 

 

Method: A qualitative method was used. Seven interviews were conducted with nurses’ in 

dementia care at nursing homes. Qualitative content analysis of manifest and latent content 

was used in data processing.  

 

Result: Three categories emerged: communication, emotions and profession. The results 

showed that people with advanced dementia have different communication channels to give 

expression of physical pain. It revealed different emotions that nurses experienced in nursing 

situations in the assessment of physical pain in this group. The longer experience nurses had 

in the field, the more confident they felt in assessing various health conditions. 

 

Conclusion: Nurses in dementia care are experiencing difficulties in assessing physical pain 

of people with advanced dementia. There it’s under treatment in this area. As an aid in pain 

assessment of people with advanced dementia, there should be pain-rating scales are available 

for nurses. Lack of time was perceived among other things, be one reason that it was difficult 

to assess pain, and it is important that the staff takes the time as part of efforts to alleviate the 

pain in this population.  
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INLEDNING 

Demenssjukdom medför att personen som drabbas har kognitiva funktionshinder, vilket 

innebär att förmågan att kunna förmedla sig på ett adekvat sätt avtar då sjukdomen är i 

avancerat stadium (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2003). Fysisk smärta kan vara 

svår att upptäcka hos denna patientgrupp och det största hindret är personens svårigheter att 

verbalt förmedla och uttrycka sin smärtupplevelse. Obehandlad smärta kan i sin tur leda till 

sekundära symtom så som oro, nedsatt aptit, sömnstörningar och depressiva besvär (Horgas, 

Elliot & Marsiske, 2009). Som demenssjuksköterska sker möten kontinuerligt med 

vårdpersonal i handledningssituationer, där personalen har svårigheter att tolka och bedöma 

personen med avancerad demenssjukdoms beteende. Detta har motiverat författaren till det 

givna ämnesvalet i denna studie. 

BAKGRUND 

Demens ur ett samhällsperspektiv 

Befolkningsmängden i Sverige idag är enligt Socialstyrelsen (2010) 9,3 miljoner människor.  

Befolkningen beräknas att öka med drygt 40 000 per år under de närmaste decennierna, och 

2027 kommer befolkningen förväntas vara 10 miljoner människor. Antalet äldre äldre över 80 

års ålder kommer att öka kraftigt efter år 2020 och anledningen är 40-talisterna som beskrivs 

vara en stor befolkningsgrupp. Enligt Ragneskog (2011) beräknas antalet äldre över 80 år 

under perioden 2020-2030 öka med 50 procent och vårdbehovet för personer med 

demenssjukdom kommer därmed att öka. 

 

Enligt Socialstyrelsens (2010) finns det idag cirka 148 000 personer i Sverige som har en 

diagnostiserad demenssjukdom. Demenssjukdomar är en sjukdom som är sällsynt 

förekommande innan 60 årsålder och risken att insjukna ökar med stigande ålder. 

Socialstyrelsens beräkning av demenssjukdomars förekomst i olika befolkningsgrupper visar 

på prevalensen i åldrarna 65-69 år till cirka 1 procent, och för personer i åldersgruppen 70-79 

är siffran cirka 5 procent. Hos personer som blir över 80 år beräknas prevalensen till cirka 20 

procent och nås ålder över 90 år är risken 40 procent. Nyinsjuknade i demenssjukdom per år 

är ungefär 24 000 personer och trots att antalet som avlider till följd av demenssjukdom 

bedöms vara lika många, ökar antalet personer med demenssjukdom. Orsaken är att 

befolkningens medelålder beräknas öka och då ökar således andelen av de personer som 

drabbas av den åldersrelaterade sjukdomen demens. Av de personer som insjuknar i 

demenssjukdom bor cirka 65 000 i särskilda boendeformer, och 60-80 procent av personerna 

på särskilda boende bedöms ha obehandlad smärta (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Samhällskostnader för demensvården beräknas vara 52 miljarder kronor, varav 85 procent av 

kostnaderna finns inom kommunens vård och omsorg för denna grupp (Socialstyrelsen, 

2010). 

Demenssjukdomar 

Demenssjukdomar är enligt Marcusson et al. (2003) ett syndrom som har ett progredierande 

förlopp där nedbrytning av kognitiva funktioner sker. Demenssjukdomar delas in i tre 

huvudgrupper. 
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 Primärdegenerativa demenssjukdomar 

 Vaskulära demenssjukdomar 

 Sekundära demenssjukdomar 

 

Fördelning av sjukdomsdiagnosernas storlek belyser Brunnström, Gustavsson, Passant och 

Englund (2009)  studie på avlidna patienter med kliniskt diagnostiserade demenssjukdomar. 

Det framkom av obduktionsresultat att 42 procent av patienterna hade Alzheimerssjukdom, 

blanddemens med vaskulär sjukdom och Alzheimers sjukdom fanns hos 23,7 procent, 

patienter med vaskulär demens var 21,6 procent och frontotemporal demens fanns hos 4 

procent, resterande 8,8 procent hade andra demenssjukdomar. 

 

Primärdegenerativa demenssjukdomar. 

Primärdegenerativ demenssjukdom är den vanligaste gruppen och utgör cirka 60-70 procent 

av fallen. Vid dessa sjukdomstillstånd sker en process som primärt angriper centrala 

nervsystemet där ett fortskridande förlopp sker med undergång av neuron och andra celler i 

centrala nervsystemet (Marcusson et al., 2003; Ragneskog, 2011; Wahlund, 2007).  

Exempel på primärdegenerativa sjukdomar är Alzheimerssjukdom, Frontotemporal sjukdom 

och Lewy-body sjukdom (Wahlund, 2007). 

 

Alzheimers sjukdom är vanligast förekommande och utgör cirka 50 procent av 

demenstillstånden. Risken att insjukna ökar med stigande ålder och sjukdomen är vanligare 

hos kvinnor än jämfört med män. Ytterligare riskfaktorer som förekommer är Downs 

syndrom, hypertoni i medelåldern samt första ledets släktingar med demens (Wahlund, 2007). 

Enligt Marcusson et al. (2003), Ragneskog (2011) samt Wahlund (2007) startar 

sjukdomsförloppet smygande med en påverkan av episodiskt närminne, vilket innebär att 

vardagliga händelser blir problematiska för personen och den kliniska bild som visar sig hos 

personen blir tydlig för dess omgivning. Som exempel på personens funktionsnedsättning är 

att föremål förläggs, tider glöms bort, att lära sig nya saker och att ta emot information från 

sin omgivning blir svårare och svårare. Olika strategier används av personen som insjuknar, 

allt ifrån att skriva lappar för att minnas till att isolera sig från sin omgivning. 

 

Vidare beskriver Marcusson et al. (2003, Ragneskog (2011) och Wahlund (2007) att den 

språkliga förmågan påverkas, personen har svårt att hitta ord, speciellt substantiv vilket gör att 

omskrivningar av ord sker eller ersätter det riktiga ordet med ett eget påhittat ord. Rumslig 

orienteringsförmåga påverkas gradvis från att ha svårt att lära sig hitta i ny miljö och till sist 

inte känna igen sig i sin bostad. Det blir också svårare att känna igen föremål och förstå 

innebörden av dem ju längre sjukdomsförloppet fortskrider. Personens exekutiva förmåga 

drabbas som gör att personen slutar med aktiviteter och blir passiv och initiativlös (Marcusson 

et al., 2003; Ragneskog, 2011; Wahlund, 2007). 

 

Alzheimers sjukdom är inte botbar men ett antal demensläkemedel finns att tillgå där 

behandlingens syfte är att reducera förbrukningen av framförallt transmittorsubstansen 

acetylkolin i hjärnan (Marcusson et al., 2003; Ragneskog, 2011; Wahlund, 2007). Wattmo, 

Wallin, Londos och Minthon (2011) visade i sin studie att personer som behandlats med 

demensläkemedel och även bor tillsammans med make/maka eller annan anhörig har ett 

långsammare förlopp av funktionsnedsättningar i sin ADL förmåga, jämfört med icke 

behandlade patienter trots att de sammanbor med någon anhörig. Alzheimers sjuka personer 

har en högre konsumtion av olämpliga läkemedel så som antikolinerga och sedativa 

läkemedel jämfört med personer som har bevarad kognitiv förmåga. 
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Denna form av läkemedelbehandling har dessutom oftast en negativ påverkan på 

demenssjukdomens symtombild, och de delar av hjärnan som redan är angripna av 

demenssjukdom (Andersen, Viitanen, Halvorse, Straume & Engstad, 2011). 

 

Frontotemporallobs demens är en sjukdom som är mindre vanlig och drabbar framförallt 

personer under 65 års ålder (Wahlund, 2007; Ferrari, Hardy & Momeni, 2011). Den skiljer sig 

från Alzheimersjukdom genom att det sker en atrofi av cellerna i övre cortex lagret som 

omfattar frontalloberna och främre delarna av temporalloberna. Den symtombild som visar 

sig är en förändring i personens personlighet och sociala förmåga, och personens kliniska 

beteende yttrar sig i ett asocialt impulsstyrt beteende och brist på sjukdomsinsikt. Personens 

kognitiva förmågor kan långt in i sjukdomsförloppet vara ganska intakta (Wahlund, 2007; 

Ferrari et al., 2011). 

 

Lewy-body demens utgör cirka 10 procent av demenssjukdomarna och är vanligast över 65 

års ålder. Huvudsymtomen som visas är fluktuerande kognitiv störning, visuella 

hallucinationer som personen ofta har en medvetenhet om, livliga drömmar och 

parkinsonistiska symtom. Personen drabbas också av ett instabilt blodtryck med stor fallrisk 

som följd (Wahlund, 2007). Denna patientgrupp har en överkänslighet för bland annat 

neuroleptikabehandling och Larsson, Aarsland, Ballard, Minthon och Londos (2010) lyfter 

fram betydelsen av rätt läkemedelsbehandling för denna patientgrupp i sin studie. Memantin 

prövades i studien och syftet var att minska motorisk rörlighet under sömnen samt trötthet 

under dagen.  I resultatet framkom att det inte fanns någon signifikant skillnad av sömnighet 

på dagen, men däremot sov patienterna bättre på natten sannolikt på grund av bättre rapid eye 

movement, (REM) sömn, eller drömsömn som är de perioder i sömnen då personen vanligtvis 

drömmer. 

 

Vaskulära demenssjukdomar. 

Vaskulära demenssjukdomar delas in i tre undergrupper (Wahlund, 2007). 

 

 Multiinfarktdemens 

 Småkärlsdemens eller subkortikal vaskulär demens 

 Strategisk infarktdemens 

 

Orsaken till vaskulär demenssjukdom är föreliggande cerebrovaskulära sjukdomar som till 

exempel hjärninfarkt och subkortikala ischemiska vitsubstans skador. Sjukdomsförloppet kan 

börja med transitorisk ischemisk attack (TIA) eller stroke och bakom syndromet finns ofta ett 

flertal olika sjukdomar. De allra vanligast förekommande orsakerna är ischemi av 

hjärnvävnad orsakad av embolier från hjärtat, karotis kärlen eller en arterioskleros som är mer 

generell i kärlsystemet. Förloppet fortskrider och förändras när nya hjärninfarkter uppstår och 

symtombilden är mycket varierande (Wahlund, 2007). Profylax i form av förebyggande hälsa 

framkom i en studie av Miralbell et al. (2011) som påvisade att inflammation i kärlvägg och 

ett förhöjt blodtryck i medelåldern är riskfaktorer som kan ge vaskulär sjukdom längre fram i 

livet. 

 

Sekundära demenssjukdomar. 

Marcusson et al. (2003), Ragneskog (2011) samt Wahlund (2007) belyser en del sekundära 

behandlingsbara sjukdomstillstånd som kan uppvisa demensliknande symtombild. Till denna 

grupp hör till exempel hjärntumörer, depression, kroniskt subduralhematom som kan uppstå 

efter slag i huvudet, infektioner, metabola rubbningar såsom nedsatt sköldkörtel produktion, 

vitaminbrist i form av folsyra och B 12.  
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En studie av Nilsson, Gustavsson och Hultberg (2010) visade på en ny upptäckt gällande 

vitamin B 12. I resultatet framkom att brist på vitamin B 12 kan ha en mindre avgörande roll i 

samband med kognitiv svikt, jämfört med vad tidigare studier påvisat. Enligt 

Läkemedelsverket (2008) bör polyfarmaci och läkemedelsgrupper som har negativ effekt på 

centrala nervsystemet och den kognitiva förmågan uppmärksammas.  

 

Beteendemässiga och psykiska symtom  

Inom demenssjukdomens förlopp förekommer ibland utveckling av en rad olika symtom som 

kan yttra sig som beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD), dessa symtom orsakar ett 

stort lidande för personen (Eriksson et al., 2008). Begreppet BPSD används för beskrivning 

av personens samtliga beteendestörningar vid demenssjukdom och delas in i två grupper: 

psykiska symtom och beteendeförändringar.  

 

Symtombild som omfattar de psykiska symtomen är depression, ångest, oro, irritabilitet och 

hallucinationer. Till beteendestörningar hör symtombild som vandringsbeteende, 

sömnstörningar, rop beteende, initiativlöshet och tillbakadragenhet (Eriksson et al., 2008).  

Enligt Wahlund (2007) är det inte ovanligt med BPSD symtombild hos personer med 

demenssjukdom. Prevalensen av psykotiska symtom vid demenssjukdom anses vara 14 

procent, depressiva symtom att vara 25 procent och ångestrelaterade symtom till att vara 23 

procent. Graden av beteendestörningar hänger samman med personens omfattning av själva 

skadan i hjärnan, ju längre sjukdomen fortskrider desto större risk att utveckla BPSD symtom. 

Det anses att symtombilden är lindrigare i början av demenssjukdomen och är då framförallt i 

form av ångest och nedstämdhet.  

 

Det finns olika bakgrundsfaktorer som kan påverka uppkomst av BPSD symtom och som 

exempel kan nämnas miljön i personens omgivning, syn- och eller hörselnedsättning, 

somatiska tillstånd samt fysisk smärta (Wahlund, 2007).  Symtombilden är ett stort lidande för 

personen som drabbas och det är ofta BPSD symtom som gör att personen har svårt att vårdas 

kvar i sitt hem (Wahlund, 2007). Bergvall et al. (2011) fann att BPSD symtom hos personer 

med demenssjukdom är den börda som är mest belastande för den som innehar vårdarens roll.  

 

Olika behandlingsformer för att lindra BPSD symtom finns att tillgå i form av medicinsk eller 

omvårdnads relaterade alternativ, bland annat belyser Perry och Howes (2011) alternativa 

behandlingsformer med växtarter och menar på att agitation hos personer med 

demenssjukdom till exempel kan lindras med citronmeliss och att lavendel kan ha en lugnade 

och rogivande effekt på personer med smärta. Ur medicinsk synvinkel visar en studie av 

Löveheim, Sandman, Kallin, Karlsson och Gustavsson (2006) att antipsykotiska läkemedel är 

vanligt förekommande som behandlingsform till personer med demenssjukdom med BPSD 

symtom. Behandlingen styrdes inte alltid enbart av personens symtombild utan också faktorer 

relaterat till vårdgivare och den vårdande situationen. I enlighet med Läkemedelsverkets 

(2008) rekommendationer vid indikation av läkemedelsbehandling för personens BPSD 

symtom bör vara, att behandlingen enbart indikera vid personens egen sjukdomsbild.  

Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad innebär enligt Socialstyrelsen (2010) att personen och inte 

demenssjukdomen sätts i centrum och omvårdnaden utgår från den demenssjukes upplevelse 

av sin verklighet. Det innebär att personalen har ett bemötande som bottnar i att se personen 

med demenssjukdom som en person med upplevelser, självkänsla och rättigheter trots 

personens kognitiva handikapp.  
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Personcentrerad omvårdnad syftar till att planera och anpassa vårdmiljön till en personlig 

miljö. Den egna personens livsberättelse har en stor innebörd och de handlar om att som 

vårdpersonal ta hänsyn till personens livsmönster, värderingar, religion, bevara kulturella 

traditioner, anpassa mat och sedvänjor. Det har också en innebörd att kunna tala och uttrycka 

sig på samma språk (Socialstyrelsen, 2010).  

 

I en studie gjord av Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark och Edvardsson (2011) beskrivs 

att personcentrerad omvårdnad är ett flerdimensionellt begrepp som omfattar för personen 

med demenssjukdom en god sjukvård och omsorg. Olika testinstrument finns för att mäta 

personcentrerad omvårdnad, och i denna studie hade författarna använt sig av den svenska 

versionen av Assessment Tool (P-CAT). En tvärsnittsstudie gjordes där personal från olika 

vårdenheter deltog och resultatet visade på att det finns en giltighet och tillförlitlighet för 

vidare användning av den svenska version P-CAT skala. 

Kommunikation 

För att kunna ge uttryck för fysisk smärta är behovet stort av att kunna kommunicera med 

andra människor (Almås, 2006). Språkets betydelse är stort och när språket förloras och bryts 

ner, är det en traumatisk upplevelse för personen som det drabbar. Personer med 

demenssjukdom utvecklar i sin sjukdomsbild språkstörningar i varierande grad och 

svårigheterna kommer ofta smygande och tilltar ju längre demenssjukdomen fortskrider.  

I början av sjukdomsförloppet är de språkliga förändringarna oftast små. Det kan innebära att 

personen ger kommentarer som inte är relevanta i samtalet eller meningar som inte är i sitt 

sammanhang. Personen är oftast medveten om sina svårigheter som till exempel att hitta rätt 

ord och beskrivningar i sitt rätta sammanhang. Efterhand uppstår ytterligare svårigheter och 

personen börjar använda tomt tal, det vill säga ord som inte har någon innebörd eller innehar 

relevans i ett sammanhang. Förmåga till att återberätta eller repetera information och 

berättelser blir svårt för personen och ibland utvecklas ekolali (Almås, 2006). Armanius 

Björlin et al. (2004) beskriver när personen med demenssjukdom är i slutstadiet av sin 

sjukdom, hur svårigheter då också framträder med att kunna använda sig av den icke-verbala 

kommunikationen. Förmåga till att kunna tolka andras kroppsspråk och att använda sig av 

eget kroppsspråk så som att gestikulera och använda sin ansiktsmimik blir svårt. Det inträffar 

också att personen med avancerad demenssjukdom helt tappar sin verbala förmåga att 

kommunicera. 

 

Enligt Ragneskog (2011) finns strategier för kommunikation med personer som har 

demenssjukdom. Kommunikationen bör vara klar och koncis med enkla meningar, vårdaren 

bör lyssna aktivt och inte avbryta, komplettera och förtydliga med kroppsspråk och försöka 

använda samma ord för samma sak. Betydelse av att samtala i lugn miljö är av stor vikt för 

personen med demenssjukdom. Vårdaren bör också reflektera över sitt tonfall, att det finns ett 

direkt samband mellan ett kallt och strävt tonfall hos personalen och den demenssjukes skrik 

och rop beteende. En studie gjord av Edberg, Norberg och Hallberg (1999) påvisade att 

tonfallet är av betydelse, ett mjukt tonfall från vårdaren resulterade i att den demenssjuke 

personen ropade i mindre utsträckning, medan ett hårdare och kallare tonfall från vårdaren 

gjorde att personerna med demenssjukdom kunde bli agiterade. Ripich och Wykle (2006) 

studie visade att livskvaliteten ökade hos personer med Alzheimers sjukdom när personalen 

fick utbildning och träning i kommunikation. 
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Smärta 

Fysisk smärta 

Enligt Haegerstam (2007) görs en indelning av smärtdiagnoser till att vara ett syndrom eller 

organrelaterad. Smärtan klassificeras vidare och delas in i så kallad mekanismrelaterad 

smärtklassifikation: nociceptiv, neurogen och blandad smärta. Nociceptiv smärta orsakas av 

skada eller en sjuklig process i en vävnad och ger symtom som upplevs som molande, 

brännande och huggande. För diagnossättande av denna typ av smärta finns smärtskalan 

Nociception Coma Scale, (NCS) där Schnakers et al. (2010) visar på trovärdighet att mäta och 

bedöma nociceptiv smärta hos svårt hjärnskadade patienter som inte själva har förmåga att 

uttrycka sina smärtupplevelser. Neurogen smärta enligt Haegerstam (2007) utgår från själva 

nervsystemet och delas in i perifert och centralt begrepp beroende på var det smärtutlösande 

fokus finns lokaliserat i nervsystemet. Den centrala neurogena smärtan utgår från skada i 

centrala nervsystemet som exempel finns spinal stenos och smärta efter stroke. Perifer smärta 

finns belägen utanför det centrala nervsystemet och uppkommer vid exempelvis 

trigeminusneuralgi och diabetes neuropati. Olika typer av smärta, så kallad blandad smärta 

kan förekomma och som exempel finns cancer där tumören i vävnad orsakar nociceptiv 

smärta och metastaser i ryggraden ger neurogen smärta. 

 

Upplevd individuell smärta 

Vid bedömning av fysisk smärta är kännedom om personens psykiska hälsotillstånd av 

mycket stor betydelse och tillstånd som ångest, oro, övergivenhet och depression kan försvåra 

bedömningen (Haegerstam, 2007). Personlighet, ålder, kön, uppfostran, inlärning i miljö, 

kulturella faktorer och trauma i livet har också påverkan på individuell upplevd smärta 

(Haegerstam, 2007). Strang (2005) belyser ensamhet i den svenska kulturen som en vanlig 

orsak till lidande och en förstärkning till den fysiska smärtan. Vidare lyfter Strang (2005) 

fram om personen känner sig hotad socialt, existentiellt eller psykiskt förstärks den fysiska 

smärtan, och en känsla av kontrollförlust över själva smärtupplevelsen kan infinna sig. 

 

Smärtuttryck 

Hur personen förmedlar och kommunicerar sin smärtyttring till omvärlden är olika 

(Haegerstam, 2007).  Smärtyttringar kan förmedlas via en kognitiv process som innebär att 

personen gör en beskrivning av sin smärtupplevelse. Smärta kan också uttryckas genom att 

personen regredierar till att emotionellt använda sig av skrik, rop, stönande och suckande. 

Emotionell yttring är ett naturligt sätt men är inte beskrivande och säger inget om smärtans 

ursprung. När smärtan ökar i intensitet sker succesivt en försämring av att kunna uttrycka sig 

med verbal kommunikation, vilket oftast leder till att personen som ett komplement använder 

sitt kroppsspråk. Symtombild via kroppsspråket kan innefatta sublima ögonrörelser, 

omfattande större rörelser med armar och ben, somatiska reaktioner så som hudfärg, 

hjärtfrekvens, muskeltonus, förhöjt blodtryck och pupill diameter (Haegerstam, 2007). Kunz, 

Scharman, Hemmeter, Schepelmann och Lautenbacher (2007) beskriver i sin studie att 

ansiktsuttryck hos personer med demenssjukdom skiljer sig gentemot personer i samma 

åldersgrupp som inte har någon demenssjukdom. Personer med demenssjukdom uttrycker 

genom sin ansiktsmimik fysisk smärta oftare, tydligare och starkare än personer som inte har 

demenssjukdom. 

 

Bedöma smärta 

För att kunna kartlägga fysisk smärta är det enligt Haegerstam (2007) viktigt att utföra en 

smärtanalys med syfte att korrekt bedöma smärta och dess konsekvenser för personen. 
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Frågornas utformning bör omfatta smärtans lokalisation och intensitet, tidsdebut, hur den 

upplevs, personens mentala och kroppsliga hälsohistoria.  

Kartläggningen bör också innehålla om smärtbehandling provats. Smärtanalys har en 

betydande innebörd för personer med demenssjukdom vilket en studie gjord av Horgas, Elliot 

och Marsiske (2009) påvisade i samband med att vårdpersonal förflyttade äldre personer med 

nedsatt kognitiv förmåga. Det framkom att dessa personer rapporterade mindre smärta än 

jämfört med personer som inte hade kognitiv nedsättning, oberoende av analgetika. 

Förhållandet mellan att själv kunna förmedla smärtupplevelser och smärt beteendet i sig 

stödjer giltigheten av beteendemässiga bedömningar i denna population. Resultatet stödjer 

också användning av flerdimensionell smärtbedömning hos personer med demenssjukdom. 

Zwakhalen, Hames, Abusaad och Berger (2006) belyser i sin studie vikten av tillgänglighet 

till kliniskt användbara verktyg för sjuksköterskans praktiska omvårdnadsarbete. Objektiva 

bedömningar tillhandahåller information om tänkbar fysisk smärta för patienten, och därmed 

bidrar till att minska risken för underbehandling. Enligt Abbey et al. (2004) finns ett 

smärtskattningsinstrument vid namn Abbey Pain Scale som finns översatt till svenska och 

som rekommenderas vid smärtbedömning till personer med avancerad demenssjukdom.  

 

Smärta hos person med demenssjukdom. 

”I think she’s in pain and can’t express it. When I reposition her, she says `thank you.´ I know 

she is having pain in the back or butt and couldn’t tell me” (Mentes, Teer & Cardogan, 2004 

s.123).   

Vid jämförelse mellan personer med demenssjukdom och icke demenssjuka löper 

förstnämnda i större utsträckning att få bristfällig smärtlindring. Svårigheter att behandla 

fysisk smärta på ett adekvat sätt för denna patientgrupp är att personen kan ha svårt att 

meddela sig och medverka vid skattning av sin smärtupplevelse (Mentes, Teer & Cardogan, 

2004). Tait och Chibnall (2002) studie visade på att personer med demenssjukdom 

förmedlade sin smärtupplevelse på olika sätt relaterat till deras kognitiva förmåga. 

Kaasalainen (2007) presenterar i sin definition av fysisk smärta hos personer med 

demenssjukdom att smärta är en obehaglig subjektiv uppleveles, som kan förmedlas till andra 

antingen genom självrapport om det är möjligt eller genom ett antal olika beteenden. 

 

En studie av Pipam et al. (2008) visar att personer med demenssjukdom generellt sätt 

behandlas i mindre utsträckning för sin fysiska smärta. Det finns en risk menar Morrison och 

Siu (2000) att underbehandling och underskattning av smärta finns hos denna patientgrupp. 

Dessutom anser Horgas et al., (2009) att personer med demenssjukdom utsätts för större risk 

att felbedömas avseende fysisk smärta. En studie gjord av Cole et al. (2006) undersökte 

smärta hos personer med Alzheimers sjukdom och det visade sig att personerna hade en 

smärtreaktionsaktivitet bevarad i hjärnan. Dessutom visade det sig att smärtrelaterade 

aktiviteter stannade kvar längre i hjärnan hos personerna med Alzheimers sjukdom. Svårighet 

att upptäcka fysisk smärta hos personer med demenssjukdom lyfte Lewandowski (2004) fram 

i sin studie, han menade att smärtan var eller är inte synlig för den som skall göra bedömning 

av en annan persons upplevelse av fysisk smärta. Den bedömning av fysisk smärta som 

sjuksköterskan gör innebär en subjektiv upplevelse, och att det blir personens beteende som 

skattas, antingen verbalt eller icke verbalt. Det framgick också av Chang et al. (2009) vilka 

omfattande svårigheter det fanns att bedöma ohälsa hos personer med demenssjukdom, även 

om dagliga bedömningar och observationer kunde finna mindre förändringar hos personen 

som vägledande i ett hälsotillstånd.  
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Sjuksköterskans roll 

I Svensk sjuksköterskeförenings strategier för kvalitetsutveckling av omvårdnad [SSF] (2005) 

framgår att sjuksköterskan har ansvar för att omvårdnaden är av god kvalitet och att 

verksamheten utvecklas och förbättras utifrån ny kunskap.  

Den första etiska koden för sjuksköterskor som antogs av International Council of Nurses 

[ICN] var 1953, och har sedan revideras ett antal gånger. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

har fyra huvudområden som sammanfattar riktlinjer för etiskt handlande. Bland annat säger 

dessa att sjuksköterskans primära ansvar är att ge människor vård, att initiera och stödja 

åtgärder som tillgodoser svaga befolkningsgruppers hälsa och sociala behov. Vidare beskrivs 

sjuksköterskan ha ett huvudansvar för att utarbeta och tillämpa godtagbara riktlinjer inom 

ledning, forskning och utbildning. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan kritiskt 

reflektera över metoder, arbetssätt och söka ny kunskap så att omvårdnad bedrivs på bästa sätt 

enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Penz (2008) belyser att målet för god omvårdnad är 

bland annat att identifiera kunskapsluckor hos sjuksköterskan och därigenom lyfta fram 

behovet av framtida forskning och utveckling av omvårdnadsteorier inom den palliativa 

vården.  Vidare menar McAuliffe, Nay, O`Donell och Fetherstonhaugh (2008)  att det finns 

ett ökat behov av fördjupad kunskap, utbildning och träning hos sjuksköterskor för att se 

förhållande mellan fysisk smärta och demenssjukdomens symtombild. Socialstyrelsens 

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (Socialstyrelen, 2010) beskriver 

bland annat att vårdpersonal bör bidra till kvalitetsutveckling och stödja utvecklingen av 

vården och omsorgens kvalitet ur ett nationellt perspektiv för personen med demenssjukdom. 

Problemformulering 

Fysisk smärta hos äldre personer är vanligt förekommande och det råder en underbehandling 

av detta fenomen (Pipam et al., 2008). Personer med demenssjukdom kan i avancerat stadium 

ha svårigheter att uttrycka sin fysiska smärta på ett tydligt sätt för omgivningen. Kognitiva 

funktionshinder och nedsättningar i demenssjukdomens förlopp påverkar och gör det svårt för 

personen att tolka sina egna sinnen, att kunna uttrycka sig verbalt så att omgivningen förstår. 

Bristande kommunikativ förmåga kan i sin tur ge som följd att fysisk smärta blir obehandlad 

med ett onödigt lidande som följd. Idag finns det en del skattningsinstrument för att bedöma 

fysisk smärta, men dessa är inte tillräckligt tillförlitliga menar Herr (2011). Vidare menar Herr 

(2011) att det sker en försummelse att regelbundet bedöma och utvärdera smärtbedömning 

som är gjord sedan tidigare för personen. Sjuksköterskan har enligt Socialstyrelsen (2005) ett 

ansvar i sin yrkeskompetens att utveckla och bedriva omvårdnad på ett vetenskapligt och 

beprövat sätt. Det innebär också för sjuksköterskan att kunna observera och bedöma personers 

hälsa som inte själva kan uttrycka och förmedla sig på ett adekvat sätt  

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att identifiera fysisk smärta 

hos personer som bor på särskilt boende med avancerad demenssjukdom. 

METOD 

Design/ metodval 

För att fånga sjuksköterskors upplevelse av att identifiera fysisk smärta hos personer som bor 

på särskilt boende med avancerad demenssjukdom gjordes bedömning av författaren att 

använda metod med kvalitativ ansats som mest relevant. 
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En kvalitativ intervjustudie med innehållsanalys valdes för att genomföra studien. Kvalitativ 

metod enligt Polit och Beck (2008) syftar på forskningsprocedur ur en beskrivande data, den 

intervjuade personens egna talade ord till exempel. Det övergripande syftet enligt Graneheim 

och Lundman (2004); Polit och Beck (2008) är att få fram kondenserade och översiktliga 

beskrivningar av en företeelse. Kvalitativ metod gör det också möjligt att få ta del av andras 

tankar och upplevelser om ett fenomen. 

Urval 

Inklusionskriterier 

I studien inkluderades sjuksköterskor med minst 1 års erfarenhet av att arbeta inom 

demensvård på särskilt boende för personer med avancerad demenssjukdom. 

Sjuksköterskorna skulle också tjänstgöra dagtid och vara stationerade på boendet. 

 

Exklusionskriterier 

Sjuksköterskor som hade mindre än 1 års yrkeserfarenhet inom demensvård på särskilt 

boende för personer med avancerad demenssjukdom. Sjuksköterskor som tjänstgjorde 

obekväm arbetstid exkluderades också på grund av att de inte hade stationär arbetsplats, utan 

tjänstgjorde i ett större geografiskt område.  

 

Deltagare 

Antal deltagare var sju stycken (n=7) sjuksköterskor tjänstgörande i en av storstadens 

stadsdelar. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) uppstår det oftast en saturation, en form av 

mättnad i intervjumaterialet efter cirka fem intervjuer, och antalet intervjuer med kvalitativ 

ansats brukar vara mellan 5-15 stycken beroende på resurs möjligheter för författaren. 

Sjuksköterskor som tackade ja till att delta i studien var alla kvinnor i en ålder mellan 35  

till 60 år. Sjuksköterskorna hade lång erfarenhet av att arbeta inom demensvården på särskilt 

boende i kommun. Yrkeslivserfarenheten som sjuksköterska var från cirka 10 år till 35 år och 

inom demensvård mellan cirka 10- 25 år. Sjuksköterskorna hade också olika kulturell 

bakgrund. 

Genomförande/ datainsamling 

Genomförande 

Kontakt togs med ansvarig verksamhetschef för sjuksköterskor i berörd stadsdel under första 

veckan i december månad, vederbörande delgavs muntligt och sedan skriftligt via brev 

information om studiens innehåll och syfte (Bilaga I). Efter godkännande från ansvarig 

verksamhetschef gjordes en pilotintervju för att bedöma om det räckte med en öppen fråga 

med följdfrågor för att få svar på syftet i studien. Pilotstudie är enligt Polit och Beck (2008) 

en första provstudie som görs i mindre skala, vars syfte är att göra en bedömning om den 

planerade studiens upplägg är relevant. Pilotintervjun genomfördes och författaren använde 

sig också av att skriva ner anteckningar i form av stödord under intervjun för ytterligare 

fördjupad bedömning. Pilotstudien visade på en trovärdighet av att använda denna 

frågeställning. Pilotintervjun ingår som en av de sju sjuksköterskor i studien. 

Därefter tog författaren muntlig kontakt via telefon eller direkt kontakt under mitten av 

december månad med sjuksköterskor i stadsdelen om förfrågan att delta i studien. De 

sjuksköterskor som gav sitt muntliga godkännande fick ytterligare muntlig information om 

intervjuns struktur via telefonsamtalet eller i direkt kontakt med författaren.  Telefonkontakt 

togs sedan under december månad och under första veckan i januari med sju sjuksköterskor 

för att boka datum och tid för genomförande av intervjuerna, författaren var flexibel och 

uppmuntrade sjuksköterskorna att ange vilken tid för intervjun som passade dem bäst.  
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Intervjupersonerna fick själva välja var intervjun skulle äga rum, sex intervjuer utfördes på 

sjuksköterskornas expedition och en intervju i ett personalrum. Deltagande sjuksköterskor 

gavs skriftlig information om studie och syfte samt etiska övervägande i enlighet med 

Vetenskapsrådet (2011), vid intervju tillfället (Bilaga II). 

Deltagande sjuksköterskor gavs utrymme till att läsa igenom den skriftliga information, samt 

ställa eventuella frågor till författaren innan intervjun påbörjades.  

 

Datainsamling 

Insamling av data gjordes i intervjuform med stöd av en frågemall innehållande en öppen 

fråga samt följdfrågor, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär att intervjupersonen 

ges möjlighet att fritt berätta utifrån den öppna fråga som inledde intervjun med efterföljande 

korta följdfrågor under intervjuns gång (Bilaga III). Vidare menar Kvale och Brinkmann 

(2009) att det produceras kunskap i ett socialt samspel mellan intervjupersonen och den som 

intervjuar. Produktionen av data i kvalitativ intervju bygger mycket på de färdigheter och den 

lyhördhet som intervjuaren har samt kunskap i ämnet för att kunna ställa följfrågor (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Informanterna delgavs den öppna frågan först vid intervjutillfället och 

efterföljande följdfrågor använde författaren sig av för att återknyta, tränga djupare och få ett 

förtydligande av svaren om berättelserna som gavs av informanterna. Intervjuerna spelades in 

på band och författaren tydliggjorde för intervjupersonen när diktafon sattes på och när den 

stängdes av. Intervjutillfällenas längd varade från den kortaste intervjun på 19 minuter till den 

som var längst på 34 minuter. Samtliga intervjuer genomfördes under sjuksköterskornas 

arbetstid. Under två intervjuer avbröts intervjun då oanmäld personal knackade på dörren och 

kom in. Vid fyra intervjutillfällen ringde sjuksköterskornas telefon och vederbörande var 

tvungen att svara, och en av sjuksköterskorna var tvungen att avbryta intervjun för att komma 

tillbaks en stund senare. Vid dessa tillfällen upprepade författaren den öppna frågan igen. 

Dataanalys 

Med kvalitativa metoder försöker författaren finna kategorier, beskrivningar eller modeller för 

ett fenomen eller sammanhang utifrån personens livsvärld. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) används analysmetoden med fördel när ett textmaterial skall systematiskt analyseras av 

författaren. Analys av det inspelade intervjumaterialet skedde med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys som används för att analysera skriftlig, muntlig eller visuell kommunikation, 

och är enligt Graneheim och Lundman (2004) en analysmetod som används för att tolka och 

analysera ett textmaterial systematiskt utifrån intervjupersonens berättelse. 

 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) ger en beskrivning av 

manifest och latent innehåll av texten. Manifest innehållsanalys ger en beskrivning av den 

formulerade texten vilket innebär att texten presenteras i form av subkategorier och latent 

innehållsanalys innebär att det görs en tolkning av texten och uttrycks som kategorier. Syftet 

är att analysen av innehållet skall ge en förståelse och kunskap för det valda ämnet. Kvalitativ 

innehållsanalys kan enligt Graneheim och Lundman (2004) med fördel användas inom 

omvårdnadsforskning för att granska och tolka texter. 

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) sker analysen av materialet i tre steg och syftet är att 

koncentrera och reducera intervjumaterialet till en storlek som är hanterbar och där kärnan 

och dess innebörd finns kvar i texten. Inspelat intervjumaterial lyssnades igenom ett flertal 

gånger, därefter transkriberades först materialet till handskriven text av författaren, den 

handskrivna texten skrevs sedan om till datortext. Syftet var att det underlättade analys arbetet 

för författaren genom att skriva texten två gånger. Texten lästes upprepade gånger för att få en 

känsla av helhet.  
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Meningar som innehöll relevant information för syftet plockades ut genom att de ströks under 

med färgpenna i texten, så kallat meningsbärande enheter som därefter kondenserades i syfte 

att korta ned meningarna men ändå bevara det relevanta innehållet. 

De kondenserade meningarna kodades och grupperades sedan i subkategorier innehållande 

det centrala i texten där en jämförelse gjordes utifrån skillnader och likheter. Därefter 

plockades kategorier fram som bygger på det latenta innehållet i intervjun (Graneheim & 

Lundman, 2004), (se tabell 1). 

 

Resultatet av analysen är begrepp eller kategorier som beskriver företeelsen. Fördelarna med 

att använda denna metod är att fånga sjuksköterskans egna berättelser och upplevelser med 

ord inom området. Nackdelar kan vara att den transkriberade textens ord kan ha många olika 

innebörder för personer och hur dessa ord sedan i sin tur tolkas av författaren (Graneheim & 

Lundman, 2004; Polit & Beck, 2008). 

 

Tabell 1. Redovisning av databearbetningen 

 

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Koder Subkategori Kategori 

Oro och olika 

symtom kan stå 

för smärta,.. 

bleka, 

kalsvettiga, 

pulsen, och 

ansiktsuttryck,…  

Oro och olika 

kroppsuttryck 

för smärta. 

 

Symtombild Kroppsspråk 

 

Kommunikation 

De är många 

gånger det skulle 

vara fler 

personal, som 

kan hålla 

hand,…vi räcker 

inte till, .. knappt 

man hinner fråga 

nån hur det är. 

Fler personal, 

som räcker till, 

och hinner fråga 

hur det är. 

Brist på tid  Otillräcklighet 

 

Emotioner 

Man märker ju 

när man vatt 

sjuksköterska en 

lång tid, ... man 

får en annan syn 

på nåt sätt, annan 

blick, … en tyst 

kunskap. 

Sjuksköterska 

under lång tid, 

en annan syn, en 

tyst kunskap. 

Kunskap Erfarenhet Profession 

 

Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

I kvalitativa studier är det viktigt enligt Graneheim och Lundman (2004)  att beakta 

begreppen, giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet för att beskriva hur trovärdigt ett resultat 

är. Enligt Graneheim och Lundman (2004) bör författaren försäkra sig om att giltigheten är 

god. Giltighetens begrepp innebär att verkligen undersöka det som är avsett att undersökas i 

en studie.  
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Giltigheten påverkas av vald metod, urval, insamling av data och analys som författaren väljer 

att använda sig av. Författaren bör beskriva tillvägagångssättet i processen noga för att uppnå 

giltighet av studien.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det också av vikt att författaren har kunskap om att en 

kvalitativ studie utförs på ett tillförlitligt sätt. Genom att beskriva noggrant hur analysarbetet 

utförts samt att författaren redovisar sina ställningstaganden under hela processen stärks 

tillförlitligt i studien.  Vidare styrks tillförlitligt i studien om citat används i 

resultatredovisningen. Studiens material löper också en risk att vara påverkad av författaren 

av så kallad förförståelse som kan påverka studiens resultat. 

 

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning studien kan överföras till andra grupper 

Graneheim och Lundman (2004). Det är av vikt att ge en tydlig beskrivning av urval, 

datainsamling, processen och analysen för att läsaren skall kunna få vetskap och kunskap om 

studien har överförbarhet. Läsaren kan sedan avgöra om studiens resultat är överförbara till 

andra likvärdiga grupper (Graneheim & Lundman, 2004). 

Forskningsetiska övervägande 

Inför studiens genomförande togs etiskt ställningstagande utifrån Forskningsetiska principer i 

humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning som bygger på det grundläggande 

individskravet som sammanfattas i fyra allmänna huvudkrav på forskning i enlighet med 

Vetenskapsrådet (2011). Huvudkarven är, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet uppfylldes genom att 

information gavs om studiens syfte, metod, hur insamlad data kommer att förvaras och samt 

på vilket sätt deltagarna kommer att ingå i studien, det gavs i skriftlig form till berörd chef 

och till de sjuksköterskor som ingick i studien. Samtyckeskravet fick tillfrågad sjuksköterska 

information både muntligt och skriftligt om att vederbörande intervjuperson fick själv 

bestämma om han/hon ville ingå i studien, och att det var även tillåtet att avbryta intervjun om 

det skulle kännas obekvämt på något sätt. Författaren har inte på något sätt försökt att övertala 

någon att ingå i studien, deltagandet byggde på frivillighet. Konfidentialitetskravet beaktades 

så att inte personliga uppgifter avslöjades eller att icke behörig person kom åt materialet. 

Intervjumaterialet kan enligt Kvale och Brinkmann (2009) komma att innehålla känsligt ämne 

där det är av stor vikt för intervjupersonerna att konfidentialitetskravet upprätthålls. I studien 

angavs sjuksköterskorna med ett nummer som endast författaren har vetskap om. Inspelat 

material fick deltagarna information om att det förvarades på ett säkert sätt, genom att 

materialet var inlåst och förstördes när arbetet blev färdigt. Nyttjandekravet innebar att 

studiens material enbart använts i denna studie som det gavs information om, och kom inte på 

något sätt att vinklas eller användas på ett felaktigt sätt mot de personer som blev intervjuade. 

Materialet delades inte heller ut till någon myndighet eller berörd chef, utan redovisades 

anonymt i uppsatsen i enlighet med Vetenskapsrådet (2011). I enlighet med Vetenskapsrådet 

(2011) gjordes en lagändring 2008 av etikprövningslagens definition av begreppet forskning, 

vilket innebär att forskning som bedrivs inom ramen av högskola på grund eller avancerad 

nivå behövs ingen etikprövning göras för att intervjua vårdpersonal. 

RESULTAT 

Resultatet från analysen delades in i tre kategorier: kommunikation, emotioner och profession. 

De tre kategorierna hade sedan underliggande subkategorier (se tabell 2). 
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Tabell 2. Indelningen av de tre kategorierna och subkategorierna 

Kategori  Kommunikation Emotioner Profession 

Subkategorier Kroppsspråk 

Verbalt språk 

Det tysta språket 

Frustration 

Otillräcklighet 

Osäkerhet 

Symtomlindring 

Klinisk blick 

Erfarenhet 

 

Kommunikation 

Resultatet delades in i tre kategorier varav det första är kommunikation innehållande 

subkategorierna kroppsspråk, verbalt språk och det tysta språket hos personer med avancerad 

demenssjukdom.  

 

Kroppsspråk 

I kategorin kommunikation framkom hur informanterna upplevde den kommunikativa delen i 

samband med identifiering av fysisk smärta hos personer med avancerad demenssjukdom. 

Samtliga sjuksköterskor gav beskrivning under intervjutillfället att de ofta använde sig av 

observationer och olika iakttagelser av personens kroppsspråk, så som motoriska rörelser eller 

ett förändrat beteende som till exempel vandrings beteende för att identifiera fysisk smärta. 

Det framkom också att sjuksköterskorna tolkade hudens färg och eventuella svullnader, ögon 

och pupill storlek, puls samt ansiktstuttryck. 

 

”Om man tittar på en person och ser ett ansiktsuttryck och kroppen, blek, kallsvettig, ansiktet 

glatt eller ledset, då kan man utläsa de, och det finns en sån här skala också (Beriner skala) 

kommer inte ihåg vad den heter, ansiktsskalan tror jag, som man kan gå lite på.” 

Sjuksköterska nummer 7. 

 

Ett fåtal av sjuksköterskorna gav också information att de i mån av tid försökte vara med i den 

direkta omvårdnaden själva för att kunna bilda sig en egen uppfattning av fysisk smärta hos 

personen med avancerad demenssjukdom. 

 

”När man sköter dom, liksom, ansiktsuttryck och ögonen kan säga mycket, alltså, om de 

liksom, och om dom spänner sig och…”. Sjuksköterska nummer 1.  

 

När personerna med avancerad demenssjukdom var i livets slutskede uppgav samtliga 

sjuksköterskor, att det var mycket svårt att bedöma den fysiska smärta som personen kunde 

uppleva då. Orsaker som framkom var att personen i livets slutskede var ytterligare begränsad 

i sin situation att kunna förmedla sig på ett trovärdigt sätt till sin omgivning.  

 

”För hur mycket vi än gav henne så hade hon ont, alltså hon var verkligen i slutskedet, den 

här oron som de kan visa, men om det verkligen är smärta eller kanske rädsla”. 

Sjuksköterska nummer 4. 

 

Verbalt språk 

Några av sjuksköterskor uppgav omvårdnadssituationer som de varit med om där personens 

verbala språk var mycket svårt att tolka för dem.  
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Sjuksköterskornas reflektion var om det verbala uttryck som personen med avancerad 

demenssjukdom gav uttryckt för stod för själva demenssjukdomens handikapp eller om det 

var fysisk smärta. Det framkom också att dessa personer med avancerad demenssjukdom 

redan ansågs ha en adekvat medicinsk bedömning och smärtbehandling. 

 

”De enda hon pratar om är att oj, aj jag har så mycket ont, så det kan hända att de är, de är 

inlagrat i hjärnan, och de, den enda meningen som kommer fram”. Sjuksköterska nummer 3. 

 

När personer med avancerad demenssjukdom befann sig i en akut olyckssituation gavs uttryck 

av fysisk smärta på något sätt uppgav samtliga sjuksköterskor. Olyckssituationer var till 

exempel fallskada eller klämskada som personerna kunde ge verbalt uttryck för fysisk smärta 

på något sätt, och som exempel framkom ord som aj, oja sig och gnällande ljud. 

 

”Men hur dement en människa än är brukar dom alltid om dom ramlar och bryter sig eller 

har ont, så brukar dom ändå gnälla liksom eller oja sig”. Sjuksköterska nummer 5. 

 

Det tysta språket 

Det framkom också i intervjuerna att en del personer med avancerad demenssjukdom inte 

uttryckte så klart och tydligt för sin omgivning att de hade ont någonstans. Symtomen som 

personen visade tolkades att vara av en mer diffus karaktär. Personerna visade inte något 

verbalt eller fysiskt tecken som kunde direkt tolkas och härledas till fysisk smärta, och risken 

fanns då, sade sjuksköterskorna, att man kunde missa fysisk smärta hos dessa personer. 

 

”Sen finns naturligtvis vissa som varken visar nåt tecken, pratar eller säger nånting, utan 

bara tror att de här förändrade beteendet kan vara smärta”. Sjuksköterska nummer 2. 

 

Någon sjuksköterska berättade att det fanns någon person med avancerad demenssjukdom 

som inte tycktes ha någon förmåga kvar att kunna uttrycka fysisk smärta på något sätt för sin 

omgivning. Detta hade upptäckts av en slump. 

 

”Hon är väldigt dement, och kollega sa till mig att man får se upp med henne för hon talar 

aldrig om när hon har ont eller man kan aldrig märka på det på henne, även om hon har 

brutit ben så är hon uppe och går på det.” Sjuksköterska nummer 3. 

Emotioner 

Det beskrevs olika känslor under intervjuerna som sjuksköterskorna upplevt i samband med 

att personen med avancerad demenssjukdom uppvisade tecken som kunde tolkas som fysisk 

smärta. Känslor som frustration, otillräcklighet och osäkerhet fanns med hos 

sjuksköterskorna. Någon sjuksköterska uttryckte dock att hon tyckte det var rätt så enkelt i 

vissa situationer att bedöma fysisk smärta hos personen med avancerad demenssjukdom, och 

det kunde vara om hon kände personen väl och om det bedömdes att personen kunde svara 

adekvat på frågan som ställdes. 

 

Frustration 

Samtliga sjuksköterskor hade någon eller flera gånger upplevt sig frustrerade i situationer där 

personen med avancerad demenssjukdom genom sitt beteende uppvisade lidande på något 

sätt. De beskrev hur svårt det kunde vara att lindra personens tillstånd. Sjuksköterskorna 

provade ofta sig fram och berättade hur viktigt det var att utvärdera själva behandlingen som 

gavs.  
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Några av sjuksköterskorna berättade också att de psykiskt tog arbetet med sig hem, och som 

orsak sade sjuksköterskorna att de hade svårt att koppla bort sina tankar och reflektioner över 

situationer där någon befann sig i ett svårt lidande. 

   

”Vissa lider ju verkligen, trots stora mängder av morfin, ändå visar tecken att dom har det 

väldigt besvärligt och då känner man frustration, det är hemskt. Det är jättesvårt….man kan 

aldrig glömma”. Sjuksköterska nummer 2. 

 

Det framkom också en djupare grad av frustration hos några sjuksköterskor som uttryckte hur 

svårt det kunde vara i omvårdnadssituationer, att bedöma tillståndet hos en person med 

avancerad demenssjukdom. Sjuksköterskornas kraftiga känsla av frustration uppstod då det 

hade varit ett mycket svårt lidande för personen med avancerad demenssjukdom, och 

symtombilden hade varit svårbedömd för sjuksköterskorna. 

 

”Men sen finns vissa som, och är, som både är smärtlindrade och ändock pratar om smärta, 

och syns på dom att dom ser ut som om dom är smärtpåverkade och ändock kan vi inte hitta 

om det verkligen är smärta, smärtlindra eller ändra de här beteendet, de är riktigt svårt, de 

är jättesvårt, och ibland blir man mycket frustrerad i det faktiskt”. Sjuksköterska nummer 6. 

 

Otillräcklighet 

I samtliga intervjuer framkom att sjuksköterskorna upplevde stress och en form av 

otillräcklighet i sitt arbete, och med den arbetssituation de befann sig i. En del av 

arbetsuppgifterna menade sjuksköterskorna var en direkt orsak till stressupplevelsen som de 

hade. De beskrev arbetsuppgifterna som olika kringarbetes uppgifter som måste göras, och 

som exempel nämndes dokumentationen som tilltar i omfattning vara direkt tidstjuv från 

omvårdnaden för patienten. Det fanns också andra arbetsuppgifter som egentligen kunde 

fördelas till andra yrkeskategorier, och som exempelvis nämndes att hämta mediciner på 

apotek eller tekniska hjälpmedel som blivit sjuksköterskeuppgifter. Sjuksköterskorna menade 

på att det var tid som kunde läggas på den direkta omvårdnaden för bland annat bedömningar 

av olika hälsotillstånd. 

 

”Jag känner ofta en otillräcklighet, det gör jag ofta, faktiskt. Vi försöker göra det bästa, men 

ja, det är mycket som skall göras runtomkring, tyvärr så känner jag och många med mig”. 

Sjuksköterska nummer 3. 

 

Arbetstiden var mycket begränsad för sjuksköterskorna som gjorde att de var tvungna att 

prioritera uppgifter som måste utföras av sjuksköterska. Tid fanns inte på samma sätt för 

sjuksköterskorna att själva vara i den direkta omvårdnaden för att bedöma till exempel ett 

förändrat beteende hos en person med avancerad demenssjukdom. Sjuksköterskorna förlitade 

sig mycket på vad undersköterskan gav för uppgifter. 

 

”Vi räcker inte till, man är glad man springer ut och kollar alla mediciner, att de finns och att 

man gjort sina omläggningar och injektioner och allt, knappt man hinner sätta sig och krama 

nån”. Sjuksköterska nummer 5. 

 

Osäkerhet 

Det framkom också att sjuksköterskorna uttryckte att det ibland uppstod en viss osäkerhets 

känsla hos dem i omvårdnadssituationer när de skulle identifiera fysisk smärta hos personen 

med avancerad demenssjukdom.  
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Sjuksköterskorna beskrev att det kunde uppstå svårigheter och en känsla av osäkerhet hos 

dem när det gällde att lokalisera smärta, graden av smärta och trovärdigheten i vad personen 

uttryckte. 

 

”Att det kan stå för smärta, så man får misstänka de, så om nån är väldigt orolig brukar jag 

fråga personalen…”. Sjuksköterska nummer 4. 

 

Osäkerhet fanns också hos majoriteten sjuksköterskor, om det fanns en sanning i vad 

personen med avancerad demenssjukdom uttryckte med sina ord.  

Det var i situationer då personen var ur medicinsk synvinkel smärtlindrad, men personen 

fortsatte att ge uttryckt för smärta. 

 

”Man vet inte om det är sant eller inte, man försöker smärtlindra och smärtlindra, och öka 

och ändå säger dom usch jag har så ont, och, Var har du ont? Och då från ögat till foten, och 

överallt”. Sjuksköterska nummer 2. 

Profession 

Sjuksköterskornas profession och långa yrkeslivserfarenhet som framkom ur intervjuernas 

berättelser visade på, att det kunde ha en betydelse vid identifiering av fysisk smärta hos 

personer med avancerad demenssjukdom. Sjuksköterskornas goda kompetens som framträdde 

i intervjuerna visade på deras förmåga till att ge symtomlindring, att inneha klinisk blick och 

erfarenhet vilket var av betydande värde för personen med avancerad demenssjukdom vid 

bedömningen av fysisk smärta. 

 

Symtomlindring 

Adekvat smärtlindring för personer med avancerad demenssjukdom var en betydelsefull 

uppgift att bevaka för sjuksköterskorna inom den specifika omvårdnaden, detta tyckte 

samtliga sjuksköterskor var viktigt. Sjuksköterskorna var också mycket noga med att 

administrationstillfällen av smärtstillande läkemedel var ordinerat på ett för personen optimalt 

sätt för att minimera smärtgenombrott. 

 

”Vi flyttar många gånger morgonmedicinen till klockan 6, att redan nattpersonalen går in och 

ger smärtstillande till patienten innan den stiger upp”. Sjuksköterska nummer 4. 

 

Sjuksköterskorna var också mycket noga med att planera i förebyggande syfte, så att personen 

med avancerad demenssjukdom inte upplevde fysisk smärta i onödan. Sjuksköterskorna var 

också öppna för olika omvårdnads behandlingar. 

 

”Vi försöker förebygga, så har vi alltid vid behovs ordinationer man kan gå på, sedan kan jag 

göra omvårdnadsförslag, de kan jag göra receptfria förslag och andra förslag, taktil massage 

om det finns personal som kan de, så kan jag ju föreslå sånna saker”. Sjuksköterska nummer 

7. 

 

Klinisk blick 

Samtliga sjuksköterskor hade arbetat i många år inom demensvården och i sitt yrke som 

sjuksköterska. Vilket samtliga sjuksköterskor beskrev att de hade anskaffat sig förmågan att 

kunna använda sin kliniska blick och dra olika slutsatser utifrån denna förvärvade kunskap, 

detta tyckte sjuksköterskorna underlättade för dem i sina bedömningar. 
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”Men jag lyssnar ofta på mina sinnen och tänker att det, de jag får till mig undermedvetet, 

utan att ha nåt att ta på, att lyssna på de för de är ofta nånting och de lär man sig med tiden. 

När det inte känns riktigt bra, liksom så är det nånting som man skall kolla mer på, och de är 

svårt att säg….”. Sjuksköterska nummer 1. 

 

Det framkom också hur viktigt det var för sjuksköterskorna att göra bedömningar utifrån sina 

egna iakttagelser och observationer. När sjuksköterskorna var i dessa situationer använde de 

uttryck som klinisk blick för sin kunskapsbeskrivning. Sjuksköterskorna belyste hur viktigt 

det var att de fick möjlighet att deltaga i den direkta omvårdnaden för patienterna. 

 

” … man märker när man vatt sjuksköterska en lång tid, då är det precis som man, man får 

en annan syn på nått sätt, en klinisk blick, man, man märker på sånna saker på ett annat 

sätt..” Sjuksköterska nummer 7. 

 

”Ja, jag går mycket på iakttagelser och observationer och hm, mycket, mycket faktiskt på de 

och själv försöker jag var med…”. Sjuksköterska nummer 6. 

 

Erfarenhet 

Det framkom att sjuksköterskorna hade lång erfarenhet, kunskap samt att de kände sig trygga 

i sin yrkesutövning. Sjuksköterskorna beskrev också under intervjuerna om hur svårt och 

underskattat området av fysisk smärta hos personer med avancerad demenssjukdom kunde 

vara. 

 

”Oro kan ju stå för smärta, och jag vet ju att det är underskattat hos oss sjuksköterskor att 

bedöma smärta, för att det är så svårt. Att demenssjuka ofta har mer smärta än man tror…”. 

Sjuksköterska nummer 7. 

 

Sjuksköterskorna berättade hur de utvecklat sin erfarenhet som sjuksköterska genom de 

yrkesverksamma åren. De tyckte att det var enklare nu med den gedigna erfarenhet som de 

besatt att bedöma ett hälsotillstånd, dessutom tyckte sjuksköterskorna också att de blivit 

säkrare i olika bedömningar av personer med avancerad demenssjukdom avvikande beteende 

eller hälsotillstånd. 

 

”Men bara att få en känsla att de kan va nånting, fånga de och titta lite närmare. Jag tror 

man får den känslan av erfarenhet, att man utvecklar den. Jag kan tänka tillbaka när jag var 

nyare i yrket, att signalerna kanske inte gick lika tydligt fram…” Sjusköterska nummer 5. 

 

Olika smärtskattningsinstrument för att objektivt kunna bedöma fysiska smärta hos en person 

med avancerad demenssjukdom kände samtliga yrkeserfarna sjuksköterskor till att det fanns. 

Sjuksköterskorna hade också gjort ett medvetet val att inte använda sig av någon 

skattningsskala för bedömning av fysisk smärta hos denna målgrupp. Anledningar som 

uppgavs var att försök hade gjorts att använda sig av några olika smärtskattningsinstrument så 

som VAS -skala och Bieris ansiktsskala, vilket sjuksköterskorna inte tyckte hade gett något 

tillförlitligare resultat i bedömningen av fysisk smärta hos personen med avancerad 

demenssjukdom. Sjuksköterskorna menade på att personen med avancerad demenssjukdom 

hade svårt att tolka och förstod inte alltid syftet med skattningsskalan. Däremot hade några 

sjuksköterskor med god erfarenhet använt sig av olika beteende schema som stöd för 

kartläggning av själva beteendet som personen uppvisade. 
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”Jag använder ingen VAS -skala eller ansiktsskala, tyvärr, de är, antingen är vi dåliga på de, 

men äh, de är svårt med dementa tycker jag, äh, när man frågar hur svår smärta har du. Är 

aj? Eller aj aj? Vissa börjar skratta…? Sjuksköterska nummer 2. 

 

”Men de är inte så om du hade vatt nån studerande som jag skulle beskriva då att man har 

någon checklista på pappret, utan det är mer en checklista i huvudet på nått sätt, en 

helhetsbild som man har. Man går ju på hela den fysiska uppenbarelsen, om man säger så, 

man bildar sig en uppfattning”. Sjuksköterska nummer 6. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Design/metodval 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskornas upplevelse av att identifiera fysisk 

smärta hos personer som bor på särskilt boende med avancerad demenssjukdom. Då avsikten 

var att beskriva och tolka sjuksköterskors upplevelse i dessa situationer valdes metod med 

kvalitativ ansats. I kvalitativa studier är det viktigt enligt Polit och Beck (2008) att beakta 

begreppen, giltighet (credibility), tillförlitlighet (dependability), och överförbarhet 

(transferability) för att beskriva hur trovärdigt ett resultat är. Insamling av data gjordes i 

intervjuform med stöd av en frågemall innehållande en öppen fråga samt följdfrågor som de 

sju sjuksköterskorna fritt fick tala utifrån. Kvalitativ innehållsanalys användes för 

dataanalysen vilket lämpar sig bra enligt Graneheim och Lundman (2004) när materialet är 

större. Författaren bedömde därför att vald metod var passande, då syftet var att undersöka 

sjuksköterskors egna upplevelser. 

 

Urval 

Studiens författare valde ut sju sjuksköterskor som arbetade inom demensvård på särskilt 

boende och som uppfyllde kriterierna: sjuksköterska med minst 1 års erfarenhet inom 

demensvård på särskilt boende för personer med avancerad demenssjukdom, tjänstgörande 

dagtid samt vara stationerade på boendet. Stationär arbetsplats innebar att de sjuksköterskor 

som omfattades hade rent naturligt bättre kännedom om patienterna jämfört med icke 

stationär sjuksköterska, vilket kunde innebära att analys och tolkning av resultatet blev mindre 

trovärdigt. Antalet intervjuer var för få att kunna delas upp i två grupper. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) är det viktigt hur intervjupersonerna väljs ut, beträffande antal, 

yrkeserfarenhet, kön, åldrar, och olika erfarenheter för att få en större variation på data. Kvale 

och Brinkmann (2009) menar på att det kan finnas vinster med ett mindre antal intervjuer, och 

att intervjuaren istället ägnar mer tid till förberedelser och analys av dessa. Fler intervjuer 

tyder inte på mer vetenskap enligt Kvale och Brinkmann (2009), utan det kan vara ett 

missförstått kvantitativt antagande. Urvalet var ett mindre antal, (n=7) och författaren valde 

att ägna mer tid till förberedelse och analys av intervjuerna och dess data. I urvalet av 

intervjupersoner fanns ett brett åldersspann mellan 35 – 60 år. Sjuksköterskornas 

yrkeserfarenhet var också olika lång från cirka 10 år till 35 år och inom demensvården mellan 

cirka 10 år till 25 år. Det var viktigt för författaren att få sjuksköterskor med längre erfarenhet 

inom området, eftersom det troliga var att de besatt kunskap om fler situationer och händelser 

som studien efterfrågade.  Samtliga sju informanter var kvinnor och studiens resultat speglar 

det kvinnliga perspektivet av omvårdnad för denna målgrupp. Sjuksköterskorna hade också 

olika kulturell bakgrund som kan påverka hur bedömning av fysisk smärta identifieras. 
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Giltighet 

Vid kvalitativa studier i någon form bör författaren försäkra sig om att giltigheten är god. 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att en studies giltighet handlar dels om att författaren 

förvissar sig om att undersöka det som avses ska undersökas i studien. Frågemall med en 

öppen fråga och följdfrågor användes för att greppa studiens syfte och aktuella ämne. Den 

öppna frågan i studien gav informanterna möjlighet att själv ge uttryck för sina egna 

upplevelser. Pilotintervju gjordes för att bedöma om frågorna var tillämpliga, och om det var 

tillräckligt med en öppen fråga med följdfrågor för att få svar på studiens syfte. Samtliga 

sjuksköterskor som deltog i intervjuerna hade en gedigen kunskap och erfarenhet inom 

området vilket också kan styrka giltigheten i studien. Vidare menar Graneheim och Lundman 

(2004)  att giltigheten säkras ytterligare genom val av datainsamling.  

Intervjumaterialet spelades in på band som författaren lyssnade på upprepade gånger, och som 

därefter transkriberades ordagrant för att få korrekt text av vad som sades. Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver också att studiens giltighet kan säkras genom subkategorier och 

kategorier som omfattar det relevanta av en text. Författaren har läst den transkriberade texten 

ett antal gånger för att fånga de meningsbärande enheterna som belyste relevant information 

för studiens syfte. Det går inte att utesluta om författaren haft en medförfattare som hade 

kunnat läsa intervjuerna och bedöma subkategorier och kategorier att det ytterligare då hade 

stärkt giltigheten. Giltigheten bedöms också utifrån hur noggrant analysen utförs, och genom 

att använda direkta citat i studiens resultatdel kan giltighet styrkas enligt (Polit & Beck, 

2008). Analysen genomfördes i olika steg, författaren lyssnade upprepade gånger på det 

inspelade materialet som därefter transkriberades till en text som fortlöpande lästes ett antal 

gånger under arbetes gång, vilket säkerställer giltigheten enligt Graneheim och Lundman 

(2004). Resultatdelen har författaren valt att presentera och sammanställa med direkta citat 

från samtliga informanter.  

 

Tillförlitlighet 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det också viktigt att författaren har vetskap och 

kunskap om att en kvalitativ studie utförs på ett tillförlitligt sätt. Författaren hade en 

medvetenhet om sin förförståelse inom ämnet och har på grund av det i denna studie valt att 

ställa en öppen fråga som intervjupersonerna fritt fick tala utifrån. Författaren har inte ställt 

frågor som skulle kunna vägleda intervjupersonerna till att få en annan uppfattning eller 

tankegång än deras egen upplevelse. Författarens följdfrågor har varit frågor som ställts till 

intervjupersonerna för att ge uppmuntran att utveckla sitt svar ytterligare. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) är det viktigt att intervjuaren har förmåga att kunna lyssna med en attityd 

av maximal öppenhet för det som sägs. Författaren försökte medvetet lyssna och ge eftertanke 

till vad som sades, av den anledningen uppstod ibland pauser av tysthet under intervjuerna. 

Författaren har också redovisat resultatet i olika steg, samt noggrant beskrivit 

tillvägagångssättet för studien på ett tillförlitligt sätt. 

 

Överförbarhet 

I vilken omfattning en studie kan överföras till en direkt omvårdnadssituation eller liknande 

händelse för patienten används begreppet överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Studien innefattade sju informanter som hade mycket lång yrkeserfarenhet och dessutom 

arbetat under många år inom demensomvårdnad för personer med avancerad demenssjukdom, 

men då antal deltagare var litet bedöms studiens resultat inte vara överförbart till 

sjuksköterskor inom demensvården i andra kommuner. Författaren hade inte tidigare 

erfarenhet av att intervjua personer med bandinspelning, vilket gjorde att vid första 

intervjutillfället som var pilotintervju fanns en oro hos författaren över hanteringen av teknisk 

utrustning som till viss del kan ha påverkat den intervjuade sjuksköterskan.  
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Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är intervjuarens förmåga och kvalifikationer både inom 

kunskapsområdet och i de intervjufärdigheter som personen besitter avgörande hur pass 

omfattande själva datamaterialet blir. Vidare menar Kvale och Brinkmann (2009) att rummet 

där intervjun genomförs har en betydelse. Är det ostört? Är det någon som kan tjuvlyssna. Sex 

av intervjuerna genomfördes på sjuksköterskornas expedition och en intervju i ett 

personalrum under sjuksköterskornas arbetstid. Det innebar att samtliga sjuksköterskor hade 

sina telefoner påslagna och fick svara på telefonsamtal under intervjutillfällena. Det går inte 

att utesluta att intervjupersonerna hade svårt att vara koncentrerade under hela intervjun 

beroende på den miljö som intervjuerna ägde rum i. Trots situationen vid intervjun var 

intervjupersonerna mycket positiva till att delge sina erfarenheter inom området. 

 

Det går inte att helt förbise att författarens egna förförståelse kan ha haft en viss betydelse och 

en påverkan på den öppna frågeställningens utformning med dess följdfrågor. Författarens val 

av syfte med en öppen frågeställning var ett medvetet val från författaren, för att minimera 

risken av författarens förförståelse att vägleda informanterna under intervjuerna. Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver att det viktiga med frågeställningen är att, försöka få så exakt 

bild som möjligt av vad de intervjuade personerna vill förmedla. Vidare menar Kvale och 

Brinkmann (2009) att den deskriptiva aspekten av intervjun är att få en så exakt beskrivning 

som det är möjligt av vad den intervjuade personen upplever, känner och hur personen 

handlar. 

 

 

Genomförande/datainsamling 

Sjuksköterskorna som deltog i studien hade vetskap om och visste vem författaren var, men 

sjuksköterskorna fanns inte organiserade i samma verksamhet som författaren. Författaren tror 

inte att denna kännedom har påverkat eller hindrat dem att kunna uttrycka sina upplevelser 

om studiens syfte. Författaren upplevde inte att sjuksköterskorna kände sig på något sätt 

obekväma med författaren under intervjun. Samtliga intervjuer genomfördes under 

sjuksköterskornas arbetstid, och de fick själva bestämma tid och plats. Det går inte att utesluta 

att sjuksköterskorna under intervjun upplevt stress och ibland tappat koncentrationen på grund 

av att telefon ringde och vid ett tillfälle var en sjuksköterska tvungen att göra ett avbrott. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att produktionen av data i kvalitativa intervjuer bygger 

mycket på de färdigheter och den lyhördhet som intervjuvaren har samt kunskap i ämnet för 

att kunna ställa följdfrågor. Författaren var medveten om den miljö som intervjuerna 

genomfördes i och var också beredd på att intervjuerna kunde bli avbrutna. Vid dessa tillfällen 

upprepade författaren den öppna frågan igen för att på så sätt försöka fånga uppmärksamheten 

hos sjuksköterskan. Det går inte att utesluta att det kan ha påverkat mängden av data och 

intervjuernas längd. Författarens egen kunskap inom ämnet kan ha gjort att författaren känt 

sig avslappnad och upplevde inte själv någon stress när intervjupersonerna blev avbrutna, 

vilket kan ha bidragit till att avbrotten inte påverkade sjuksköterskorna avsevärt. 

 

Dataanalys. 

Kvalitativ innehållsanalys gjordes utifrån Graneheim och Lundman (2004). Analysen 

genomfördes i olika steg där det inspelade datamaterialet lyssnades på flera gånger och 

därefter lästes den transkriberade text upprepade gånger. De meningsbärande enheterna ströks 

under med färgpenna och plockades ur texten, och som sedan kodades och bildade 

subkategorier och kategorier. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) riskerar analysen att färgas 

av författaren och dennes förkunskaper inom ämnet. Det går inte att utesluta att författarens 

kunskaper inom området kan ha haft en inverkan under analysen gång men författaren har 

försökt att vara medveten om det under processen gång. 
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Författarens förförståelse kan också ha bidraget positivt under analysen gång av materialet, då 

det är troligt att tolkning av texten omedvetet växt fram mellan författarens egen kunskap 

inom området och den nya kunskap som texten gav. Det kan också vara ett hinder som ensam 

författare att genomföra analysen på grund av att det är den enda personens förkunskaper som 

speglar resultatet. Sju intervjuer genomfördes och det var förvånande hur lika upplevelser som 

sjuksköterskorna hade av att identifiera fysisk smärta hos personer med avancerad 

demenssjukdom, och det kan ytterligare bidraga till att resultatet troligen inte är färgat av 

författaren. 

Resultatdiskussion 

Förmåga att kunna uttrycka sina behov 

I resultatet framkom vilka svårigheter personen med avancerad demenssjukdom hade för att 

kunna uttrycka sina behov till omgivningen. De kommunikationsvägar som framkom i 

resultatet som personer med avancerad demenssjukdom använde sig av för att uttrycka fysisk 

smärta var, fysiskt kroppsspråk, verbalt språk och tyst språk. I enlighet med Haegerstam 

(2007) används dessa kommunikationsvägar för alla människor oavsett sjukdom, men för 

personer med avancerad demenssjukdom blir dessa kommunikativa vägar bristfälliga på 

grund av deras sjukdomsbild. Dessa olika former av kommunikation hade betydelse för 

sjuksköterskorna att kunna bedöma fysisk smärta hos denna målgrupp. Resultatet kan 

överföras till Haegerstam (2007) som anser att personen med demenssjukdom förmedlar och 

kommunicerar sin smärtyttring på olika sätt till omvärlden. 

 

Kommunikation 

I studiens resultat framkom det att personerna med avancerad demenssjukdoms fysiska 

kroppsspråk var avvikande från personens vanliga rörelsemönster vid fysisk smärta. 

Kroppsspråket kunde visa sig i att personen med avancerad demenssjukdom utvecklade ett 

vandringsbeteende, motoriskt plockighet eller en förändrad ansiktsmimik. Detta i enlighet 

med Kunz, Scharman, Hemmeter, Schepelmann och Lautenbacher (2007) beskrivning i sin 

studie, som även de tar upp betydelse av den förändrade ansiktsmimik som personen med 

avancerad demenssjukdom kunde uppvisa vid fysisk smärta. Mimiken visades tydligare och 

starkare vid fysisk smärta hos personen med avancerad demenssjukdom gentemot personer 

som inte hade demenssjukdom. Detta är något som även författaren uppmärksammat i sitt 

kliniska arbete, hur svårt det kan vara att förstå ett avvikande kroppsspråk som personen med 

avancerad demenssjukdom uppvisar. Det styrker också Eriksson et al. (2008) beskrivning av 

ett förändrat beteende med BPSD symtombild i form av vandringsbeteende och motorisk oro 

som kan stå för fysisk smärta hos denna målgrupp. Sjuksköterskorna tolkade också 

personernas hudfärg och eventuella svullnader, puls, ögon och pupillstorlek. Även 

Haegerstam (2007) styrker att symtombilden hos personer med avancerad demenssjukdom 

med fysik smärta visas via ett kroppsspråk som kan innefatta sublima ögonrörelser, 

hjärtfrekvens och förändrad pupilldiameter. 

 

Studiens resultat visade att det inte alltid var så lätt att bedöma och tolka det verbala uttryck 

och språk som personen med avancerad demenssjukdom kunde uttrycka i olika 

omvårdnadssituationer, där misstänkt fysisk smärtproblematik förelåg. Personerna hade inte 

den förmågan kvar att verbalt kunna uttrycka sitt behov och föra en tillförlitlig konversation. 

De verbala uttryck som sjuksköterskorna uppgav att personen med avancerad demenssjukdom 

sade var aj, oj, jag har så mycket ont eller olika gnäll ljud som kunde upprepas. Författaren 

har av egen erfarenhet upplevt vilka svårigheter det kan vara att tolka verbalt uttryck hos en 

person, som har en nedsatt förmåga att kommunicera sin smärtupplevelse på ett adekvat sätt 

till sin omgivning.  
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Många gånger finns förmågan hos personen att uttrycka enstaka ord men att svårigheten finns 

när personen ytterligare skall förklara sig eller svara på följdfrågor. Almås (2006) lyfter fram 

den språkliga förmågans betydelse hos en person för att den ska kunna förmedla sina behov 

till omgivningen på ett trovärdigt sätt. Språket har en avgörande betydelse för personen med 

demenssjukdom att kunna ge uttryck för fysisk smärta, vilket Almås (2006)  beskriver hur 

demenssjukdomens fortskridande sjukdomsbild ger språkstörningar i varierande grad. Tait 

och Chibnall (2002) visade på att personer med avancerad demenssjukdom förmedlade sin 

smärtupplevelse på olika sätt relaterat till deras kognitiva förmåga.  

Bilden av att bedöma fysisk smärta är komplex hos denna målgrupp vilket även Strang (2005) 

belyser då hänsyn också bör tas till om personen känner sig hotad socialt, existentiellt eller 

psykiskt, att den fysiska smärtan ytterligare kan förstärkas då. Sjuksköterskorna var dock 

överens om situationer som klassades som akuta trauma situationer så som fall och 

klämskador, att personen med avancerad demenssjukdom ofta kunde verbalt ge ett uttryck 

som gjorde att sjuksköterskorna bedömde att personen hade fysisk smärta. Det stödjer också 

Haegerstam (2007), vilket beskriver att vid akut upplevd fysisk smärta som är kraftfull i sin 

intensitet visar personen oftare en tydligare bild för sin omgivning, samt för den sjuksköterska 

som är ämnad att tolka och bedöma upplevelsen. Personen som upplever kraftfull fysisk 

smärta ger ofta uttryck genom att personen regredierar till att emotionellt använda sig av 

skrik, rop, stönande eller suckande.  

 

Det framkom också att det fanns personer med avancerad demenssjukdom som inte gav 

uttryckt för fysisk smärta på något tydligt sätt för omgivningen. En sjuksköterska sade att 

personen inte tycktes ha någon förmåga till att förmedla varken via kroppsspråk eller verbalt 

språk, och att kroppsskador hos personen hade upptäckts av en ren slump. Skadornas storlek 

var av den omfattningen att personen borde ge uttryck för fysisk smärta på något sätt enligt 

sjuksköterskan. Personer med avancerad demenssjukdom har nedsatt förmåga till att kunna 

förmedla sig till sin omgivning och att kunna tolka sina egna sinnen, vilket ger stöd för 

Horgas et al. (2009), att personer med avancerad demenssjukdom rapporterar mindre smärta 

än jämfört med personer som inte har kognitiv svikt. Resultatet stödjer också användning av 

flerdimensionell smärtbedömning hos personer med avancerad demenssjukdom. Zwakhalen et 

al. (2006) styrker också vikten av tillgänglighet till kliniskt användbara verktyg för 

sjuksköterskans praktiska omvårdnadsarbete, då objektiva bedömningar kan tillhandahålla 

information om tänkbar fysisk smärta hos personen, och därmed bidra till att minska risken 

för underbehandling. Det är också i enlighet med Abbey et al. (2004) som rekommenderar 

smärtskattningsinstrument Abbey Pain Scale, vid smärtbedömning till personer med 

avancerad demenssjukdom.  

 

Det framkom också i resultatet att personer som befinner sig i vård i livets slutskede och 

dessutom har en avancerad demenssjukdom hade ytterligare en begränsning att kunna 

uttrycka och förmedla sig på ett trovärdigt sätt till sin omgivning. Författaren kan också se att 

svårigheterna av att bedöma fysisk smärta ytterligare kan försvåras vid vård i livets slutskede. 

Det är viktigt att man som sjuksköterska tränar sig i att kunna tolka olika symtom och 

beteende för att identifiera till exempel fysik smärta och andra existentiella lidande hos dessa 

personer. Det kan också styrkas av Lewandowski (2004) som beskriver vilka svårigheter det 

finns för sjuksköterskor att upptäcka fysisk smärta och bedöma själva upplevelsen av den hos 

personen med avancerad demenssjukdom.  
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Emotioner hos sjuksköterskor 

Resultatet visade på att olika negativa känslor väcktes hos sjuksköterskorna vid 

omvårdnadssituationer som inte gav ett tillfredsställande resultat för personen med avancerad 

demenssjukdom. Situationer som framkom var när personen med avancerad demenssjukdom 

visat på en lidande symtombild, och som på något sätt varit svår att tolka och bedöma för 

sjuksköterskorna. Några av sjuksköterskorna hade också upplevt djupare känslor av 

frustration i omvårdnadssituationer där personen med avancerad demenssjukdom befann sig i 

vård i livets slutskede. Författaren har själv varit i liknande omvårdnadssituationer som 

sjuksköterskorna beskrivit, där olika behandlingsformer provats och inte gett tillräcklig 

lindring för den sjuke personen. Det är av stor vikt att personal i dessa situationer får 

möjlighet till reflektionstid. I enlighet med Ragneskog (2011) är det vanligt att vårdpersonal 

kan uppleva en känsla av frustration i olika omvårdnadssituationer tillsammans med person 

med demenssjukdom. Anledningen som anges till att frustration väcks hos vårdaren är att när 

situationen blir svårbedömd, och eventuella behandlingar provats som inte gett ett 

tillfredsställande resultat för den sjuka personen, vid dessa situationer uppstår lätt en känsla av 

frustration hos den vårdgivande sjuksköterskan. Det förekom också att sjuksköterskor tog 

med sig känslan av frustration efter arbetsdagen slut och kunde ha svårt att koppla bort denna 

känsla. Ragneskog (2011) beskriver hur viktigt det är att vårdpersonal ges regelbundet 

utrymme till reflektionstid för att bland annat i grupp kunna bearbeta olika känslor som kan 

infinna sig i mötet med personer med avancerad demenssjukdom. 

 

I studien framkom att sjuksköterskorna upplevde stress, och en form av otillräcklighet i sitt 

arbete och med den arbetsbörda som de hade. Tidsbrist upplevdes av samtliga sjuksköterskor 

vara en bidragande orsak till att de kunde känna en otillräcklighet. I enlighet med 

Socialstyrelsen (2010) nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom bör 

resursfördelningen inom vård och omsorg för denna målgrupp ses över av varje enskild 

kommun.  Resultatet visade på att sjuksköterskorna otillräcklighets känsla också berodde på 

att deras administrativa arbetsuppgifter hade tilltagit i omfattning och tid, vilket innebar att 

direkt omvårdnads tid hos den sjuka personen hade minskat. Det framkom att 

sjuksköterskorna ibland utförde arbetsuppgifter som inte direkt var sjuksköterskans uppgift, 

och dessa uppgifter gav sjuksköterskan ytterligare en känsla av otillräcklighet. Författaren 

anser och har egen erfarenhet av att ett välfungerande multiprofessionellt team kan underlätta 

och vara tidssparare om det används på rätt sätt. Socialstyrelsen (2010) visar på betydelsen av 

multiprofessionellt teambaserat arbete vars syfte är att ge kontinuitet i vården för personen 

med demenssjukdom, att underlätta bedömningar som kräver flera perspektiv eller 

kompetenser, att finna problem och hitta lösningar gemensamt. Multiprofessionellt team kan 

ge utökad tid för sjuksköterskorna i deras arbete och därmed underlätta för sjuksköterskorna i 

deras bedömning av olika hälsotillstånd hos personen med demenssjukdom. Dessutom visade 

resultatet också att sjuksköterskorna fanns organiserade i en egen sektion för sig, och 

undersköterskorna var organisatoriskt förlagda under sektionschefen för särskilt boende. 

Denna organisations indelning gjorde att sjuksköterskorna arbetade utifrån konsultbas till 

boendets personer med demenssjukdom och dess personal. Tid fanns inte på samma sätt för 

sjuksköterskorna att vara i den direkta omvårdnaden för att bedöma till exempel fysisk smärta 

hos en sjuk person. I enlighet med Socialstyrelsen (2010) kan denna organisationsstruktur 

försvåra teambaserat arbete på grund av olika chefskap och därmed bidra indirekt till att 

sjuksköterskorna har en känsla av otillräcklighet.  

 

Resultatet visade också på att sjuksköterskorna upplevde ibland en känsla av osäkerhet i 

omvårdnads situationer, då bedömning och identifiering av fysisk smärta skulle ske hos 

personer med avancerad demenssjukdom.  
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Känslan av osäkerhet uppkom hos sjuksköterskorna på grund av att personen med avancerad 

demenssjukdom inte gav en tillförlitlig bild till dess omgivning, osäkerhet berörde 

bedömningar av lokalisation och graden av styrka vid fysisk smärta. Lewandowski (2004) 

styrker resultatet genom att bedömning av fysisk smärta hos personer med avancerad 

demenssjukdom är en subjektiv upplevelse hos sjuksköterskorna, och att det blir personen 

beteende som skattas, antingen verbalt eller icke verbalt. Vidare ansåg Chang et al. (2009) att 

även om dagliga bedömningar och observationer av att bedöma ohälsa hos personer med 

avancerad demenssjukdom kunde finna mindre förändringar hos personen, var det svårt för 

sjuksköterskorna att vara säkra i sin bedömning av fysisk smärta hos denna målgrupp. 

Sjuksköterskorna ansåg att det var osäkert om det fanns en sanning i vad patienten uttryckte 

med sina ord, ofta var det i situationer då personen med avancerad demenssjukdom var ur 

medicinsk synvinkel smärtlindrad, men personen fortsatte att ge uttryckt för smärta. I 

resultatet som framkom av Pipam et al. (2008) som påvisade att personer med avancerad 

demenssjukdom generellt sätt behandlades i mindre utsträckning i jämförelse med icke 

demenssjuka personer, löper förstnämnda i större utsträckning att få en bristfällig 

smärtbehandling. Osäkerhet hos sjuksköterskorna av att tolka den sjukes symtombild menar 

författaren kan vara en bidragande orsak till underbehandling av fysisk smärta. Det stödjer i 

sin tur de slutsatser som Abbey et al., (2004) rekommenderar, att använda 

smärtskattningsinstrument, och som exempel finns Abbey Pain Scale vid smärtbedömning till 

personer med avancerad demenssjukdom.  

 

Sjuksköterskors profession 

Det åligger också sjuksköterskor primärt i deras yrkesroll att ansvara för och stödja så att 

svaga befolkningsgrupper får den vård de är i behov av, vilket samtliga sjuksköterskor i 

studien var eniga om. Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna var mycket noga med att 

administrationstillfällena av smärtstillande läkemedel var ordinerat utifrån den sjukes 

individuella behov. Sjuksköterskorna försökte förhindra smärtgenombrott hos personen med 

avancerad demenssjukdom genom att bland annat fördela dostillfällena över hela dygnet. 

Sjuksköterskorna strävade också efter optimal smärtlindring för personen. Författaren är 

medveten om hur svårt det kan vara att optimalt smärtlindra en äldre person då hänsyn också 

måste tas till den ökade risk för biverkningar. Detta i enlighet med Haegerstam (2007) som 

menar att smärta är skadligt, och ska behandlas individuellt, med så effektiva 

behandlingsalternativ som det är möjligt. Haegerstam (2007) menar att det finns stora 

individuella farmakodynamiska och farmakokinetiska variationer hos varje individ. 

Utprovning av olika doser, beredningsformer och administrationstillfällen bör vara individuell 

för personen. Vidare belyser Haegerstam (2007) att läkemedlets halveringstid ofta är förlängd 

hos den äldre människan. Sjuksköterskorna försökte också att planera i förebyggande syfte för 

personen med avancerad demenssjukdom genom att det fanns stående vid behovs läkemedel 

för fysisk smärta, om behovet skulle uppstå. Det framkom också i studiens resultat att god 

kontakt med läkare vid behovet av läkemedels behandling ansågs ge snabbare och bättre 

möjligheter för gynnsam symtomlindring för den sjuka personen. Där det gavs utrymme och 

om kunskap fanns, kunde sjuksköterskorna prova alternativa smärtbehandlingar i form av 

taktil massage för symtomlindring hos personen med fysisk smärta, denna behandlingsform 

provade sjuksköterskorna också på personer med avancerad demenssjukdom. I enlighet med 

Perry och Howers (2011) finns olika omvårdnads relaterade alternativ att tillgå, och som kan 

ha god effekt eller vara ett komplement för personen som upplever fysik smärta. 

 

Den yrkeskunskap som studiens resultat visade att samtliga sjuksköterskor hade inom 

demensvård på särskilt boende, underlättade för dem när de bedömde olika hälsotillstånd för 

personer med avancerad demenssjukdom. 
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Sjuksköterskorna ansåg att de hade anskaffat sig klinisk kunskap genom det långa yrkesliv 

som var och en av sjuksköterskorna besatt. Sjuksköterskorna använde sina sinnen, den 

kliniska blick som de hade, och kunde utifrån denna erfarenhet dra olika slutsatser om den 

sjukes symtombild. Förmågan till klinisk blick tyckte sjuksköterskorna dessutom att det 

underlättade för dem vid bedömning av olika hälsotillstånd hos den sjuke personen. Vid 

bedömning av fysisk smärta menar Lewandowski (2004) att det största hindret är att personen 

med avancerad demenssjukdom har svårt att kommunicera sin smärtupplevelse till sin 

omgivning på ett tillförlitligt sätt. 

 

Konsekvensen blir att den bedömning som sjuksköterskan gör, innebär många gånger, att den 

kliniska blick och kunskap som sjuksköterskan besitter, används för att tolka själva 

symtombilden som personen med avancerad demenssjukdom uppvisar. Sjuksköterskorna 

berättade också hur viktigt det var för dem att vara med i omvårdnaden för att kunna göra 

egna observationer och iakttagelser som underlag i bedömning av fysik smärta. Författarens 

egen kunskap inom området, och vetskapen om hur svårt det kan vara att tolka en person med 

avancerad demenssjukdom beteende och symtombild, är det viktigt att sjuksköterskan ges den 

möjlighet att vara delaktig i den direkta omvårdnaden för att kunna göra en adekvat 

bedömning av ett lidande. I enlighet med Ragneskog (2011) är det viktigt för att kunna hjälpa 

personen med avancerad demenssjukdom som har fysisk smärta, att sjuksköterskor arbetar 

nära undersköterskan som har daglig kontakt med den person som har ont och som behöver 

hjälp. Undersköterskorna behöver också undervisning och träning att tolka olika signaler hos 

personen som har fysisk smärta. 

 

Det framkom i studien att sjuksköterskorna var medvetna om att fysisk smärta kunde vara 

underskattat hos personer med avancerad demenssjukdom. Trots deras erfarenhet upplevdes 

det som svårt att bedöma olika tillstånd och sjuksköterskorna trodde att personer med 

demenssjukdom hade oftare och mer smärta än vad som framkom. I resultatet framkom inte 

om sjuksköterskorna hade fördjupade kunskaper inom området smärta och personer med 

avancerad demenssjukdom, eller om området belystes kontinuerligt. Författaren tror att det är 

extra viktigt att det alltid ges möjlighet för sjuksköterskor till kontinuerlig utbildning inom de 

områden som är svåra att identifiera, för att ytterligare kunna kritiskt utvärdera och granska 

olika metoder. I enlighet med Socialstyrelsen (2005) har sjuksköterskan ett ansvar att kritiskt 

reflektera över metoder, arbetssätt och söka ny kunskap, så att omvårdnad bedrivs på bästa 

sätt enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Olika smärtskattningsinstrument för att 

objektivt kunna bedöma fysiska smärta hos en person med avancerad demenssjukdom hade 

samtliga sjuksköterskor kännedom om att det fanns. Resultatet visade på att sjuksköterskorna 

såg svårigheter med att använda dessa instrument på grund av att de inte ansågs vara 

tillförlitliga eller vara anpassade till denna målgrupp. Den komplexitet som det innebär att 

bedöma en person med avancerad demenssjukdoms symtombild som sjuksköterskorna 

beskriver, är något som författaren också erfarit i kliniskt arbete och vid 

handledningssituationer. Författaren tror att det är viktigt som sjuksköterska att söka ny 

kunskap och ta del av den forskning som finns inom olika områden. Enligt McAuliffe et al. 

(2008) finns ett ökat behov av fördjupad kunskap, utbildning och träning för sjuksköterskor 

att kunna se förhållande mellan fysisk smärta och demenssjukdomens symtombild. Det 

styrker Penz (2008) som menar att målet för god omvårdnad och för framtida forskning är 

bland annat att identifiera omvårdnadssituationer som kan vara svåra för sjuksköterskorna att 

bedöma.  
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Slutsats 

Resultatet av studien visade på att fysik smärta hos personer med avancerad demenssjukdom 

var svårbedömt för sjuksköterskorna på grund av att det kunde vara svårt att tolka personens 

uttryck på ett korrekt sätt, och därmed kunde fysisk smärta bli underbehandlad. Det framkom 

att sjuksköterskorna var medvetna om vilka stora svårigheter det fanns i situationer när de 

skulle försöka värdera och mäta en annan persons upplevelse av fysisk smärta, och som inte 

själv kunde ge uttryck för det på ett adekvat sätt. Det visade också att fysisk smärta är en 

subjektiv upplevelse för den som skall bedöma någon annans upplevelse av smärta, vilket 

skapade en upplevelse av frustration, otillräcklighet och osäkerhet hos sjuksköterskorna, om 

inte optimal effekt uppnåddes av en behandling. Resultatet påvisade att sjuksköterskorna inte 

använde sig av något objektivt smärtskattningsinstrument för att kartlägga eventuell fysisk 

smärta hos person med avancerad demenssjukdom. Det framkom också att sjuksköterskorna 

uttryckte att de var stressade i sitt arbete och upplevde tidsbrist, och de orsaker som beskrevs 

var deras arbetsbelastning och hur de var organisatoriskt placerade i organisationen.  
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Bilaga I 

                                                                                                         

 Stockholm 2011-12-12 

Till verksamhetschef 

Hemsjukvården S Innerstaden  

 

 

Jag heter Gun Holm och är sjuksköterska. Jag studerar Magisterprogrammet i 

omvårdnadsvetenskap inriktning demensvård, 60 högskolepoäng vid Sophiahemmets 

Högskola. I mitt examensarbete, omfattande 15 poäng, har jag valt att studera, 

sjuksköterskans upplevelse av att identifiera fysisk smärta hos personer med avancerad 

demenssjukdom. Jag är därför mycket intresserad av att få genomföra studien vid särskilt 

boende i stadsdelen S Innerstaden. 

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid S Innerstadens hemsjukvård på särskilt boende, 

är jag tacksam för Din underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat 

svarskuvert. Om Du känner Dig tveksam till att studien genomförs vid S Innerstadens 

hemsjukvård är jag tacksamma för besked. 

Har Du frågor rörande studien är Du välkommen att kontakta mig eller min handledare. 

 

Vänlig hälsning 

 

_____________ 

 

Namnförtydligande 

 

Gun Holm 

 

Telefonnummer 040-34 64 51 

 

E-postadress gun.holm@malmo.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare 

 

________________ 

 

Namnförtydligande 

 

Anna Klarare 

 

Telefonnummer 08-4062955 
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SAMMANFATTNING AV STUDIENS UPPLÄGG OCH INNEHÅLL 

 

Arbetets namn 

Sjuksköterskors upplevelse av att identifiera fysisk smärta hos personer med avancerad 

demenssjukdom. 

 

Problemområde 

Demenssjukdomar är en sjukdomsgrupp som ökar med stigande ålder, och i Sverige idag 

finns 148 000 personer med någon form av demenssjukdom, varav flertalet av dessa personer 

när sjukdomsförloppet är i avancerat stadium bor inom kommunal boendeform. 

När personen befinner sig i ett sent stadium av sjukdomen är den kliniska bilden ibland 

svårtolkad för sin omgivning. För att personen skall kunna ge uttryck för fysisk smärta är 

bland annat behovet stort av att kunna kommunicera med andra människor, den språkliga 

förmågan har en betydelse. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att identifiera fysisk smärta 

hos personer som bor på särskilt boende med avancerad demenssjukdom. 
 

Arbetets design och metod för datainsamling 

Metod med kvalitativ ansats har valts med syfte att belysa och få förståelse för 

sjuksköterskors upplevelse av att identifiera fysisk smärta hos personer med avancerad 

demenssjukdom. Studien planerar jag att genomföra med en frågemall innehållande en öppen 

fråga samt följdfrågor. Intervjun kommer att spelas in på band därefter kommer inspelat 

material att transkriberas ordagrant till en text som jag gör en tolkning av. Materialet som 

intervjuerna ger kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

 

Tidslängd för arbetet 

Intervjuerna planerar jag att genomföra under december månad 2011och beräknas vara 

slutförda under första till andra veckan i januari 2012. 
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Bilaga II 

                                                                                                         

 Stockholm 2011-12-05 

Till Vederbörande intervjuperson. 

 

Jag heter Gun Holm och är sjuksköterska. Jag studerar Magisterprogrammet i 

omvårdnadsvetenskap inriktning demensvård, 60 högskolepoäng vid Sophiahemmets 

Högskola. I mitt examensarbete, omfattande 15 poäng, har jag valt att studera, 

 

Sjuksköterskans upplevelse av att identifiera fysisk smärta hos personer med avancerad 

demenssjukdom. 

 

Bakgrund 

Demenssjukdomar är en sjukdomsgrupp som ökar med stigande ålder, och i Sverige 

idag finns 148 000 personer med någon form av demenssjukdom, varav flertalet av dessa 

personer när sjukdomsförloppet är i avancerat stadium bor inom kommunal boendeform. 

När personen är i det stadiet av sin sjukdom är den kliniska bilden ibland svårtolkad för sin 

omgivning. För att personen skall kunna ge uttryck för fysisk smärta är behovet stort av att 

kunna kommunicera med andra människor, den språkliga förmågan har en betydelse. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att identifiera fysisk smärta 

hos personer som bor på särskilt boende med avancerad demenssjukdom. 

 

Förfrågan om deltagande 

Jag vänder mig till Dig som är sjuksköterska på kommunalt gruppboende. Du har tidigare fått 

en muntlig förfrågan om deltagande i denna studie där du svarat ja. Därför sänder jag nu över 

denna skriftliga information till dig. Din medverkan är naturligtvis frivillig och kan avbrytas 

när som helst. 

 

Hur går studien till? 

Du kommer att intervjuas vid ett tillfälle av mig där hela intervjun spelas in. Tiden för 

intervjun beräknas till cirka 60 minuter. 

 

Finns det några fördelar? 

Din medverkan i denna studie kan bidra med kunskap om fysisk smärta hos personer med 

demenssjukdom. Studiens resultat kan bidra till utvecklandet av nya riktlinjer för 

omvårdnaden av personer med demenssjukdom. 

 

Hantering av data och sekretess 

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem, Vid 

databearbetning kommer ditt namn att ersättas med ett nummer så att svaren inte går att spåras 

till dig som individ. Intervjumaterial kommer inte att lämnas vidare. Endast jag som är 

ansvarig för studien har tillgång till ditt nummer. Då data från studien eventuellt publiceras 

kommer den enskilda individen inte kunna identifieras, I och med att inga personuppgifter 

registreras så lyder detta inte under personuppgift lagen. All insamlad data kommer att 

behandlas konfidentiellt och vid studiens slut kommer samtlig data att förstöras. 
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Information om studiens resultat. 

När studien är godkänd så kommer en kopia av magisteruppsatsen att sändas per post till dig. 

Du är alltid välkommen att ta kontakt med mig för ytterligare information om studiens 

resultat. 

 

Frivillighet. 

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och du kan välja att avbryta ditt deltagande när som 

helst. Dina intervjuer kommer då att plockas bort och inte vara med i studiens resultat. 

 

Ansvarig 

Gun Holm är sjuksköterska och genomgår Magisterprogrammet i omvårdnadsvetenskap 

inriktning demensvård, 60 högskolepoäng vid Sophiahemmets Högskola. Vid frågor angående 

studien var god kontakta någon av nedanstående. 

 

Handledare 

Anna Klarare 

Telefonnummer 08-4062955 

Mail anna.klarare@shh.se 

 

Lektor 

Anna Hansson 

Telefonnummer 08-4062973 

Mail anna.hansson@sophiahemmethoskola,se 

 

 

Härmed tillfrågas Du om deltagande i studien. 

 

Vänlig hälsning 

 

 

 

Namnförtydligande 

 

Gun Holm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anna.klarare@shh.se
mailto:anna.hansson@sophiahemmethoskola,se
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Bilaga III 

Öppen fråga. 

 Kan du som sjuksköterska beskriva din upplevelse som du har av att identifiera fysisk 

smärta hos personer med avancerad demenssjukdom? 

 

Följdfrågor. 

 Hur menar du då? 

 Kan du beskriva mer? 

 Kan du utveckla lite mer? 


