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SAMMANFATTNING 

 

När en individ drabbas av en demenssjukdom och kognitiv svikt kan det leda till oförmågan 

att uttrycka smärta, på ett sätt som omgivningen kan förstå. Personer med demenssjukdom är 

ofta äldre och vårdas inom akutsjukvård på grund akut sjukdomstillstånd eller fall i hemmet 

som kräver omedelbar smärtbedömning och smärtlindring. Smärtbedömning samt 

smärtlindring för patienter med demenssjukdom är komplext och en utmaning för 

sjuksköterskor inom akutsjukvården. Syftet med studien var att belysa smärtbedömning av 

patienter med demenssjukdom inom akutsjukvård. En litteraturöversikt valdes som metod för 

att identifiera och lyfta fram aktuell forskning inom området. Mellan december 2015 och 

januari och februari 2016 gjordes sökningar i databaserna CINAHL, PubMed och PsykINFO. 

Totalt inkluderades 15 vetenskapliga artiklar, publicerade mellan 2004-2015. Artiklarna 

kvalitetsgranskades och analyserade utifrån syftet med studien och kring likheter och 

skillnader. Resultatet kom att beskriva tre huvudteman: kroppsspråk och 

beteendeförändringar; smärtskattninginstrument och sjuksköterskans erfarenhet. Slutsatsen 

från studien är att smärta orsakar lidande, vidare att smärtbedömning av patienter med 

demenssjukdom inom akutsjukvård är komplicerad. Flera smärtbedömningsinstrument 

identifierades som kan vara till hjälp vid smärtbedömning av patienter med demenssjukdom. 

Vårdrelation, personcentrerat förhållningssätt samt användning av flera strategier kan 

säkerställa en korrekt smärtbedömning av patient med demenssjukdom vid vård inom 

akutsjukvården. Fortsatt forskning behövs för att utvärdera olika smärtbedömningsinstrument 

inom svensk sjukvård.                                                            

Nyckelord: smärtbedömning, akutsjukvård, demenssjukdom, sjuksköterskor



 

 

ABSTRACT  

When an individual suffers from dementia and cognitive impairment can result in the 

inability to express pain, in a way that the environment can understand. People with 

dementia are often older and cared for in emergency care due to acute illness or fall at 

home that require immediate pain assessment and pain management. Pain assessment and 

pain relief for patients with dementia is complex and a challenge for nurses in emergency 

care. The aim of the study was to shed light on the pain assessment of patients with 

dementia in emergency care. A literature review was chosen as the method to identify and 

highlight current research in the area. Between December 2015 and January and February 

2016, searches were conducted in the databases CINAHL, PubMed and Psych Info. Total 

included 15 scientific articles, published between 2004-2015. Articles quality were 

reviewed and analyzed in accordance with the purpose of the study and about the 

similarities and differences. The result was to describe the three main themes: body 

language and behavior changes; pain assessment tools and nurse's experience. The 

conclusion from the study is that pain causes suffering, that the pain assessment of patients 

with dementia in emergency care is complicated. Several pain assessment instruments were 

identified that could be helpful for pain assessment of patients with dementia. Caring 

Relationship, person-centered approach and the use of multiple strategies to ensure the 

proper pain assessment of patients with dementia receiving care in emergency care. Further 

research is needed to evaluate the various pain assessment instruments in the Swedish 

health care. 
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INLEDNING 

 

Människor kan drabbas av sjukdom någon gång i livet. Sjukdom kan medföra en 

förändring i individens dagliga upplevelser och leda till en obalans i människans liv. Att 

vara sjuk kan innebära att individen upplever smärta, trötthet och kraftlöshet, vilket 

upplevs som ohälsa och påverkar hela individens tillvaro (Öhman, Söderberg & Lundman, 

2003). Smärta och ohälsa är förknippad med lidande. Inom akutsjukvård möter 

sjuksköterskan patienter med demensdiagnos eller patienter med kognitiv nedsättning som 

har ytterligare svårt att beskriva eller förmedla sin smärta. Det är en stor utmaning och 

samtidigt viktigt för sjuksköterskor inom akutsjukvård att kunna bedöma smärta hos dessa 

patienter samt att ge adekvat smärtlindring.  

 

BAKGRUND 

 

Smärta 

Smärta är en subjektiv upplevelse av en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse 

associerad med faktisk eller potentiell vävnadsskada (ISAP, 2014). Smärta delas in i två 

huvudgrupper, akut smärta och långvarig smärta (Rodriguez, 2015). Akut smärta uppträder 

vid stor vävnadsskada som uppstår vid exempelvis tumörsjukdomar, operativa ingrep, 

trauma och fraktur. Akut smärta definieras som en tidsbegränsad obehaglig upplevelse med 

emotionella, kognitiva och sensoriska egenskaper (Layzell, 2008). Akut smärta är 

övergående, när vävnadsskadan har läkt försvinner den akuta smärtan. Om den akuta 

smärtan däremot inte behandlas adekvat, kan den orsaka långsiktiga förändringar i 

nervsystemet, kronisk smärta och psykiskt lidande (Layzell, 2008). 

Underbehandlad smärta påverkar det kardiovaskulära systemet och kan leda till hypertoni, 

ökad hjärtmuskelsyreförbrukning, myokardischemi, takykardi och lungemboli. Smärtan 

påverkar även det respiratoriska systemet och kan indirekt bidra till hypoxemi, bildning av 

atelektaser samt lunginflammation (Mackintosh, 2007; Layzell, 2008). Underbehandlad 

smärta leder till ytterligare komplikationer som försämrad sårläkning. Den onda cirkeln 

utvecklas genom en ökad produktion av katabola hormoner, vilket utvecklar hyperglykemi, 

ökad proteinnedbrytning och negativ kvävebalans. Smärta orsakar även imoblisiering 

vilket ökar risken för djup ventrombos och kan leda till utdragen återhämtning (Layzell, 

2008).   

Långvarig smärta avser ett smärttillstånd vilket varar mer än sex månader (Werner, 2012a). 

Vid otillräcklig smärtlindring kan akut smärta omvandlas till långvarig smärta, exempelvis 

obehandlad postoperativ smärta som är en allvarlig komplikation vid större kirurgiska 

ingrepp (Clarke, Poon, Weinrib, Katznelson, Wentlandt, & Katz, 2015; Layzell, 2008).  

Postoperativ smärta är en obehaglig upplevelse som medför lidande och det är inte etiskt 

försvarbart för en sjuksköterska att avstå från att försöka lindra smärtan (Lindberg & 

Engström, 2011). Långvarig smärta är ett stort hälso- och sjukvårdsproblem i Europa. 

Förmågan att utföra dagliga samt sociala aktiviteter minskar hos människor som lever med 

långvarig smärta (Breivik, Collett, Ventafridda, Cohen & Gallacher, 2006). Magdi (2012) 

och Brejvik et.al (2006) belyser i sina studier att långvariga smärta medför obalans i 

människans liv och leder till minskat välbefinnande.  Flera studier belyser att smärta bidrar 

till psykisk ohälsa såsom depression, ångest, låg självkänsla, försämrad och livskvalité och 
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lyfter att långvarig smärta är att betrakta som ett sjukdomstillstånd (Misiak & Snarska, 

2014; Taverner, 2014; Kerba, Wu, Duan, Hagen & Bennett, 2010; Layzell, 2008).    

Vid smärta aktiveras nociceptorer som finns i hud och vävnader, inre organ, benhinnor och 

muskulatur. Via A-delta och C-fibrer som är tunna myelinerade fibrer leds smärtsignalen 

vidare till ryggmärgens bakhorn där det sker en omkoppling till andra ordningens neuron. 

Den spinala överföringen sker via två banor, som leder igenom talamus. Smärtsignalen 

leds vila laterala banan, till gyrus postcentralis (primära somatosensoriska barken) i 

hjärnbarken som svarar för smärtans intensitet och lokalisation. Den mediala banan delas i 

tre grenar som går till hypotalamus, prefrontala cortex och limbiska systemet. Anslutning 

till hypotalamus möjliggör för den autonoma respons som hör till smärtstimuleringen. När 

smärtsignalen aktiverar det limbiska systemet upplevs den emotionella och affektiva 

komponenten som stress eller ångest. När smärtsignalen aktiverar främre hjärnbarken 

manifesteras den kognitiva komponenten, det vill säga orsak till smärta (Fredenberg, Vinge 

& Karling, 2015). 

 

Olika typer av smärta 

Det finns olika typer av smärta, nociceptiv smärta, neuropatisk smärta, psykogen smärta 

och idiopatisk smärta.  

Nociceptiv smärta orsakas av vävnadsskada, kirurgisk ingrepp och inflammation. Den 

typen av smärta uppstår när afferenta neuroner stimuleras. Smärt-receptorer signalerar 

smärtan som överförs vidare via axoner till hjärnan (Rodriguez, 2015). 

Neuropatisk smärta är komplex och orsakas av en primär skada eller dysfunktion i 

nervsystemet. Smärta är förknippad med svårbehandlade cancersjukdomar (Kerba et.al 

2010) och kan göra individen funktionshindrad och leda till minskad livskvalité. 

Neuropatisk smärta är inte associerad med ett stimulus eller smärtan orsakas av stimulis 

som inte är smärtsam. Bakomliggande orsaker till neuropatiska smärta är neurointoxer, 

strålbehandling, kemoterapi, trauma och infektioner (Taverner, 2014). 

Psykogen smärta orsakas av psykisk ohälsa vid affektiva störningar, panikångest eller 

andra psykiatriska sjukdomar (Ekselius & Knorring, 2012). Idiopatisk smärta eller 

somatoforma smärtsyndrom definieras som smärta som varar under minst sex månader och 

saknar association till patofysiologisk eller patologisk mekanism, det vill säga upphovet till 

smärtan är inte känt (Ekselius & Knorring, 2012).                                                        

 

Smärtbedömning 

Smärtbedömning är det viktigaste hjälpmedlet för att ställa diagnos, att ge adekvat 

smärtlindring, utvärdera och kvalitetssäkra de smärtbehandlingsmetoder som har 

tillämpats. Den viktigaste variabeln inom smärtbedömning är patientens självrapporterade 

smärtintensitet samt patients smärtbeteende. Under vissa omständigheter görs 

smärtbedömning med hjälp av autonoma funktioner som blodtryck, puls eller andning hos 

barn eller patienter med kognitiv nedsättning (Werner, 2012b).                                                                           

Monroe, Carter, Feldt, Tolley och Cowan (2012) belyser i sin studie att direkt observation 

av smärtbeteende är standard för smärtbedömning hos människor med kognitiv 

nedsättning. I vissa fall, t.ex vid Alzheimers sjukdom, försämras patienten i sitt tillstånd 
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och till följd av detta minskar de observerbara smärtbeteenden hos patienten. När 

tvåvägskommunikation är genomförbart mellan patienten och sjuksköterskan, kan 

smärtbedömningen ske med så kallade smärtinstrument som grundas på visuell analog 

skala (VAS) eller numeriska skattningsskalor (NRS). Dessa instrument möjliggör att 

patienten skattar sin smärta från siffran 0 som är ingen smärta och siffran 10 som 

kännetecknar den värsta tänkbara smärtan (Werner, 2012b). Dessa 

smärtbedömningsinstrument kan enbart användas vid akuta smärttillstånd, av den 

anledningen att skalorna är endimensionella och därför inte lämpar sig för bedömning av 

multidimensionell smärta hävdar Werner (2012b). 

Det finns andra metoder tillgängliga för sjuksköterskor för att kunna bedöma smärta hos 

patienter. En del smärtskattningsinstrument är anpassade för vuxna, medan andra är 

anpassade för barn t.ex. Wong-Baker smärtskattningsskala som används till barn 0 till 3 år 

och äldre. Mätinstrumentet består av sex ansikten.  Ändpunkterna föreställer ett glatt 

ansikte som kännetecknar ”ingen smärta” och ett gråtande ansikte som kännetecknar 

”värsta tänkbara smärta”. Mellan de två ansikten finns fyra ansikten som kännetecknar lite 

smärta, lite mer smärta, ännu mer smärta och en hel del smärta (Garra et al., 2010).                                                                                                                               

McGill Pain Questionnaire (MPQ) rekommenderas för svår och långvarig smärta och är 

utformad för både farmakologisk och icke farmakologiska åtgärder. Enlig flera studier är 

MPQ det instrument som har högst trovärdighet och är ett validerat instrument för att 

bedöma smärta (Berger, Damico & Haefner, 2015; Biçici & Yapucu Güneş, 2012; Choi, 

Son, Lee & Cho, 2015). 

 

Smärtlindring 

Smärtanalys är en del av smärtlindringen för att kunna identifiera om smärtan är relaterad 

till vävnadsskada eller nervskada. Farmakologisk behandling är ett sätt att behandla 

smärta, framför allt akut smärta. Läkemedel kan administreras i form av peroral, 

intravenös, intratekal administrering samt perifera nervblockader (Werner, 2012c; Layzell, 

2008). Spinal och epidural smärtlindring är en av de mest effektiva metoder i samband 

med operation och djupgående smärtlindring i den omedelbara postoperativa perioden. 

Dessa smärtlindringsmetoder använd vid stor thoraxkirurgi, bukkirurgi och vid ortopediska 

ingrepp (Layzell, 2008).       

De vanligaste typer av läkemedel som används i smärtlindrande syfte är opiater, NSAID 

(Non Steroidal Anti-inflammatory Drugs), Cyklooxygenas-2 (COX-2) hämmare och 

paracetamol enligt Layzell (2008). För vissa patientkategorier som lider av långvarig 

smärta, är det inte alltid farmakologisk behandling som är den mest passande metoden för 

smärtlindring. Icke farmakologiska metoder som Transkutan Elektrisk nervstimulering 

(TENS), akupunktur, sjukgymnastik och kognitiv beteendeterapi kan i dessa fall vara 

bättre alternativ (Carlsson et al., 2012). För att kunna ge rätt läkemedelsbehandling så 

krävs det tydlig och säker symtombedömning särskild hos äldre patienter med 

demenssjukdom som löper hög risk att drabbas av svår smärta. Äldre patienter har större 

risk för läkemedelsbiverkningar (Jensen et al., 2014). Öka kunskap i smärtbehandling av 

personal kräver kompetens inom både smärtbedömning och demens (Husebo, Strand, Moe-

Nilssen, Borge Husebo, Aarsland & Ljunggren, 2008). 
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Demenssjukdomar  

Hälso-och sjukvårdspersonal möter patienter med demenssjukdom inom flera 

verksamheter vilket kräver att personalen har fördjupade kunskaper om ämnet. Demens är 

ett samlingsnamn som innefattar en mängd symtom relaterade till en försämring av 

minnesfunktion, orientering, språk, omdöme eller resonemang (Warren, Shi, Young, 

Borenstein & Martiniuk, 2015). Förmågan att utföra dagliga aktiviteter (ADL) avtar under 

sjukdomsförloppet, kognitiv funktion sviktar under tiden men medvetandet påverkas inte. 

Demenssjukdom ger upphov till funktionsnedsättning och ett beroende av omvårdnad 

bland äldre människor över hela världen (WHO, 2015). Det är främst äldre människor som 

insjuknar i demens, emellertid är det inte en normal del av åldrandet (WHO, 2015). Även 

yngre människor, det vill säga individer under 65 år kan insjukna i demenssjukdom, enlig 

Chaston (2010). Varje år insjuknar 15 000-20 000 personer i demenssjukdom i Sverige 

(Marcusson, 2015). Enlig WHO (2015) lever redan cirka 47,5 miljoner människor i 

världen med olika demenssjukdomar och cirka 7,7 miljoner människor insjuknar varje år. 

Antal insjuknade personer ökar kraftigt och antal människor med demenssjukdom beräknas 

år 2030 vara 75,6 miljoner, för att sedan nästan tredubblas till år 2050 och då vara 135 

miljoner personer. En stor del av denna ökning beror på det stigande antalet människor 

med demens som bor i låg- och medelinkomstländer (WHO, 2015). 

Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom som står för cirka 70 procent av 

fallen (Reitz, Brayne & Mayeux, 2011). Frontallobsdemens (degeneration av frontalloben i 

hjärnan), Lewybody demens (onormala samling av protein som utvecklas inuti nervceller) 

och vaskulär demens orsakar majoriteten av näst största delen av demensfall (Warren et al., 

2015). Strokerelaterade skador som primärt eller sekundärt påverkar hjärnan är ytterligare 

en orsak till sjukdomen (WHO, 2015). 

Vid demenssjukdomen utvecklas symtom under tre faser. Första fasen, är den tidiga fasen, 

som ibland kan försummas då uppkomsten inträffar successiv och diffust. Individen ter sig 

vara glömsk och blir desorienterad i tid och rum. Under andra fasen blir symtomen 

distinkta vilket innebär att närminnet försämras och individen med demenssjukdom 

glömmer bort namn, får kommunikationssvårigheter, inte kan sköta sin ADL självständig 

och får beteendeförändringar. Under den tredje fasen framträder totalt beroende samt 

inaktivitet. Symtomen innefattar oförmåga att känna igen anhöriga och vänner, oförmåga 

att sköta egenvård, gångsvårigheter, aggression samt beteendeförändringar som kan 

eskalera (WHO, 2015). Under tredje fasen ökar risken för fallskador på grund av 

gångsvårigheter och risken för höftfraktur ökar. Kognitiv nedsättning gör att individen 

förlorar uppfattningen om sin miljö och inte kan identifiera risker och sin egen kapacitet, 

vilket också kan leda till ökad fallrisk, skador och smärta (Skog, 2009).                                                                                           

Demenssjukdomar kan diagnosticeras med hjälp av blodprover, minnesutredning, Mini-

Mental-test samt CT-hjärna datortomografi och kan behandlas med hjälp av läkemedel 

samt god omvårdnad (Marcusson, 2015; Praktiskmedicin, 2014).  Det föreligger olika 

riskfaktorer som är associerade till demenssjukdomar såsom ischemisk hjärtsjukdom och 

stroke, vilket också kan orsaka specifika behov av vård och sjukhusvistelser inom 

akutsjukvården. Det hävdas att diabetes, högt blodtryck, rökning och fetma har visat sig 

öka risken för insjuknande i vaskulärdemens (Reitz, Brayne, & Mayeux, 2011).  
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Smärta och Demenssjukdomar 

Av den anledning att det inte finns något botemedel för demenssjukdomar, är vården 

inriktad på bevarande av värdigheten samt lindring av symtomen. Smärta och agitation är 

vanliga symtom hos patienter med demenssjukdomar och fortskrider med tiden vilket kan 

leda till att personen blir sängliggandet.  Dessa patienter är också i riskzonen för 

kontrakturer och trycksår som orsakar smärta (Mitchell et al., 2009).  

Smärtlindring kan vara otillfredsställande hos människor med demenssjukdomar, kognitiv 

nedsättning, cancersjukdomar och även stroke. Smärtan kan då leda till ett försämrat 

habitualtillstånd, lidande, svårigheter för rehabilitering såväl som undernäring. Adekvat 

smärtlindring är därför angeläget inom vården (Skog, 2009). Smärta vid demenssjukdomar 

är svårt att bedöma, med anledning av att patienten inte alltid kan förmedla detta. En vanlig 

kroppsundersökning kan bidra till smärtbedömning hos människor med demenssjukdomar 

i tidigt stadium, dock blir det mycket svårare när sjukdomen utvecklas för att människan 

inte har förmågan att förmedla smärtan (Skog, 2009). Förmåga att förmedla smärta verbalt 

kan ersätts med beteendeförändringar vilket manifesterar sig i form av minskad aptit, 

nedstämdhet och aggression under en längre period. Därutöver är det viktigt att upptäcka 

de situationer som är associerade till smärta för individen genom att åstadkomma olika 

adekvata instrumenten och metoder för en omsorgsfull smärtbedömning (Ersek, Polissar & 

Neradilek, 2011). Följaktligen är sjuksköterskans inlevelsefulla och professionella 

förhållningsätt mycket essentiell vid mötet med en patient med demenssjukdom liksom 

förmågan att tolka tecken på smärta (Skog, 2009). Människor med demenssjukdom har 

färre smärtbeteenden, och smärtbedömning med beteendeindikatorer kan vara en utmaning 

för sjuksköterskor (Monroe, Carter, Feldt, Tolley & Cowan, 2012). Svår kognitiv svikt är 

därför ett stort hinder i bedömningen av smärta (Monroe & Carter, 2010). 

 

Akutsjukvård 

Akutsjukvårdens huvuduppdrag är att erbjuda behandling och främja hälsa till skadade 

människor i akuta skeden (Cross, 2005; Cummings, Francescutti, Predy & Cummings, 

2006). Begreppet ”akutsjukvård” inkluderar all vård som är förorsakad av medicinskt akuta 

tillstånd, och är en viktig och extensiv del av sjukvården. Initialt omhändertagande vid 

akuta sjukdomstillstånd är viktigt inom akutsjukvården. Ett fullständigt och korrekt 

omhändertagande av patienter med akuta sjukdomstillstånd bidrar till snabbare 

tillfrisknande, mindre lidande, kortare vårdtider och ökar framför allt chansen för 

överlevnad. Akutsjukvård bedrivs inte enbart på en akutmottagning, utan akutsjukvård 

inkluderar vård och behandling inom såväl akut öppenvård som akut slutenvård 

(Socialstyrelsen, 2014), till exempel samtliga medicinska, kirurgiska, intensivvårds- och 

uppvakningsavdelningar.  

 

Akuta situationer för personer inom äldreboenden och vårdhem med demenssjukdom 

Patienter som är bosatta i ett äldreboende eller sjukhem är oftast äldre människor med 

kroniska sjukdomar, funktionshinder och även demenssjukdomar. Akuta sjukdomstillstånd 

som kräver sjukhusvård är vanligt förekommande hos äldre personer. Höftfraktur, 

lunginflammation, stroke, bröstsmärta, hjärtsvikt och anemi är de vanligaste orsakerna till 

sjukhusvistelser bland äldre människor från vårdhem. Sjukhusvistelse kan då krävas för att 

få rätt diagnos, medicinsk behandling och att minska risken för funktionsnedsättning och 
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mortalitet samt för att få palliativ vård (Ranhoff & Linnesund, 2005). Trauma i dessa 

situationer orsakar ofta akut smärta.  Det är angeläget att sjuksköterskan har både 

kompetens och förmåga att kunna bedöma smärtan hos patienter med demenssjukdom, för 

att dessa patienter kan ha svårt att förmedla smärta (Rodriguez, 2015). 

 

Sjuksköterskans kompetens  

Sjuksköterskans roll är att lindra lidande, förebygga sjukdom, främja hälsa och återställa 

hälsan, enligt kompetensbeskrivningen (Svensk sjuksköterskeförening 2012). Alla 

patienter har rätt till en god vård och omsorg oavsett ålder, sjukdom, funktionsnedsättning, 

etnisk bakgrund, kön och sexuell läggning (Svensk sjuksköterskeförening 2012). Detta kan 

lyckats genom att skapa en vårdrelation med hjälp av tvåvägskommunikation. 

Kommunikation är ett hjälpmedel för sjuksköterskor för att de ska kunna erbjuda patienten 

den vård som de behöver. Den stora utmaningen som sjuksköterskor är att möta patienter 

som inte kan förmedla sig, exempelvis om sin smärta och lidande (Monroe et al. 2012). 

Det är sjuksköterskans ansvar att kunna tillgodose patienternas behov av omvårdnad 

oberoende av angelägenhetsgrad samt kunna identifiera vårdlidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). I situationer gällande smärta kan sjuksköterskan genom att 

förstå grundläggande patofysiologi om smärta bidra till att hantera smärta hos patienter 

(Rodriguez, 2015). 

Sex kärnkompetenser har utvecklats som stöd för sjuksköterskor i sitt arbete med att ge 

säker och god vård för patienter.  Dessa kärnkompetenser är: samverkan i team; 

personcentrerad vård; informatik; evidensbaserad vård; förbättringskunskap; och säker 

vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).                                                                                                                   

Sjuksköterskans roll inom akutsjukvård 

Sjuksköterskan har en central roll inom akutsjukvården. Gilardi, Chiara Guglielmetti och 

Pravettoni (2014) beskriver sjuksköterskans roll inom akutsjukvård från första mötet där 

sjuksköterskan möter patienten, bedömer patientens hälsotillstånd och ser över de 

omvårdnadsåtgärder som patienten behöver under det akuta skedet. Författarna beskriver i 

sin studie att idag har sjuksköterskor en utökad roll inom akutsjukvård, särskild på 

akutmottagning, genom ansvar för patientflöde, bedömning, prioritering samt behandling.  

Sjuksköterskan är ”spindeln i nätet”, vilket innebär ett nära samarbete, så kallat teamwork, 

med de andra professionerna och framför allt som stöd till läkaren. 

Specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård samt avancerad vård bör ha god 

kommunikations- och samarbetsförmåga med andra professioner samt patienter, då det kan 

ge en positiv inverkan på patienternas erfarenheter.  Genom att delta i medicinska ronder 

tillsammans med läkaren, har sjuksköterskor kunnat bidra till ett förbättrat 

informationsflödet mellan läkare och sjuksköterskor. Detta bidrar till ökade kunskaper, 

färdigheter, kompetens, ökad kvalitet och patientsäkerhet (McDonnell, Goodwin, 

Kennedy, Hawley, Gerrish & Smith, 2015).                                                                                                            

Gilardi et. al (2014) beskriver i sin studie att hög arbetsbelastning på en 

akutsjukvårdsavdelning kan påverka teamarbetet på ett negativt sätt och risken för misstag 

föreligger under sådana omständigheter. Under sådana förhållanden är sjuksköterskan ett 

stort stöd för de andra professionerna genom att vara en viktig aktör. Sjuksköterskan 

stödjer läkaren genom gemensam uppföljning av patienternas vård samt genom att 

informera läkaren om provresultat eller behov av att remittera patienten från 
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akutmottagningen till andra verksamheter för fortsatt vård, enlig Gilardi et al. (2014). 

Således är sjuksköterskans yttersta och största ansvar tidig identifiering av avvikande 

symtom hos patienter som vårdas på en akutvårdsavdelning. Denna förmåga är viktig då 

patienternas habituella tillstånd snabbt kan försämras.  

 

Lidande 

Lidande innebär plåga, vånda och pina från en skada som ansätter människan (Arman, 

2012).  Att lida innebär att kämpa, det vill säga en obehaglig händelse eller sjukdom som 

människan utsätts för och blir tvungen att kämpa mot det (Eriksson, 1994). Armans (2012) 

definition av ”att lida” betyder undergå, genomlida smärta och genomleva smärtsamma 

omständigheter. Eriksson (1994) beskriver lidande som en kamp mellan det onda och det 

goda, där människan kämpar mot en plåga. Det onda kan vara en obotlig sjukdom vilket 

betraktas som ett hot mot människans integritet, eftersom det påminner om maktlöshet och 

känslan av att inte ha ultimat kontroll över sjukdomen som kan leda till döden. Lidande 

betraktas som en sjukdom och är förknippad med smärta, vilket är en personlig upplevelse, 

enlig Taverner (2014). Vårdlidande innebär när vårdaren skadar patienten genom att på 

något sätt vårda oförsiktig och hänsynslöst vilket bidrar till ökad lidande hos patienten 

(Lindwall, 2012).  

Lidande gör att människan känner en känsla av hopplöshet och ensamhet, maktlöshet, och 

därutöver är lidande förknippat med intensiva känslor, oförmåga att uttrycka upplevelser 

och förlust (Ferrell & Coyle, 2008; Rydahl-Hansen, 2005 ). Människans upplevelser av 

lidande tilldrar sig i tre faser som innebär negation, insikt, strid genom att avgränsa 

invecklade upplevelser (Arman, 2012).   

Att lindra lidande har flera innebörder. Ferrell och Coyle (2008) beskriver lidande utifrån 

det medicinska perspektivet, där lindrat lidande betyder att befria patienten från sjukdom. 

Utifrån ett omvårdnadsperspektiv är att lindra lidande sjuksköterskans huvuduppgift vilket 

innebär att omhänderta den lidande människan genom att lindra lidandet. Relationen 

mellan patienten och sjuksköterskan gör att hen kan blir engagerad i hela människans vård 

och närvarande i alla situationer där människan kämpar med sin lidande (Ferrell & Coyle, 

2008).   

Problemformulering 

Fallrisk, skador och smärta är vanlig förkommande hos patienter med demenssjukdom. 

Dessa patienter kan ha svårt att förmedla sin smärta och andra behov på grund av 

minnesdysfunktion samt försvagad kognitiv förmåga. Sjuksköterskor som arbetar inom 

akutsjukvård möter ofta dessa patienter och det är en utmaning för sjuksköterskor att 

smärtbedöma, smärtbehandla och följa upp behandlingen för dessa personer som inte kan 

förmedla sin smärta. Därför kan också den smärtlindring som dessa patienter får vara 

otillfredsställande. Obehandlad smärta orsakar lidande, vilket kan leda till förlängd 

återhämtning och rehabilitering. Tidigare forskning visar att det är ett invecklat problem 

där obehandlad smärta kan omvandlas till en sjukdom i sig. Underbehandlad smärta leder 

till psykisk ohälsa, försämrar livskvalité och leder till lidande, särskilt hos individer med 

demenssjukdom som har färre smärtbeteenden. Detta strider mot den sjuksköterskors 

etiska kod som säger att alla patienter har rätt till en god vård och omsorg oavsett ålder, 

sjukdom eller funktionsnedsättning (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Tillämpning av 

evidensbaserade metoder är en förutsättning för adekvat smärtbedömning och 
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smärtlindring för denna patientgrupp. Av den anledningen är det angeläget att öka 

kunskapen kring problemet, vilket kan bidra till ett bättre omhändertagande av dessa 

patienter och minska deras lidande.  

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa smärtbedömning av patienter med demenssjukdom inom 

akutsjukvård.  

 

METOD 

 

Design 

För att svara på syftet valdes litteraturöversikt som metod. Litteraturöversikt avser en 

genomgång av tidigare forskning och görs i syfte att få en överblick av ett område 

(Forsberg & Wengström, 2013; Friberg, 2012). Att utföra en litteraturöversikt sker flera 

steg, vilka görs systematiskt i tur och ordning. Studiens första steg går ut på att det 

formuleras en forskningsfråga, det vill säga ett ämne som är intressant och nödvändig för 

forskaren. Forskningsfrågan kan vara primär eller sekundär. I ett andra steg utformas en 

sökstrategi, det innebär att formulera sökord och välja databaser som data skall samlas 

ifrån, så kallade potentiella primära källmaterial som ska identifieras och hämtas. Under 

datainsamlingen dokumenteras sökningsförfarandet noggrant. Sedan läses insamlad data 

och utvärderas kritiskt med hjälp av olika formulär. Data analyseras sedan och 

slutprodukten delas in i begrepp och kategorier som slutligen diskuteras (Polit & Beck, 

2012). 

Datainsamling 

Artiklarna som eftersöktes för litteraturöversiktens resultat skulle ha publicerats i 

CIHNAL, PubMed och PsycINFO. Databaserna som valdes för datainsamlingen innehåller 

vetenskapliga tidskrifter som täcker områden som medicin och omvårdnad (Forsberg & 

Wengström, 2013) ansågs lämpliga datakällor utifrån syftet. I databasen CINAHL och 

PsycINFO ligger en ämnesordlista vilket kallas för (Subject Headings) respektive Medical 

Subject Headings (MeSH) termer i databasen PubMed. Dessa betecknar som en samling av 

sökord som används för att beskriva innebörden i artiklar i databaser och gör artiklarna 

sökbara (Polit och Beck, 2012). Inför datainsamlingen användes identifierade Subject 

Headings och MeSH termer. Sökorden som identifierades var: pain assessment; pain 

measurement; nurses role; severe dementia; critical care; nonverbal patient; tools; fracture; 

dementia; experience; nurse experience; hospital; postoperative challenge; attitude; acute 

care; postoperative challenge; emergency department; samt elderly. Således har artiklar 

som handlar om smärtbedömning av patienter med demens sjukdomar inkluderats i 

resultatdelen. 

Inklusionskriterier  

För att kunna inkludera relevanta vetenskapliga artiklar som svarar till litteraturöversiktens 

syfte har ett antal inklusionskriterier formulerats. Original artiklar som ingår i resultatdelen 

skulle vara tillgängliga i fulltext, ha abstrakt, ha erhållit godkännande från etisk kommitté, 

vara skrivna på det engelska språket och vara peer reviewed.  En inklusionskriterier var 

tidsspannen, artiklar som ingår i resultatet publicerades år 2004-2015 . Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende 
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studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats (bilaga I) var också en ytterligare 

inklusionskriterier. Där ett krav var att studierna skulle nå medel eller hög kvalitet. 

Litteraturöversiktens syfte var att belysa erfarenheter om smärtbedömning av patienter med 

demenssjukdom, således inkluderades enbart vetenskapliga artiklar som var relevanta för 

litteraturöversiktens syfte.  

Exklusionskriterier  

Exklusionskriterier var att alla studier i form av metasynteser, metaanalyser, 

litteraturöversikter. Artiklar med låg kvalitétsnivå samt artiklar som saknade 

informantsamtycke och godkännande från etisk kommitté exkluderades från studien.  

Artiklar som saknade en bristfälligt formulerad frågeställning eller syfte, otillräckligt 

urvalbeskrivning, bristfällig beskrivning av metod/analys och resultatredovisning ansågs 

ha dålig kvalité exkluderades från studien. 

Genomförande                                                                                                                  

Data samlades in mellan december 2015 och februari 2016. Inledningsvis gjordes fria 

sökningar för att få en totalbild över befintliga artiklar och se om tillräckligt många artiklar 

fanns för att genomföra en litteraturöversikt.  Vid datainsamlingen användes de booleska 

operatorerna AND, sökorden kombineras med AND som ger ett smalare resultat och styr 

databasen att söka på artiklar som handlar de valda sökorden (Polit och Beck, 2012). 

Sökningsprocessen för varje databas redovisas i separata tabeller (tabell 1,2,3). Vid varje 

sökning granskades samtliga titlar. Om titeln överensstämde med föreliggande studiens 

syfte, lästes abstrakt och i de fall abstrakt svarade upp mot syftet lästes artikeln i sin helhet.  

Insamlat material granskades enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats (bilaga I), modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).  

 

Tabell 1. Sökningar i databas CINAHL. 

Datum  Sökord Begränsningar Antal träffar Lästa 

abstrakt  

Lästa 

artiklar 

Valda  

artiklar 

151229 Postoperative 

pain AND 

dementia 

AND fracture 

Publiceringsdatum: 

20050101-20151231  

Engelskspråkig  

Forskningsartikel  

Peer reviewed 

5 2 2 1  

151229 Nurse 

experience 

AND pain 

assessment 

AND 

dementia 

Publiceringsdatum: 

20050101-20151231 

Engelskspråkig Peer 

reviewed  

8 5 1 1 

151229 Nurse 

experience 

AND pain 

measurement 

AND 

dementia  

Publiceringsdatum: 

20050101-20151231 

Engelskspråkig Peer 

reviewed  

7 4 1 0 

151229 Pain 

measurement 

AND severe 

dementia 

AND nursing  

Publiceringsdatum: 

20080101-20151231 

Engelskspråkig 

Forskningsartikel 

Peer reviewed  

19 10 3 0 

http://web.a.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=postoperative%20pain%20AND%20dementia%20AND%20fracture&sid=34030441-61b5-45f7-9cdd-29f362a12521%40sessionmgr4004&vid=14
http://web.a.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=postoperative%20pain%20AND%20dementia%20AND%20fracture&sid=34030441-61b5-45f7-9cdd-29f362a12521%40sessionmgr4004&vid=14
http://web.a.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=postoperative%20pain%20AND%20dementia%20AND%20fracture&sid=34030441-61b5-45f7-9cdd-29f362a12521%40sessionmgr4004&vid=14
http://web.a.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=postoperative%20pain%20AND%20dementia%20AND%20fracture&sid=34030441-61b5-45f7-9cdd-29f362a12521%40sessionmgr4004&vid=14
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=nurse%20experience%20AND%20pain%20assessment%20AND%20dementia&sid=15ab1064-c617-4475-866e-2102c7d3fe7d%40sessionmgr198&vid=20
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=nurse%20experience%20AND%20pain%20assessment%20AND%20dementia&sid=15ab1064-c617-4475-866e-2102c7d3fe7d%40sessionmgr198&vid=20
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=nurse%20experience%20AND%20pain%20assessment%20AND%20dementia&sid=15ab1064-c617-4475-866e-2102c7d3fe7d%40sessionmgr198&vid=20
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=nurse%20experience%20AND%20pain%20assessment%20AND%20dementia&sid=15ab1064-c617-4475-866e-2102c7d3fe7d%40sessionmgr198&vid=20
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=nurse%20experience%20AND%20pain%20assessment%20AND%20dementia&sid=15ab1064-c617-4475-866e-2102c7d3fe7d%40sessionmgr198&vid=20
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=nurse%20experience%20AND%20pain%20assessment%20AND%20dementia&sid=15ab1064-c617-4475-866e-2102c7d3fe7d%40sessionmgr198&vid=20
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=nurse%20experience%20AND%20pain%20measurement%20AND%20dementia&sid=15ab1064-c617-4475-866e-2102c7d3fe7d%40sessionmgr198&vid=26
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=nurse%20experience%20AND%20pain%20measurement%20AND%20dementia&sid=15ab1064-c617-4475-866e-2102c7d3fe7d%40sessionmgr198&vid=26
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=nurse%20experience%20AND%20pain%20measurement%20AND%20dementia&sid=15ab1064-c617-4475-866e-2102c7d3fe7d%40sessionmgr198&vid=26
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=nurse%20experience%20AND%20pain%20measurement%20AND%20dementia&sid=15ab1064-c617-4475-866e-2102c7d3fe7d%40sessionmgr198&vid=26
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=nurse%20experience%20AND%20pain%20measurement%20AND%20dementia&sid=15ab1064-c617-4475-866e-2102c7d3fe7d%40sessionmgr198&vid=26
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=nurse%20experience%20AND%20pain%20measurement%20AND%20dementia&sid=15ab1064-c617-4475-866e-2102c7d3fe7d%40sessionmgr198&vid=26
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=Pain%20measurement%20AND%20severe%20dementia%20AND%20nursing&sid=15ab1064-c617-4475-866e-2102c7d3fe7d%40sessionmgr198&vid=61
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=Pain%20measurement%20AND%20severe%20dementia%20AND%20nursing&sid=15ab1064-c617-4475-866e-2102c7d3fe7d%40sessionmgr198&vid=61
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=Pain%20measurement%20AND%20severe%20dementia%20AND%20nursing&sid=15ab1064-c617-4475-866e-2102c7d3fe7d%40sessionmgr198&vid=61
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=Pain%20measurement%20AND%20severe%20dementia%20AND%20nursing&sid=15ab1064-c617-4475-866e-2102c7d3fe7d%40sessionmgr198&vid=61
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=Pain%20measurement%20AND%20severe%20dementia%20AND%20nursing&sid=15ab1064-c617-4475-866e-2102c7d3fe7d%40sessionmgr198&vid=61
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151229 Pain AND 

assessment 

AND severe 

dementia 

AND nursing 

Publiceringsdatum: 

20080101-20151231  

Engelskspråkig  

Forskningsartikel  

Peer reviewed 

19 5 3 0 

151230 Dementia 

AND pain 

assessment 

AND nurses 

role 

Engelskspråkig 

Forskningsartikel 

Peer reviewed 

2007-2015 

7 4 1 1  

160201 Pain 

assessment 

AND 

dementia 

AND elderly 

Publiceringsdatum: 

20070101-20151231  

Engelskspråkig  

Forskningsartikel  

Peer reviewed 

28 11 4 1  

160203 Pain 

assessment 

AND critical 

care AND 

Nonverbal 

patient AND 

tools  

Publiceringsdatum: 

20100101-20151231 

Engelskspråkig  

Forskningsartikel  

Peer reviewed 

16 6 3 1   

150208 Pain AND 

assessment 

AND severe 

dementia 

AND nursing  

Publiceringsdatum: 

20080101-20151231  

Engelskspråkig 

Forskningsartikel  

Peer reviewed 

19 4 3 1 

 

Tabell 2. Sökningar i databas PubMed.  

Datum Sökord Begränsningar  Antal 

träffar 

Lästa 

abstract  

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar  

151529 Acute care AND pain 

assessment) AND 

dementia 

Full text, 

Publication date 

from 

2005/01/01 to 

2015/12/31 

32 8 3 3  

160201 ("pain"[MeSH Terms] 

OR "pain"[All Fields]) 

AND 

("Assessment"[Journal] 

OR "assessment"[All 

Fields]) AND 

("patients"[MeSH Terms] 

OR "patients"[All Fields] 

OR "patient"[All Fields]) 

AND ("dementia"[MeSH 

Terms] OR 

"dementia"[All Fields]) 

AND ("hospitals"[MeSH 

Terms] OR 

"hospitals"[All Fields] 

OR "hospital"[All 

Fields]) AND ("loattrfree 

full text"[sb] AND 

"2011/01/30"[PDat] : 

"2016/01/28"[PDat] AND 

"humans"[MeSH Terms])  

Full text, 

Publication date 

from 

2005/01/01 to 

2015/12/31 

12 4 2  1 

160207 ((pain measurement) 

AND dementia) AND 

geriatric hospital 

Full text, 

Publication date 

from 

2005/01/01 to 

2015/12/31 

22 7 4 3  

http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=Pain%20AND%20assessment%20AND%20severe%20dementia%20AND%20nursing&sid=897fcb60-f9d8-4493-8747-fb738f92aade%40sessionmgr111&vid=17
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=Pain%20AND%20assessment%20AND%20severe%20dementia%20AND%20nursing&sid=897fcb60-f9d8-4493-8747-fb738f92aade%40sessionmgr111&vid=17
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=Pain%20AND%20assessment%20AND%20severe%20dementia%20AND%20nursing&sid=897fcb60-f9d8-4493-8747-fb738f92aade%40sessionmgr111&vid=17
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=Pain%20AND%20assessment%20AND%20severe%20dementia%20AND%20nursing&sid=897fcb60-f9d8-4493-8747-fb738f92aade%40sessionmgr111&vid=17
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=Pain%20AND%20assessment%20AND%20severe%20dementia%20AND%20nursing&sid=897fcb60-f9d8-4493-8747-fb738f92aade%40sessionmgr111&vid=17
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=dementia%20AND%20pain%20assessment%20AND%20nurses%20role&sid=897fcb60-f9d8-4493-8747-fb738f92aade%40sessionmgr111&vid=75
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=dementia%20AND%20pain%20assessment%20AND%20nurses%20role&sid=897fcb60-f9d8-4493-8747-fb738f92aade%40sessionmgr111&vid=75
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=dementia%20AND%20pain%20assessment%20AND%20nurses%20role&sid=897fcb60-f9d8-4493-8747-fb738f92aade%40sessionmgr111&vid=75
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=dementia%20AND%20pain%20assessment%20AND%20nurses%20role&sid=897fcb60-f9d8-4493-8747-fb738f92aade%40sessionmgr111&vid=75
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=dementia%20AND%20pain%20assessment%20AND%20nurses%20role&sid=897fcb60-f9d8-4493-8747-fb738f92aade%40sessionmgr111&vid=75
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=pain%20assessment%20AND%20dementia%20AND%20elderly&sid=5a5a58e1-8ead-4777-89f8-f74edbd5d74f%40sessionmgr198&vid=10
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=pain%20assessment%20AND%20dementia%20AND%20elderly&sid=5a5a58e1-8ead-4777-89f8-f74edbd5d74f%40sessionmgr198&vid=10
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=pain%20assessment%20AND%20dementia%20AND%20elderly&sid=5a5a58e1-8ead-4777-89f8-f74edbd5d74f%40sessionmgr198&vid=10
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=pain%20assessment%20AND%20dementia%20AND%20elderly&sid=5a5a58e1-8ead-4777-89f8-f74edbd5d74f%40sessionmgr198&vid=10
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=pain%20assessment%20AND%20dementia%20AND%20elderly&sid=5a5a58e1-8ead-4777-89f8-f74edbd5d74f%40sessionmgr198&vid=10
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=pain%20assessment%20AND%20critical%20care%20AND%20Nonverbal%20patient%20AND%20tools&sid=5a700a91-824b-4ea3-b61d-cd2f57e2e9f7%40sessionmgr112&vid=9
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=pain%20assessment%20AND%20critical%20care%20AND%20Nonverbal%20patient%20AND%20tools&sid=5a700a91-824b-4ea3-b61d-cd2f57e2e9f7%40sessionmgr112&vid=9
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=pain%20assessment%20AND%20critical%20care%20AND%20Nonverbal%20patient%20AND%20tools&sid=5a700a91-824b-4ea3-b61d-cd2f57e2e9f7%40sessionmgr112&vid=9
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=pain%20assessment%20AND%20critical%20care%20AND%20Nonverbal%20patient%20AND%20tools&sid=5a700a91-824b-4ea3-b61d-cd2f57e2e9f7%40sessionmgr112&vid=9
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=pain%20assessment%20AND%20critical%20care%20AND%20Nonverbal%20patient%20AND%20tools&sid=5a700a91-824b-4ea3-b61d-cd2f57e2e9f7%40sessionmgr112&vid=9
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=pain%20assessment%20AND%20critical%20care%20AND%20Nonverbal%20patient%20AND%20tools&sid=5a700a91-824b-4ea3-b61d-cd2f57e2e9f7%40sessionmgr112&vid=9
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=pain%20assessment%20AND%20critical%20care%20AND%20Nonverbal%20patient%20AND%20tools&sid=5a700a91-824b-4ea3-b61d-cd2f57e2e9f7%40sessionmgr112&vid=9
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=Pain%20AND%20assessment%20AND%20severe%20dementia%20AND%20nursing&sid=499de843-abd1-411c-a1e0-5bcba062bf54%40sessionmgr113&vid=6
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=Pain%20AND%20assessment%20AND%20severe%20dementia%20AND%20nursing&sid=499de843-abd1-411c-a1e0-5bcba062bf54%40sessionmgr113&vid=6
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=Pain%20AND%20assessment%20AND%20severe%20dementia%20AND%20nursing&sid=499de843-abd1-411c-a1e0-5bcba062bf54%40sessionmgr113&vid=6
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=Pain%20AND%20assessment%20AND%20severe%20dementia%20AND%20nursing&sid=499de843-abd1-411c-a1e0-5bcba062bf54%40sessionmgr113&vid=6
http://web.b.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=Pain%20AND%20assessment%20AND%20severe%20dementia%20AND%20nursing&sid=499de843-abd1-411c-a1e0-5bcba062bf54%40sessionmgr113&vid=6
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Tabell 3. Sökningar i databas PsykINFO. 

Datum Sökord Begränsningar Antal träffar Lästa abstrakt Lästa  

artiklar 

Valda  

artiklar 

160130 pain 

assessment 

AND 

dementia 

AND acute 

hospital 

Peer reviewed  

engelska 

2004-2015 

12 5 3 2  

160204 Pain 

assessment 

AND 

dementia 

AND acute 

hospital  

Peer reviewed  

engelska 

2004-2005 

12 4 2 0 

 

 

Dataanalys 

Efter artikelsökningen identifierades 15 vetenskapliga artiklar som svarade på 

litteraturöversiktens syfte. Enlig Polit och Beck (2012) måste artiklarna granskas med hjälp 

av ett protokoll (matris), som möjliggör för författaren att analysera studiernas teoretiska 

grunder, metodologiska funktioner och därefter utvärdera styrkor och svagheter. Artiklarna 

lästes upprepade gånger för att förstå innebörden av texten. Samtidigt som artiklar lästes 

och kvalitetsgranskades fördes artiklarnas syfte, metod och resultat löpande in i en matris 

(bilaga 2). Artiklarna som ingick i datainsamlingen skulle innehålla etiskt godkännande 

från etisk kommitté, en tydlig metod beskrivning beroende på studiens klassificering, det 

vill säga typen av studien. Val av deltagare, välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, analysmetod och resultat skulle vara beskrivna i varje artikel. Dessa 

delar fördes in i matrisen tillsammans med studiens resultat. När matrisen var ifylld kunde 

analysen inledas. Innehållsanalys användes som metod för att analysera materialet, vilket 

beskriver resultatet genom att identifiera teman som möjliggör för forskaren att finna 

mönster och sammanhang. De olika artiklarnas resultat lästes flera gånger för att förstå 

textens innebörd och koda texten kring dess innehåll. Efter det kondenserades koderna och 

texten delades in under kategorier med liknande innehåll, vidare delades alla angivna 

sammanfattade koder i ett antal tema omfattande liknande begrepp. Formulerade kategorier 

besvarar frågan ”vad”, det vill säga studiens syfte. Sista steg av dataanalysen var tolkning 

och diskussion av resultatet (Forsberg & Wengström, 2013).  

Forskningsetiska övervägande 

Syftet med forskning är att upptäcka ny evidens för att höja bland annat vårdens kvalité. 

Författaren är ansvarig för studien som kommer att presenteras, därför är det angeläget att 

etiska regler följs. Denna studie är en litteraturöversikt vilket är en redovisning och 

presentation av tidigare forskning därför har det inte varit nödvändig att erhålla en etisk 

prövning från etikkommitté. Forskningsetiska övervägande bör göras genom att inkludera 

enbart artiklar som innehåller ett etiskt godkännande för den egna studiens resultat. 

Grundprincipen är att dataanalys samt presentation av resultaten utförs på ett objektiv och 

neutralt sätt vilket innebär att undvika att påverka studien med egna slutsatser. För att 

kunna bedöma studiens tillförlitlighet är det viktigt att material och metod beskrivs 

noggrann samt referenser och citat är korrekt skrivna för att läsaren har möjlighet att kunna 

bedöma studiens kvalité (Vetenskapsrådet, 2011). Författaren har läst alla artiklar och 

http://web.a.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=pain%20assessment%20AND%20dementia%20AND%20acute%20hospital&sid=79f269a4-c8c0-4026-95b6-62a42858a8d7%40sessionmgr4003&vid=8
http://web.a.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=pain%20assessment%20AND%20dementia%20AND%20acute%20hospital&sid=79f269a4-c8c0-4026-95b6-62a42858a8d7%40sessionmgr4003&vid=8
http://web.a.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=pain%20assessment%20AND%20dementia%20AND%20acute%20hospital&sid=79f269a4-c8c0-4026-95b6-62a42858a8d7%40sessionmgr4003&vid=8
http://web.a.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=pain%20assessment%20AND%20dementia%20AND%20acute%20hospital&sid=79f269a4-c8c0-4026-95b6-62a42858a8d7%40sessionmgr4003&vid=8
http://web.a.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=pain%20assessment%20AND%20dementia%20AND%20acute%20hospital&sid=79f269a4-c8c0-4026-95b6-62a42858a8d7%40sessionmgr4003&vid=8
http://web.a.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=pain%20assessment%20AND%20dementia%20AND%20acute%20hospital&sid=79f269a4-c8c0-4026-95b6-62a42858a8d7%40sessionmgr4003&vid=8
http://web.a.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=pain%20assessment%20AND%20dementia%20AND%20acute%20hospital&sid=79f269a4-c8c0-4026-95b6-62a42858a8d7%40sessionmgr4003&vid=8
http://web.a.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=pain%20assessment%20AND%20dementia%20AND%20acute%20hospital&sid=79f269a4-c8c0-4026-95b6-62a42858a8d7%40sessionmgr4003&vid=8
http://web.a.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=pain%20assessment%20AND%20dementia%20AND%20acute%20hospital&sid=79f269a4-c8c0-4026-95b6-62a42858a8d7%40sessionmgr4003&vid=8
http://web.a.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=pain%20assessment%20AND%20dementia%20AND%20acute%20hospital&sid=79f269a4-c8c0-4026-95b6-62a42858a8d7%40sessionmgr4003&vid=8
http://web.a.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=pain%20assessment%20AND%20dementia%20AND%20acute%20hospital&sid=79f269a4-c8c0-4026-95b6-62a42858a8d7%40sessionmgr4003&vid=8
http://web.a.ebscohost.com.sll.idm.oclc.org/ehost/breadbox/search?term=pain%20assessment%20AND%20dementia%20AND%20acute%20hospital&sid=79f269a4-c8c0-4026-95b6-62a42858a8d7%40sessionmgr4003&vid=8
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översatt från engelska till svenska, vidare under dataanalysprocessen artiklarna har 

författaren haft en neutral och objektiv förhållningsätt. Denna förhållningsätt är angelägen 

för att även författare som kommer att sammanställa ett nytt resultat skall följa etiska regler 

för att bevara studiens tillförlighet.  

RESULTAT 

Syftet med denna studie var att belysa smärtbedömning av patienter med demenssjukdom 

inom akutsjukvård. Efter en sammanställning av 15 vetenskapliga artiklar identifierades tre 

huvudteman: kroppsspråk och beteendeförändringar; smärtskattnings instrument; och 

sjuksköterskans erfarenhet. 

Kroppsspråk och beteendeförändringar 

Utifrån kroppsspråk och beteendeförändringar visas olika strategier för att bedöma smärta 

hos patienter med demens sjukdom.  Resultatet visar att detta handlar om olika sätt att 

bygga på kunskap om patientens uttryck genom att observera och undersöka patienten. De 

skiftande strategierna bygger på flera aspekter, som personens förmåga att beskriva 

smärtan verbalt, då används patientens egna ord och upplevelser som grunden för 

smärtbedömningen (Karlsson, Bravell, Ek & Bergh, 2015). Kommunikationsrelaterade 

funktionshinder och oförmåga att uttrycka sin smärta verbalt är vanligt förekommande hos 

patienter med demenssjukdomar. Genom att undersöka patientens rörelseförmåga och 

kontrollera reaktioner kan man tolka detta som en indikator på smärta vid minskad 

kroppsfunktion (Karlsson, Bravell, Ek & Bergh, 2015; Dowding et al. 2015).                                                                                                                                   

En strategi för smärtbedömning hos patienter med demenssjukdomar är att observera 

beteendeförändringar för att identifiera eventuella förändringar i beteende som kan orsakas 

av smärta (Brorson, Plymoth, Örmon & Bolmsjö, 2014; Dowding et al. 2015). Tolkning av 

patienternas individuella signaler vid smärta betraktas som hjälpmedel för 

smärtbedömningen samt möjliggör god förståelse för patientens behov (Dowding et al. 

2015; Brorson, Plymoth, Örmon & Bolmsjö, 2014).                                                                                                                               

Patienterna kan uttrycka sin smärta genom rastlöshet, skrikande, aggressivt beteende, och 

förändringar i ansiktsuttryck (Karlsson, Bravell, Ek & Bergh, 2015; Dowding et al. 2015; 

Pinto, Minson, Lopes & Laselva, 2015; Herr et al., 2004 ). Dessa symtom kan vara tecken 

på smärta då dessa beteenden oftast relaterades till smärtan. Det här visade sig vara en 

varningssignal för sjuksköterskan som kan reflektera över möjliga orsaker till 

beteendeförändringen eller förändrat kroppsspråk (Brorson, Plymoth, Örmon & Bolmsjö, 

2014).                                                                                                                               

Smärtskattninginstrument 

Smärtbedömningsinstrumenten ansågs vara ett hjälpmedel som möjliggör för 

sjuksköterskan att upptäcka och lindra smärtan hos patienter med demenssjukdomar. 

Resultatet från de vetenskapliga studierna har varit varierande. En studie belyser att 

instrumental smärtmätning med hjälp av visuell analog skala (VAS) ansågs som ogiltig för 

bedöma smärta hos personer med demens enligt Karlsson, Ernsth Bravell, Ek och Bergh, 

(2015).                                                                                                                              

Vidare beskrivs att 88 procent respektive 60 procent av deltagarna från två studier att 

patienter med demenssjukdom kunde förstå ett smärtskattninginstrument (Pautex et al., 

2005; Pautex et al., 2006).  Horizontal Visual Analogue Scale (HVAS) 

smärtskattningsinstrument presenterades som en användbar metod för patienter med mild 
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och måttlig demens (Pautex et al. 2005).  Pautex et. al. (2006) kom fram till att Verbal 

Rating Scale (VRS) och Face Pain Scale (FPS) var mer lämpliga än 

självskattningsmetoderna hos patienter med svår demenssjukdom. 

Red Wedge Scale (RWS), VRS och FPS var tre smärtbedömnings instrument som ansågs 

vara användbara för patienter med demenssjukdom med varierande resultat i annan studie. 

Det gjordes en jämförelse bland patienter med lätt, måttlig och svår demens. Studiens 

resultat visade att förmågan att förstå och använda en självbedömningsskala inte var 

relaterad till demenstyp utan till sjukdomens svårighetsgrad. Sextio procent av patienter 

med svår demens samt 80 procent med måttlig demens kunde smärtbedömas med hjälp av 

VRS samt 20 procent, respektive 30 procent av patienter med svår demens kunde 

smärtbedömas med RWS och FPS. Däremot 60 procent patienter med måttlig demens 

kunde smärtbedömas med RWS och FPS (Pesonen et al. 2009).  

Pinto, Minson, Lopes och Laselva (2015) beskriver att Pain Assessment in Advanced 

Dementia Scale (PAINAD) observationsskala lyckats översättas och anpassats till 

brasiliansk portugisiska. Detta smärtbedömnings instrument är baserat på ”Ansiktsuttryck”, 

"Kroppsspråk" och "tröstbarhet" för att bedöma smärta. Den brasilianska versionen av 

PAINAD skala har visat sig vara giltigt, korrekt och användbar på grund av dennes korta 

applikations tid, användarvänlighet, tydliga instruktioner som används i en mängd olika 

kliniska situationer. Paulson-Conger, Leske, Maidl, Hanson och Dziadulewicz, (2011) 

belyser att Pain Assessment in Advanced Dementia Scale (PAINAD) och Critical Care 

Pain Assessment Tool (CPOT) är ett beteendebaserat smärtskattninginstrument är ett bra 

alternativ för användning i icke verbal intensivvård patientgruppen.  

Fuchs-Lacelle, Hadjistavropoulos och Lix (2008) presenterade PACSLAC samt Taki et 

al.(2013) presenterade den japanska versionen PACSLAC-J, en observations 

smärtbedömning vilket är användbar för patienter med svår demenssjukdom för att det har 

förbättrad smärtlindringen hos patienter med demenssjukdom.  Doloplus-2 är ett 

observationsverktyg som tillämpas för smärtbedömning hos patienter med oförmåga att 

kommunicera (Pautex et al. 2007).  Författarna Brorson, Plymoth, Örmon och Bolmsjö 

(2014) beskriver att Doloplus-2 är ett tillförlitligt verktyg för smärtbedömning. Ando och 

Hishinuma (2010) belyser att den utvecklade nya versionen av Doloplus-2 anses vara en 

pålitlig smärtskattningsskala för att bedöma smärta hos patienter med demens i olika 

kliniska situationer. Enlig andra studier korrelerade Dolplus-2 måttligt med 

självbedömningsinstrumenten Vertical Visual Analog Scale (VVAS), FPS, VRS, HVAS. 

Dock är mätning av smärtans intensitet är inte genomförbart med Dolplus-2 i jämförelse 

med VVAS, FPS, VRS, HVAS (Pautex et al. 2005; Pautex et al. 2006). Vidare kom Pautex 

et al. (2007)  fram till att det fanns en korrelation mellan självbedömnings instrument VAS 

och Doloplus-2 hos patienter med demenssjukdom.  Ngu et al. (2015) samt Karlsson et al. 

(2015) kom fram till ett gemensamt resultat som beskrev att förmågan att uttrycka smärtan 

hos patienter med demenssjukdom inte alltid är pålitlig, det krävs det noggrannhet vid 

smärtbedömning samt användning av observationsmetoder. Det vill säga applicering av 

olika utvärderingsstrategier för smärta ur ett personcentrerat perspektiv krävs för att 

komplettera och få en helhetssyn på patientens totala smärtsituation. 

Sjuksköterskans erfarenhet 

Några studier belyser sjuksköterskornas förhållningssätt för smärtbedömning hos patienter 

med demenssjukdom som inte kan förmedla sin smärta verbal (Karlsson, Bravell, Ek & 

Bergh, 2015; Dowding et al. 2015). Bedömning och hantering av smärta i samband med 
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kognitiv nedsättning är en utmaning eftersom smärta är en subjektiv upplevelse och dess 

detektering kräver förmåga att kommunicera med patienter som har en demenssjukdom 

(Ngu et al., 2015). Patienternas upplevelser av smärta ansågs vara komplexa och 

dynamiska, smärtan kan vara intermittent och kan variera (Dowding et al., 2015). 

Sjuksköterskor uppger att kommunikation ofta var ett hinder eftersom patientgruppen i 

allmänhet har kommunikationsrelaterade funktionshinder och svårigheter att uttrycka sin 

smärta verbalt (Brorson, Plymoth, Örmon & Bolmsjö, 2014). Vidare 

kommunikationsrelaterade funktionshinder samt svårigheter att uttrycka smärtan verbalt 

orsakar hinder för att bedöma, lindra och utvärdera smärtan hos patienter med demens 

sjukdom (Rantala, Kankkunen, Kvist & Hartikainen, 2014). Sjuksköterskor var medvetna 

om olika sätt att bedöma smärta hos äldre och de flesta trodde att användningen av en 

smärtbedömningsskala är den praxis som föredras för bedömning av akut smärta hos äldre 

vuxna. Men andelen av sjuksköterskor som rutinmässigt utvärderade smärta hos förvirrade 

äldre vuxna patienter var olika (Herr et al., 2004). De presenterade i sin studie att 97,9 

procent av sjuksköterskor var medvetna om vikten av regelbunden smärtbedömning. 

Endast 30,8 procent av sjuksköterskor uppgav att de ibland utförde rutinmässig 

smärtbedömning och enbart 69,2 procent av sjuksköterskor utförde alltid 

smärtbedömningen rutinmässig (Herr et al. 2004).                                                                              

Två studier uppger att anhöriga betraktas som en resurs, en källa för informationen. 

Familjen och släktens medverkan kan bidra till utökad förståelse av patientens smärta hos 

vårdpersonalen enligt (Karlsson et al. 2015;Brorson et al. 2014).                                                                                                                    

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att uppnå studiens syfte valdes en litteraturöversikt som möjliggjorde att undersöka en 

sammanfattning över tidigare studiers erfarenheter av smärtbedömning av patienter med 

demenssjukdom (Friberg, 2012). För att minimera risken att inhämta studier utifrån syftet 

med föreliggande studie, användes ett antal exklusions samt inklusions kriterier vid 

sökförfarandet. Det var för att kunna välja forskningsartiklar som tydligt svarade på syftet 

(Polit & Beck, 2012). Validiteten och reliabiliteten stärks i denna litteraturöversikt genom 

att kunna följa hur sökningarna gått till samt vilka sökord som använts (Forsberg & 

Wengström, 2008)  

Tidsspannet vid artikelsökning är studiens svaghet, för att artiklarna publicerades under 

2004-2015. Östlundh (2012) samt Forsberg och Wengström (2008) betonar tydligt att en 

vetenskaplig artikel anses som en ”färskvara” vilket inte bör vara äldre än tre till fem år. 

Det förekom hinder samt svårigheter under datainsamlingen varför författaren ökade 

tidsspannen för datainsamlingen. Några artiklar var äldre än fem år, dock fanns de var 

relevanta för studien och svarade på syftet. Det största hinder var att samla ihop tillräcklig 

många artiklar som kunde vara lämpliga för studiens syfte. Det förekom under 

datainsamlingen att ett flertal relevanta artiklar inte var tillgängliga i fulltext online, varken 

via Karolinska universitetssjukhusets sökmöjligheter eller via Sophiahemmet Högskolas 

sökmöjligheter. Styrkan med denna studie är att enbart artiklar som erhållit etiskt 

godkännanden, inkluderas i studien. Två artiklar exkluderades från studien för att de 

saknade etiskt godkännande från etisk kommitté. Det har varit angeläget att inkludera 

artiklar med enbart hög och medelhög kvalité som bedömdes enligt Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende 
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studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats. Detta förhållningssätt har bidragit till 

studiens validitet och trovärdighet. Två artiklar exkluderades från studie för att dessa 

artiklar saknade tydlig beskrivning av metodavsnittet därför ansågs vara olämpliga för 

studien.  

 

Ett av urvalskriterier vara att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, då detta är ett 

språk som författaren till föreliggande studie behärskar. Alla inkluderade forskningsartiklar 

var skrivna på engelska, detta gällde också forskning gjort i Sverige. Att artiklar är skrivna 

på engelska kan vara fördelaktigt i och med att flera kan ta del och granska dem. Ett 

möjligt hinder för författaren till denna studie kan vara att utrymmet för feltolkning ökar då 

varken svenska eller engelska är författarens modersmål. För att undvika feltolkning 

användes Google översättare och engelsk- Svenskt lexikon och vissa ord 

kontrollöversattes. 

Artiklarna som ingick i studiens resultat utfördes i olika länder och kontinenter. Inför 

kvalitetsgranskning lästes varje artikel på engelska flera gånger för att få inblick av 

artiklarnas innebörd. Författaren valde att översätta artiklarna från engelska till svenska för 

att säkerställa att all information blev förstådd. Argumentet var att författaren behärskades 

svenska språket bättre än engelska språket. Det fanns en nackdel med översättning, det 

förekommer ibland att det var svårt att hitta rätt ord på svenska som motsvarar den 

engelska termen, vilket kan riskera misstolkning av texten.  

Litteraturöversikt valdes som metod för föreliggande studie. Enligt Polit och Beck (2012) 

är litteraturöversikt en lämplig metod för att undersöka aktuellt forskningsläge kring ett 

visst ämne. Syftet var att belysa smärtbedömning av patienter med demenssjukdom och 

med syntes av flertalet artiklars resultat blev tre teman synliga, som beskriver detta. En 

ytterligare metoder som kunde svara på syftet hade varit kvalitativa intervjuer med 

sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvård. Detta hade gett ett annat resultat och 

inneburit att färre antal individer hade kunnat undersökas. Intervjuerna skulle ha gett 

möjlighet att ställa följdfrågor som kunde ha eventuellt gett en djupare kunskap.  I en 

litteraturstudie får författaren sammanställa resultatet från flertal artiklar och på det sättet 

presentera en samlad framställning av ämnet.  

Totalt inkluderades 15 vetenskapliga artiklar från Sverige, Japan, Finland, Schweiz, 

Frankrike, USA, Malaysia, Brasilien, Kanada och UK.  Både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar inkluderades i detta arbete och då kan ämnet belysas med en stor bredd. 

Litteraturöversikt är en lämplig metod för ämnen där gott om forskning finns. Smärta är ett 

väl utforskat område och möjliggjorde en sammanställning av resultat i form av en 

litteraturöversikt.  

Resultatdiskussion  

Resultatet tyder på att patientens reaktioner, förändringar i rörelseförmåga, oro, aggression 

kan vara tecken på smärta. Identifiering av smärta hos patienter med demenssjukdom 

kräver noggrann uppmärksamhet då patientens förmåga att uttrycka smärtan avtar samtidig 

som obehandlad smärta orsakar lidande hos patienten. För att kunna lindra lidandet krävs 

en större tonvikt vid att skapa en vårdrelation med patienten. Vårdrelationen ökar 

förståelse av den unika individen erfarenheter av smärta som i sin tur möjliggör för 

sjuksköterskan att kunna systematisk utvärdera patientens beteendeförändringar i samband 

med smärta (Blomqvist & Hallberg, 2001). 
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Under de senaste åren har forskning om smärtbedömning hos patientens med 

demenssjukdom fått utökad uppmärksamhet genom observationella beteendeskalor om 

smärtabedömning (Corbett et. al, 2012; Lints-Martindale, Hadjistavropoulos, Lix & 

Thorpe, 2012; Zwakhalen, van’t Hof & Hamers, 2012; Monroe et al., 2012).                                                                   

Den aktuella studiens resultat har presenterat PANAID och PACSLAC 

observationsinstrument. Lints-Martindal et al. (2011) intygar att PANAID och PACSLAC 

observations instrument ansågs vara trovärdiga och användbara för att identifiera smärtan 

hos patienter med demenssjukdom. Det har varit olämpligt att generalisera vilka 

smärtskattninginstrument som är mest användbara eller mer pålitliga än andra då resultaten 

från smärtskattningsinstrument presenterade i denna studie är mycket varierande. Husebo 

et.al (2009) illustrerade MOBID smärtskattninginstrument vilket visade sig att vara 

trovärdig och pålitlig för att kunna appliceras vid smärtbedömning hos patienter med svår 

demenssjukdom. Därför är det angeläget att olika smärtskattningsmetoder prövas 

individuellt hos patienter med demenssjukdomar. Efter sammanställning av alla artiklarnas 

resultat presenterades flera smärtmättningsinstrument och beteendeskalor. Flera av dessa 

instrument är dock inte översatta till svenska och har inte validerats. Detta är i sig 

problematiskt och kräver specifik metodik för utförandet för att erhålla detta. VAS skalan 

har visat sig vara välkänd inom svensk sjukvård, dock är den inte lämplig att användas för 

smärtbedömning hos patienter med demenssjukdom. Karlsson (2015) belyser i sin 

avhandling att observations- och beteendeskalan Abbey Pain Scale-SWE är lämplig och till 

viss del validerad, men det behövs ytterligare forskning samt fortsätt utvärdering för att 

styrka instrumentens reliabilitet och validitet. Detta är angeläget då svår kognitiv svikt är 

ett stort hinder i bedömningen av smärta (Monroe & Carter, 2010). 

Smärtbedömningsskalor anses vara ett hjälpmedel för vårdgivare som underlättar 

smärtbedömningen hos en patient som inte kan förmedla sin smärta verbal och har färre 

smärtbeteenden (Monroe et al., 2012).  Användning av smärtbedömningsskalor som inte 

validerat eller utvärderat och framförallt saknar vetenskaplig evidens kan vara en fara för 

patienten då en felaktig och ofullständig smärtbedömning ökar lidandet hos patienter som 

inte har förmåga att uttrycka sig verbal.  

Resultatet från en studie visade att de flesta sjuksköterskorna var medvetna om vikten av 

rutinmässig smärtbedömning och dess betydelse, men trots det utförde inte sjuksköterskor 

en rutinmässig och regelbunden smärtbedömning (Herr et al. 2004). Detta förhållningsätt 

hos sjuksköterskor anses vara olämplig och strider mot sjuksköterskan skyldighet gentemot 

patienten (ICN: Etiska kod för sjuksköterskor, 2012). Bristande regelbunden 

smärtbedömning med hjälp av lämpliga bedömningsverktyg leder till ett hinder för en 

tillfredställande smärtbedömning (Allcock, McGarry & Elkan, 2002). Ofullständig 

smärtbehandling måste betraktas som ett vårdlidande. Underbehandlad smärta som har 

orsakats av vårdgivaren kan leda till ett försämrat habitualtillstånd, exempelvis genom 

negativ påverkan på kroppen som orsakar ohälsa och framför allt orsakar vårdlidande samt 

försämrad livskvalité (Mackintosh, 2007; Layzell, 2008; Lindwall, 2012).  

Sjuksköterskan ställs dagligen inför en stor utmaning då brist på kommunikation vid 

smärtbedömningen är mycket svårare hos patienter som inte kan förmedla sina upplevelser. 

Studiens resultat stödjer Chang et al.(2009) resultat genom att belysa smärtbedömning av 

patienter med oförmåga att kommunicera är svårt. Det är svårt att dra slutsatser om 

patientens aggression eller beteendeförändringar är relaterade till smärta eller andra 

problem som förstoppning eller infektion. Chang et al. (2009) kom fram till liknande 

resultat och menar att det är väsentligt för sjuksköterskor att veta hur patienter uttrycker sin 
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smärta. Författarna kom fram till att det är svårt att identifiera smärta hos patienterna på 

intensivvårdsavdelning. Smärtbedömningen utförs på två olika sätt, det ena är att observera 

patientens tecken och symtom så som aggression, oro och vitala parametrar och det andra 

sättet är att använda sig av VAS smärtskattninginstrument vilket visade sig att inte vara 

lämplig för alla patienter (Chang et al., 2009). Direkt observation av smärtbeteende hos 

patienter med oförmåga att kommunicera kunde då vara lämpligare sätt för 

smärtbedömning istället för VAS smärtskattnings instrument enligt Monroe et al. (2012). 

Antalet individer med demenssjukdom ökar i Sverige och välden över så det är angeläget 

att kunna utveckla bedömningsinstrument för att kunna utvärdera och behandla smärtan på 

ett tillfredställande sätt. Sjuksköterskan möter ofta patienter med kognitiv svikt och 

demenssjukdomar i akutsjukvården. Trots tidsbrist måste sjuksköterskan ha förmåga och 

kunskap att bedöma och utvärdera smärtan utifrån personcentrerad perspektiv genom 

identifiering av beteendemässiga förändringar. Forskning samt utbildning om förhållandet 

om smärta och demens är angelägen. Relevanta kunskaper om smärta, användning av 

senaste forskning, personcentrerad och evidensbaserad vård (Rodriguez, 2015; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014) ökar kompetensen hos sjuksköterskan. Detta bidrar till ökad 

framgång för smärtbedömning hos äldre vuxna patienter med demenssjukdom, med hjälp 

lämplig smärtbedömningsverktyg speciellt utformad för att upptäcka och mäta smärta hos 

äldre vuxna med alla stadier av demens. Denna patientgrupp är mycket sårbar och har och 

har svårt att göra sin röst hörd och de patienter som inte har närstående som för deras talan 

löper en extra stor risk att fara illa med onödig smärta och lidande i dagens sjukvård.   

Smärtbedömningsinstrument är mer användbara om de är anpassade till en individs 

förmåga. Smärtbedömning bör genomföras med hjälp av ett verktyg som är känsliga för 

skillnaderna mellan akut och kronisk smärta (McAuliffe, Nay, O'Donnell & 

Fetherstonhaugh, 2009).  

Slutsats 

Resultat från denna studie tyder på att smärtbedömning av patienter med demenssjukdom 

inom akutsjukvård anses vara svårt att genomföra. Flera smärtbedömningsinstrument har 

identifierats som kan vara till hjälp vid smärtbedömning av patienter med demenssjukdom. 

För en optimal och adekvat smärtbedömning krävs att skapa vårdrelation med patienten 

samt använda sig av flera strategier som säkerställer korrekt smärtbedömning. 

Klinisk tillämpbarhet 

Denna studie är relevant för ämnet omvårdnad och är klinisk tillämpbar då den handlar om 

demens, smärta, smärtskattning, lidande som sjuksköterskor möter varje dag inom sitt 

arbete. Fler nya smärtbedömningsinstrument har presenterats i denna studie som kan vara 

inspirerande för sjuksköterskor att överväga om det är lämplig att använda. Två förslag för 

framtida forskning är att utföra en empirisk studie exempelvis att belysa sjuksköterskans 

erfarenheter av smärtbedömning hos patienter med demenssjukdom på akutmottagning 

eller belysa sjuksköterskans erfarenheter av smärtbedömning hos patienter med 

demenssjukdom på uppvakningsavdelning. 
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           Bilaga 1. 

 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  

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

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Matris över inkluderade artiklar         Bilaga2.  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare (bortfall) Resultat Kvalitet/ 

Typ 

Brorson et.al 

Sweden, 2012 

 

Pain Relief at the End 

of Life: Nurses’ 

Experiences 

Regarding End-of-

Life Pain Relief in 

Patients with 

Dementia 

 

This study aimed to 

describe nurses’ 

experiences 

regarding end-of-

life pain relief in 

patients with 

dementia 

 

Metod är beskrivande explorativ 

kvalitativ studie baserades på sju 

semistrukturerade intervjuer. Burnard s 

innehållsanalys inspirerad dataanalysen 

Sju sjuksköterskor som arbetar 

dag och nattskift i enheten 

uppfyllde inklusionskriterierna 

och gav sitt samtycke att delta. 
Alla sju deltagarna var kvinnor 

i åldern 26 till 52 år. En 

sjuksköterska hade bara ett års 
erfarenhet som sjuksköterska 

men erfarenheterna från de 

övriga varierade från 6 till 25 
år. Sjuksköterskornas 

erfarenhet av att arbeta 

specifikt med personer med 

demens varierade från ett till 23 

år. Två av sjuksköterskorna 

hade specialistutbildning, en i 
äldrevården och en inom 

psykiatrin. 

 Kommunikation var ofta ett hinder eftersom pga 

kommunikationsrelaterade funktionshinder och svårigheter att 

uttrycka sin smärta verbalt. Patienterna uttryckte smärtan genom 

rastlöshet, skrikande, aggressivt beteende, och förändringar i 

ansiktsuttryck. Tre av sju sjuksköterskor sade att de frågade 

släktingar som kände patienten, eftersom normalt de kan hjälpa till 

att tolka patientens smärtsignaler. De flesta av sjuksköterskorna 

upplevde att de hade förmåga att observera och tolka patienternas 

individuella signaler av smärta. De trodde att denna förmåga har 

utvecklats genom erfarenhet. En sjuksköterska nämnde att hon 

använde Doloplus utvärderingsverktyg två smärta för att bedöma 

smärta hos patienter. Sjuksköterskorna betonade vikten av att 

observera hur patienternas beteende förändrats över tid, eftersom 

förändringar i beteende kan vara en signal om smärta. 

(K) Hög 

kvalité 

Chiaki ANDO 

and Michiko 

HISHINUMA 

Japan, 2010 

 

Development of the 

Japanese 

DOLOPLUS-2: A 

pain assessment scale 

for the elderly with 

Alzheimer’s disease 

The aims of the 

present study were 

to develop a 

Japanese version of 

the DOLOPLUS-2 

and to apply it to 

elderly patients with 

Alzheimer’s disease 

(AD). 

Det översatta instrumentet utvärderades med 
hänvisning till japanska patienter med AD 

upplevde smärta vid efter operation, 

rehabilitering för höftfrakturer och som inte 
kunde uppge smärtan själva. Efter 

översättning, 21 sjuksköterskor testade 

"Version 1" av skalan gjorde 

smärtbedömning på tre patienter. Betygen 

för sjuksköterskor och forskare jämfördes 

och antalet matchande poäng bestäms. Semi 
strukturerade intervjuer genomfördes med 

sjuksköterskor och patient fallstudier 

registrerades. Resultaten av intervjuerna 
utgjorde grunden för utvecklingen av 

"Version 2" av skalan, som sedan testades 

med sex patienter och 31 sjuksköterskor med 
samma förfarande som för testning av 

version 1. 

Två grupper. Första 

gruppen 21 sjuksköterskor 

testade "Version 1" av 

skalan smärtbedömning på 

tre patienter. Andra gruppen 

som deltog i intervju 31 

sjuksköterskor med samma 

förfarande som för testning 

av version 1. 

Sjuksköterskor uppger att version ett DOLOPLUS visade att det 

var "svårt att använda" och att "vissa japanska uttryck och 

förklaringar behövde förbättras. Däremot sjuksköterskor 

kommentarer om Version 2 indikerade att det inte fanns några 

problem. Analys av version 2 indikerade att smärtnivåer var höga 

endast när patienterna klart skulle ha haft smärta, till exempel när 

de började med full viktbelastning.. Resultaten av denna studie 

tyder på att version 2 av den japanska DOLOPLUS-2 kan användas 

på ett tillförlitligt sätt i kliniska situationer för att mäta smärta AD-

patienter. 

 

(K) 

Medel 

kvalité 

Dowding et.al 

 

Using sense-making 

theory to aid 

To provide a 

revised conceptual 

En explorativ studie 

med användning av etnografi utfördes 

 

Deltagare valdes från 4 

Det är utmaning för sjuksköterskor att identifiera smärtan, 

svårigheter med tolknings av patientens beteende hos patienter med 

(K) 

Hög 



 

3 

 

 

UK. 2015 understanding of the 

recognition, 

assessment and 

management of pain 

in patients with 

dementia in acute 

hospital settings 

model of decision 

making for the 

recognition, 

assessment and 

management of pain 

in patients with 

dementia in acute 

care settings. 

med hjälp av en fall studiedesign. 

Etnografiska icke-deltagare 

observationer inriktad på patienterna sin 

erfarenhet och uttryck för smärta, deras 

interaktion med vårdpersonal och den 

vård de fått. Samt intervju med 

personal. 

Etiskt godkännande erhölls. 

Patientrekryteringen informerades av 

Mental Capacity Act 2005 och Mental 

Hälsa (Skötsel och 

Behandling) (Scotland) Act 2003. 

Patienter samtycke till 

delta var föremål för bedömning 

förmåga att ge sitt samtycke 

 

 

 

sjukhus där akutsjukvård 

erbjöds. Patienterna var 

berättigade till att ingå i 

studien om de 

var över 65 år och hade en 

diagnos av demens. 

Sjukvårdpersonal.  

kognitivsvikt. Generellt sjuksköterskor tenderade att inte använda 

sig av smärtskattninginstrument för att underlätta deras 

beslutsfattande, men en sjuksköterska uppgav att 

smärtbedömningsverktyg är ett sätt att  

garantera att de "inte utesluter någonting" och överväga smärta som  

En möjlig förklaring till beteendet de observerar. I allmänhet, påstår att  

bedömningsinstrument är inte pålitliga, därför dem föredrar att förlita sig på  

"sunt förnuft" och sin egen erfarenhet för att göra bedömningar av  

patientens smärta.  

 

kvalité 

Fuchs-Lacelle 

et. al 

Canada, 2008 

Pain Assessment as 

Intervention. A Study 

of Older Adults With 

Severe Dementia 

 

The goal was to 

determine whether 

systematic pain 

assessment leads to 

improved pain 

management 

practices and 

decreases nursing 

stress in comparison 

with a control 

condition. 

 

Det utfördes en 3 månaders jämförande 

longitudinell design. Ena Grupp, 

vårdpersonal utvärderas regelbundet 

dementa patienter smärta genom 

användningen av smärtbedömning 

Checklista för seniorer med begränsad 

förmåga att kommunicera (PACSLAC) 

smärtbedömningsinstrument  

Kontrollgruppen bestod av 

sjuksköterskor avslutade en 

uppseendestyråtgärd för en 

kontrollgrupp av patienter. Förutom att 

vårdpersonal regelbundet genomförda 

åtgärder av arbetsstress undersöka 

effekterna av arbetsbördan i samband 

med systematisk smärta bedömning av 

sjuksköterska stress. 

 

 

Deltagande patienter var 

äldre vuxna som lever i 

långtidsvård. Dessa enheter 

var antingen långtidsvård 

avdelningar inom ett 

rehabiliteringssjukhus eller 

enheter inom långtids 

vårdhem i hela staden. 

Inklusions kritiker demens 

med svåra 

kommunikationsnedsättning

ar och äldre än 65 år. 181 

deltagare inskrivna i studien 

vid baslinjen. 

Regelbunden användning av PACSLAC förbättrade  

smärthanteringsmetoder över tiden, vilket avspeglas i ökad  

användning av smärtstillande läkemedel i jämförelse med  

kontrollgruppen. Som smärtans intervention har ökat, har en  

motsvarande minskning av observerbara smärtbeteenden  

(som återspeglas på de PACSLAC bedömningar som avslutades  

av sjuksköterskor) observerades. Dessutom sjuksköterskor som använde 

 PACSLAC rapporterade minskad stress och utbrändhet över tiden. 

(CCT)Hö

g kvalité 

Herr et.al 

USA, 2004 

Evidence-Based 

Assessment of Acute 

Pain in Older 

Adults.Current 

To report data on 

current nurse 

practice behaviors 

related to evidence 

Frågeformulär i form av änket som 

besår av 9 frågor skickades till 

sjuksköterskor.  

190 sjuksköterskor som är 

anställda och arbetar mins 

50% eller mer på en akut 

sjukhus.  

Data visade flera områden där smärta bedömning  

Inte var optimalt. Smärta utvärderas inte rutinmässigt  

var 4 timmar, och smärtas lokalisation bedömdes  

ännu mer sällan. Beteenden bedömdes mer hos patienter med             

(P) 

Hög 

kvalité 
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Nursing Practices and 

Perceived Barriers 

 

based assessment of 

acute pain in older 

adults, perceived 

stage of adoption of 

pain assessment 

practices, and 

perceptions of 

barriers to optimal 

assessment in this 

population. 

demenssjukdom jämfört med patienter utan demens sjukdom 

 Smärta utvärderas inte rutinmässigt inför administrering av 

smärtstillande läkemedel. Sjuksköterskor uppgav inte användning  

av optimala metoder för bedömning av smärta, även om de var  

medvetna om och övertygad om att var önskvärd. Dessutom  

sjuksköterskor redovisade att kommunikations svårigheter med patienter  

skapade den största utmaningen i att hantera  smärtan. 

 

Karlsson et.al 

Sweden, 2013 

 

Home healthcare 

teams’ assessments of 

pain in care recipients 

living with dementia: 

a Swedish exploratory 

study 

 

The study aimed to 

explore home 

healthcare teams’ 

experiences of pain 

assessment among 

care recipients with 

dementia. 

 

En förberedande kvalitativ konstruktion 

användes. 

  Öppen ände enskilda intervjuer. 

Filosofiska hermeneutik användes för 

att tolka hemsjukvård lag erfarenheter. 

 

tretton sjuksköterskor och 

tio vårdbiträden, som 

arbetar i tre olika 

hemsjukvård som vårdar 

patienten med 

demenssjukdomar deltog i 

studien. 

Det användes flera strategier  

för smärtbedömning. Tillräcklig information 

om vårdtagare avgörande vid smärtabedömning.  

Observervation av patientens beteende och kroppsspråk är ett sätt för 

smärtbedömning. 

Dialog, skapa vårdrelation hos patienter med demenssjukdom vid 

smärtbedömningen kunde vara till hjälp. 

Smärtskattning hos personer med demens är fortfarande en utmaning,  

och inga rutinmässiga rörelsekontroller eller lämpliga evidensbaserade 

 smärtskattning används. 

Medel 

kvalité 

(K) 

Morete Pinto 

et.al 

Brazil. 2014 

 

 

Cultural adaptation 

and reproducibility 

validation of the 

Brazilian Portuguese 

version of the Pain 

Assessment in 

Advanced Dementia 

(PAINAD-

Brazil)scale in non-

verbal adult patients 

 

To adapt the Pain 

Assessment in 

Advanced Dementia 

(PAINAD) scale  

to Brazilian 

Portuguese with 

respect to semantic 

equivalence and 

cultural aspects, and 

to evaluate the 

respective 

psychometric 

properties (validity, 

feasibility, clinical 

utility and inter- 

rater agreement). 

 

 

Två-stegs beskrivande, tvärsnitts 

retrospektiv studie med kulturella och 

semantisk validering av brasiliansk 

portugisiska versionen av skalan, och 

utredning av dess psykometriska 

egenskaper (giltighet, tillförlitlighet och 

klinisk användbarhet). 

Urvalet bestod av 63 

patienter med neurologiska 

problem och inte oförmåga 

att utrycka sin smärta pga 

kognitiv nedsättning. 

Semantiska och kulturella validering av PAINAD skala var lätt 

 att uppnå. Instrument som oftast används av sjuksköterskor för att  

bedöma smärta var “Ansiktsuttryck”, "Kroppsspråk" och  

"tröstbarhet". Den brasilianska portugisiska versionen av  

PAINAD har visat sig vara giltig och korrekt. Smärtinstrumenten har  

visat sig vara användbara i daglig rutin hand om sjukhusbundna vuxna  

och äldre patienter i en mängd olika kliniska  

situationer. Kort applikations tid, användarvänlighet, tydliga 

 instruktioner och enkelheten utbildning som krävs för tillämpning 

 betonades .  

Det är viktigt med tolka ansiktsuttryck och ägnas särskild  

uppmärksamhet under smärtbedömning . 

(p) 

Högkvalit

et 

Ngu et.al 

Malaysia, 

Pain 

Assessment  Using 

Self-reported, Nurse-

The aim of this 

study is to evaluate 

the performance of 

Tre metoder för smärtbedömning 

jämfördes: självrapporterade smärta 

(SRP), observations smärta med hjälp 

152 deltagare för studien. 

Den genomsnittliga `SD 

ålder av deltagarna var 

Dessa resultat tyder på att användning av en 

observationssmärtskala skulle vara till hjälp i smärtbedömning 

bland äldre individer när dem inte möjligheten att förmedla sin 

(P) 

Medel 

kvalité 
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2014. 

 

 

 

 

 

 

 

reported, and 

Observational Pain 

Assessment Tools 

among Older 

Individuals with 

Cognitive Impairment 

 

self-reported pain, 

nurse-reported pain, 

and observational 

pain tools among 

older patients with 

cognitive impair- 

ment using a 

prospective 

observational 

design 

av Pain Assessment in Advanced 

Dementia (PAINAD) verktyg, och 

sjuksköterska rapporterade smärta 

(NRP). Kognition och humör bedömdes 

med Mini Mental Test (MMSE) och 15-

posten Geriatric Depression Scale 

(GDS-15). 

78,86` 7,55 år. Nittionio 

(65,1%) av deltagarna var 

kvinnor. 

Deltagarna rekryterades 

från en akut geriatrisk 

vårdavdelning, en tertiär 

universitet 

universitetssjukhus ligger i 

Kuala Lumpur, Malaysia. 

smärta.  

80 (52,6%) deltagare självrapporterade smärta, medan 78 (51,3%) visade att ha 

ont i enlighet med PAINAD skala, och 50 (32,9%) rapporterades att ha  

ont av sin tilldelade  sjuksköterska. Det fanns ingen signifikant skillnad 

 i närvaro av smärta med självrapporterade, PAINAD eller NRP bedömningar 

hos  

individer med MMSE> 17 (mild demens) jämfört med personer med 

 MMSE <17(svår demens).  Medelvärdet differenser för alla tre  

metoder för smärtbedömning och svårighetsgraden av kognitiv 

 nedskrivningar (MMSE > 17 och <17) sammanfattas.  

Eftersom smärtnivåer inte normalfördelad,  

Med användning av ovanstående metod för jämförelse, det fanns inga  

signifikanta skillnader i självrapporterade smärta och rapporterade smärta av 

sjuksköterska, och observationella  

smärtvärden mellan individer med MMSE poäng av åtminstone 17 och  

de med MMSE poäng  

mindre än 17. 

 

 

Rantala, 

Kankkunen, 

Kvist, and 

Hartikainen. 

Finland, 2012 

 

Barriers to 

Postoperative Pain 

Management in Hip 

Fracture Patients with 

Dementia as 

Evaluated by Nursing 

Staff 

 

The purpose of this 
study was to identify 

barriers to 

postoperative pain 
management in hip 

fracture patients with 

dementia. 
Additionally, the aim 

was to identify nurses’ 

expectations and 
facilitators offered by 

employers to 

overcome the barriers 
in pain management. 

En tvärsnittsenkätstudie designen samt 

öppna frågor användes.   

Deltagarna var mestadels 

kvinnor (96 %), 

sjuksköterskor (77 %), och 

tre-skiftarbetare (82 %). 

Medianen Åldern var 43 

(SD 11,53) år. 

Sjuksköterskor som arbetar 

i kirurgiska enheter från alla 

universitet och stadens 

centrum sjukhus där 

förekomsten av första 

höftfrakturer var> 100 per 

år. 

Det största hindret för postoperativ smärtbehandling var svårigheter i 

smärtbedömning på grund av en nedgång i kognition (86%). Andra 

hindersvårigheter att bedöma smärta på grund av rörsenedsättning   

(45 %). 

(P) 

Medel 

kvalité 

Paulson-

Conger et.al                     

USA, 2010 

Comparison of Two 

Pain Assessment 

Tools in Nonverbal 

Critical Care Patients 

 

The purpose of this 

study was to 

compare the Pain 

Assessment in 

Advanced Dementia 

(PAINAD) and the 

Critical-Care Pain 

Observation Tool 

(CPOT) scores for 

En beskrivande, jämförande, prospektiv 

design användes i denna studie. Data 

samlades in under en period sex 

månader i alla kritiska områden vård. 

Observationer av bedömningar smärta 

för icke-verbala patienter som behövde 

smärta utvärdering registrerades på 

PAINAD och CPOT successivt. 

 

Ett bekvämlighetsurval av 

100 intensivvård, icke-

verbal, vuxna patienter med 

varierande medicinska 

diagnoser som krävs smärta 

utvärdering bedömdes med 

PAINAD och CPOT skalor.  

Rutinbaserad smärtbedömning är ett grundläggande ansvar för 

sjuksköterskor. Den aktuella studien visar att det PAINAD och 

CPOT är bra alternativ för användning i icke-verbal intensivvård 

patientgrupp. Patienter som inte kan kommunicera sina besvär kan 

vara i riskzonen för dålig smärta bedömning och hantering. 

Följaktligen hitta ett verktyg för systematisk och standardiserad 

bedömning av smärta i icke-verbala patienter är viktigt.  

Observationer av bedömningar smärta för icke-verbala patienter 

som behövde smärta utvärdering registrerades på PAINAD och 
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assessment in 

nonverbal critical 

care patients 

 

CPOT successivt. Intern konsisten tillförlitlighet för PAINAD var 

0,80 och för CPOT 0,72. Resultatet visade att det inte fanns någon 

skillnad i PAINAD och CPOT poäng för att bedöma smärta hos 

icke verbala patienter i intensivvård. Det krävs ytterligare forskning 

inom området smärtbedömning för icke-verbala patienter i 

intensivvård. 

 

 

 

Pautex et.al 

Switzerland, 

2006 

 

 

 

Pain in Severe 

Dementia: Self-

Assessment or 

Observational Scales? 

 

To assess the 

performance of self-

assessment scales in 

severely demented 

hospitalized patients 

and to compare it 

with observational 

data. 

 

Prospective clinical study.Tre 

smärtbedömnings instrumenter, verbala, 

horisontella visuella och ansikten 

smärttrappan administrerades i 

randomiserad ordning. En omvårdnad 

laget oberoende avslutat en 

observationssmärtskattningsskala. 

Viktigaste resultaten var förståelse 

(förmåga att förklara skala och korrekt 

anger positioner för ingen smärta och 

extrem smärta, vid två separata 

tillfällen), inom och mellan bedömare 

tillförlitlighet, och jämförelse av 

smärtintensitet mätt med olika skalor. 

fransktalande patienter i 

åldern 65 år och äldre på 

sjukhus inlagda på geriatrik 

eller psykiatri avdelning, 

under en 15-månadersper 

med demens, med Mini 

Mental Test (MMSE) poäng 

mindre än 11 och en klinisk 

demens Betyg 3 eller högre 

var berättigade till 

kriterierna studie. 

Exklusions kriterier var 

delirium, akut psykiatriska 

symtom såsom 

vanföreställningar eller 

självmordstankar livets 

slutskede, och allvarlig 

sensorisk försämring. 

Etthundra tjugonio patienter 

deltog i studien 

 

 

 

61%   kunde förstå  åtminstone en smärtinstrument, verbala och 

ansikten smärtinstrument . Orienterade patienter som visade god 

förståelse för de instrumentera, tillförlitligheten hos de tre skalorna 

självutvärderings var hög (intraclass korrelationskoefficient 5 0.88- 

0.98). Korrelation mellan de tre skalorna självbedömning var 

måttlig till stark. Observational instrument korrelerade åtminstone 

måttligt med självvärdering (r50.25-0.63), men för patienter som 

rapporterar smärta, observationsbedömningsskala skattas 

svårighetsgrad jämfört med alla tre skalor självvärdering 

.Observationsskalor var rutinmässigt hos  personer med svår 

demens, eftersom många patienter kan uppge sin smärta i vissa 

tillstånd  på ett tillförlitligt sätt . Korrelationen mellan de tre 

självskattningsmetoderna var måttlig till stark. Starkt samband 

mellan VRS och FPS Observationsmetoden Doloplus 2 korrelerade 

endast måttligt med självskattningsmetoderna. 

Observationsmetoden undervärderade smärtans svårighetsgrad 

jämfört med de tre självskattningsmetoder. 

 

Hög 

kvalité 

(P) 

Pautex. et.al 

2007. 

Frankrike. 

 

Psychometric 

Properties of the 

Doloplus-2 

Observational Pain 

Assessment Scale and 

Comparison to Self-

assessment in 

Hospitalized Elderly 

To describe the  

Psychometric 

properties of the 

observational 

Doloplus-2 scale 

using the visual 

analog scale (VAS) 

pain score as a gold 

standard and 

Kvantitativ metod. En observations 

studie. 

Prospektiv klinisk studie av 180 äldre 

som är inskrinva på En geriatriska 

sjukhus. 

131 deltagare med demens 

och 49 utan. Alla deltagare 

bedömde sin kroniska 

smärta med hjälp av VAS. 

Nästan hälften av patienterna (49 %) uppgav att de upplevde 

smärta . Administreringen av Doloplus-2 var möjligt för alla 180 

patienter och tog i medeltal 10 (6 till 12) minuter; objektet om 

sömnvanor inte slutfördes i 3 patienter. Doloplus-2 förutspådde 

69% av VAS poängen hos patienter utan demens och 36% hos 

patienter med demens. Intensiteten av smärta mätt med VAS var 

främst förknippad med den somatiska dimension Doloplus-2 i 

synnerhet objekt somatiska besvär, skyddskroppshållning och 

skydd av ömma områden. Korrelationen mellan den intensiteten av 

Hög 
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 evaluate its 

performance. 

smärta mätt genom VAS och Doloplus-2 var 0,48. korrelation var 

bättre hos patienter utan demens (0,71 jämfört med 0,39 hos 

patienter med demens). Doloplus-2 är en observationssmärtskala 

som utvecklades för att bedöma smärta hos äldre personer med 

kommunikationssvårigheter. Verktyget är lätt att använda, även i 

ett akutsjukhus. I studien var Doloplus-2 lätt att fyllas i för varje 

patient ingick i studien. 

 

 

 

Pautex et.al 

2005, 

Switzerland. 

 

Feasibility and 

Reliability of Four 

Pain Self-Assessment 

Scales and Correlation 

With an Observational 

Rating Scale in 

Hospitalized Elderly 

Demented Patients 

 

The aim of this 

study was to 

evaluate the 

feasibility and 

reliability of four 

pain self-assessment 

scales in this 

population and 

compare their 

performance to an 

observational pain 

rating scale. 

 

Observationsstudie. Studien 

genomfördes i en akut vård och medel 

vård geriatrisk sjukhuset på 160 

konsekutiva slutenvård hänvisningar till 

demens samråd som mötte Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental 

Disorders-IV-kriterierna för demens. 

Uteslutningskriterier var delirium, 

terminalvård och allvarlig sensorisk 

försämring. Fyra endimensionella 

instrument självbedömnings verbal, 

horisontell visuell, vertikal visuell och 

ansikten smärt instrument gavs i 

randomiserad för att milda, måttliga och 

svårt dementa patienter. En 

observations smärta skattningsskala var 

oberoende kompletteras med vårdlaget. 

 

 

 

 

 

Totalt 160 patienter med 

demens sjukdom deltog i 

studien, och alla genomgick 

en fullständig 

neuropsykologisk 

bedömning och hade stabila 

laboratorietester, inklusive 

neuroradiologiska. 

Endast 12% av de 160 patienter förstod ingen skala. Respektive 97 

%, 90%, och 40% av patienter med mild, måttlig och svår demens 

förstod åtminstone en skala (p, 0,05). Det fanns en icke signifikant 

trend mot sämre förståelse av ansikten skala. Test-retest reliabilitet 

var hög för alla fyra smärt instrument, och sambandet mellan dessa 

skalor var mycket. Observational rating korrelerade måttligt med 

självutvärdering och tenderade att underskatta smärtintensitet.  

Själv bedömning med smärtinstrument kan användas på ett 

tillförlitligt sätt i de allra flesta äldre inneliggande patienter med 

mild till måttlig demens och i nästan hälften av dem med svår 

demens. Observationala smärta skattningsskalor korrelerar endast 

måttligt med själv bedömning och bör reserveras för de få patienter 

som har visat att de inte kan slutföra en självutvärdering. 

 

Hög 

kvalité 

(P) 

Pesonen et.al 

Finland, 2009 

Evaluation of easily 

applicable pain 

measurement tools for 

the assessment of pain 

in demented patients 

To evaluate the 

usefulness of four 

simple pain scales 

in demented 

patients. 

Kvantitativ metod användes för denna 

studie. Observations studie. 

Kognitiv funktion bedömdes med Mini 

Mental Test (MMSE) och graden av 

depression bedömdes på geriatrisk 

depressionsskala (GDS). 

Smärtintensitet bedömdes i vila och  

rörelse tre gånger på två veckors 

intervall genom att upprepa testet på en 

Patienter för denna studie 

rekryterades från geriatriska 

avdelningen (201 bäddar) i 

primärvården sjukhus 

Katriina (Vanda, 

Finland).41 deltagare med 

akutsmärta deltog i studien. 

Den femgradiga VRS verkar vara ett användbart smärta mätverktyg 

hos äldre patienter med kognitiv svikt. Å andra sidan, kan RWS, 

FPS och den 10 cm VAS användas framgångsrikt i kognitivt 

intakta äldre patienter. sjuksköterskors bedömningar av patientens 

smärtintensitet och självrapporterade poäng på de tillämpliga skalor 

korrelerade ganska dåligt. Med minskad kognitiv funktion, 

påverkan av depression på smärta poäng verkar försvinna, och en 

flerdimensionell smärtatolkning kan bli omöjligt att förstå. 

Nyttan av VRS för smärtbedömning hos äldre dementa eller 

Hög 
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10-minuters intervall vid varje 

testomgång. Smärtan skalor var 50cm 

röda kilen skala (RWS) de sju spetsiga 

ansikten smärtskala (FPS), den 10cm 

visuell analog skala (VAS) och 

femgradig verbal bedömningsskala 

(VRS). 

 

 

tillfälligt förvirrade patienter omedelbart efter operationen, måste  

forskas vidare. 

Takai et.al 

2013Japan 

 

Developing and 

validating a Japanese 

version of the 

Assessment of Pain in 

Elderly People with 

Communication 

Impairment 

 

This study aimed to 

develop a Japanese 

version of the 

Assessment of Pain 

in Elderly People 

with 

Communication 

Impairment 

(PACSLAC-J) and 

evaluate the validity 

and reliability of the 

scale for use in 

older patients with 

dementia in Japan 

 

Observationsstudie. Totalt 117 Med 

demenssjukdomar, kvinnor 74,4% av 

studieprovet. 

Demografiska data, läkemedelsrecept, 

beteende patologi vid Alzheimers 

sjukdom Rating Scale (BEHAVE-AD) 

skala, och PACSLAC-J poäng erhölls 

från patienterna eller deras medicinska 

diagram. Forskare använde PACSLAC-

J för att bedöma smärt beteenden 

medan patienterna gick eller överfördes 

mellan en säng och en rullstol. 

Intraclass korrelationskoefficienter 

(ICC) för interbedömarreliabilitet och 

tillförlitlighet, var Cronbachs alpha och 

korrelationer mellan PACSLAC-J 

poäng och andra variabler undersöktes. 

117 deltagare med 

demenssjukdomar, 74.4% 

av deltagarna var kvinnor. 

Alla patienter från 2 

demensavdelningar på en 

geriatrisk sjukhus och 2 

äldre vårdinrättningar 

ombads att delta. 

 

Patienter som uppgav att de upplevde smärta under rörelse hade 

högre poäng än patienter som uppgav att de hade ingen smärta 

under rörelse. PACSLAC- J totalpoäng förknippades inte med 

BEHAVE-AD poäng. Multipel regressionsanalys visade att totalt 

beroende av bistånd under överföringen (b = 0,32, p = 0,001), och 

psykofarmaka recept (b = 0,26, p = 0,003) var oberoende i 

samband med PACSLAC-J poäng. forskarna funnit tillräckliga 

bevis för giltigheten och tillförlitligheten hos PACSLAC-J. 

Hög 

kvalité 

(P) 

 


