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SAMMANFATTNING 

Demens är ett samlingsnamn för olika symptom orsakade av hjärnskador som kan yttra sig på 

många olika sätt beroende på var hjärnskadan finns. Demens påverkar varje person olika, 

beroende på sjukdomens påverkan och personens personlighet innan hen blev sjuk. 

 

I stort sett alla personer med demenssjukdom riskerar att någon gång under 

sjukdomsförloppet drabbas av beteendemässiga och psykiska symptom [BPSD] som en följd 

av sin sjukdom. BPSD omfattar olika symtom såsom aggressivitet, vandring, skrik, 

plockande, störd dygnsrytm, hallucinationer, vanföreställningar, depressioner och ångest. 

Symptomen orsakar lidande för både den drabbade och dess närstående, och vårdpersonal har 

ofta svårt att bemöta dem. En utredning av BPSD syftar till att bedöma och därefter åtgärda 

bakomliggande orsaker till BPSD och första prioritet i behandlingen av BPSD är att i varje 

enskilt fall åtgärda orsakerna eller de utlösande faktorerna till symtomen. Vid ett 

nytillkommet symtom eller beteende hos personen med demenssjukdom ska andra 

nytillkomna tillstånd misstänkas då det kan vara andra sjukdomar eller skador som ligger 

bakom. Smärta kan till exempel ligga till grund för utåtagerande beteende som aggressivitet, 

agitation och konstant ropande. Det finns även ett säkerställt samband mellan smärta och 

depression. 

 

Smärtbedömning är ett viktigt hjälpmedel för att ställa diagnos och sätta in adekvat 

behandling mot smärta. Smärtbedömning kan försvåras av kognitiv nedsättning. Vid nedsatt 

kognitiv funktion kan nytillkomna förändringar i uttrycksätt eller funktion så som plötsliga 

gångsvårigheter, gråt eller depressiva uttryck antyda att personen har smärta. Hos en person 

med demenssjukdom i avancerat skede kan smärta vara mycket svårt att diagnostisera och det 

är vanligt att vårdpersonal underskattar patientens smärta. 

 

Studiens syfte var att belysa hur smärta kan identifieras och lindras hos personer med 

demenssjukdom samt vilken betydelse smärtlindringen kan ha för BPSD. Metoden som har 

använts är litteraturöversikt och 15 studier har inkluderats efter sökningar i databaserna 

PubMed och CINAHL. Efter analys av de 15 studierna har fyra teman hittats som presenteras 

i resultatet. 

 

Resultatet påvisar att smärtskattningsverktyg, särskilt verktygen av observationstyp, kan vara 

ett bra hjälpmedel för att göra smärtbedömning av personer med demenssjukdom, men flera 

studier visar dock på att det finns risk för felskattning och att smärtskattningsverktyg kan ge 

falska positiva svar på smärta. Sjuksköterskor vittnar även om att det upplevs svårt att tolka 

smärtskattningsverktygens poäng, och att de smärtbeteenden som personer med 

demenssjukdom uppvisar också är svåra att särskilja från beteende orsakade av andra orsaker. 

Vid identifierad och konstaterad smärta visar studier att farmakologisk smärtbehandling av 

smärta har god effekt inte bara på smärtan utan även mot olika beteendeförändringar. 

Individanpassade åtgärder mot misstänkta smärtbeteenden kan ha effekt på BPSD men kan 

även försena adekvat farmakologisk smärtbehandling. Slutsatsen är att för att minska BPSD 

genom att lindra smärtan hos personer med demenssjukdomar är det viktigt med en korrekt 

smärtbedömning, något som visat sig inte vara helt enkelt. 

 

Nyckelord: Demens, smärta, smärtskattning, BPSD.
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ABSTRACT 
Dementia, which is a comprehensive term of different symptoms caused by brain damages, 

can appear in many different ways due to where the brain damage is located. Dementia affects 

each person differently, due to the influence of the disease and the person’s personality before 

he/she fell ill. 

 

Persons with dementia are at risk of suffering from behavioral and psychological symptoms of 

dementia [BPSD] as a consequence of his/her disease. BPSD include different symptoms such 

as aggressiveness, wandering, screams, picking, disturbed diurnal rhythm, hallucinations, 

delusions, depressions and agony. The symptoms cause suffering to both the person who is ill 

and his/her kindred, and nursing staff are often in difficulties meeting those symptoms. The 

incidence of BPSD sometimes during the course of illness is about 90 per cent. An 

investigation of BPSD aims at evaluating and after that treating the underlying causes of 

BPSD. The first priority in the treatment of BPSD is to, in every separate case, attend to those 

causes or the provoking factors of the symptoms. In case of newly added symptoms or 

behavioral changes in a person with dementia, other newly added states of condition should 

be suspected as there could be other diseases or injuries behind. Pain could for example be the 

cause of extrovert behaviour such as aggressiveness, agitation and constant shouting. There is 

also a secured connection between pain and depression. 

 

Pain assessment is an important help when confirming a diagnosis and in applying adequate 

treatment against the pain. Pain assessment could be made more difficult by cognitive 

reduction. In case of a newly added cognitive reduction changes in the mode of expression or 

functional changes as sudden difficulties in walking, crying and depressive expressions could 

indicate that the person suffers from pain. Concerning a person in an advanced phase of 

dementia pain could be very difficult to diagnose and it is common that nursing staff 

underestimates the person’s pain.  

 

The aim of this study is to illustrate how to identify pain and relieve/cure pain in persons 

suffering from dementia and the importance of these factors in the case of BPSD. The method 

being used is a survey of literature and 15 studies are included after searching in the data 

bases Pub Med and CINAHL. After analyzing the 15 studies four themes are found and these 

themes are presented in the result. 

 

The result shows that methods of pain assessment could be useful means of assistance when 

making a pain assessment in persons suffering from dementia, but, however, several studies 

point out a risk of mistakes in assessment and that tools of pain assessment could show false 

positive results in estimating the pain. Nurses also witness that they find difficulties in 

interpreting the result showed by the tools of pain assessment and that pain behavior showed 

by persons with dementia also could be difficult to separate from behavior as a result of 

different other causes. In case of identified and verified pain, studies show that 

pharmacological pain treatment is very efficient, not only on the pain, but also in case of 

different behavioral changes. Individual adaption to suspected pain behavior could be 

efficient on BPSD but it can also delay adequate pharmacological pain treatment. The 

conclusion is that in alleviating pain in persons suffering from dementia it is important with a 

correct pain assessment which has turned out to be not so simple.  

 

Keywords: Dementia, pain, pain assessment, BPSD
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BAKGRUND 

 

DEMENS 

Kognitiv svikt kan enligt Basun, Skog, Wahlund och Wijk (2013) orsakas av flera olika 

sjukdomar och tillstånd. Demens, som är ett samlingsnamn för olika symptom orsakade av 

hjärnskador, kan yttra sig på många olika sätt beroende på var hjärnskadan finns (Svenskt 

demenscentrum, 2014). Vanliga symptom är försämrat minne och andra kognitiva 

symptom, till exempel bristande förmåga att planera sin vardag, kommunikationsproblem 

samt bristande kropps-, rums- och tidsuppfattning. Var femte person över 80 år är drabbad 

av någon form av demenssjukdom. Enligt Basun et al. kan demenssjukdomar delas upp i 

primärdegenerativa sjukdomar, vaskulära demenssjukdomar och sekundära tillstånd. 

 

Demens påverkar varje person olika, beroende på sjukdomens effekt och personens 

personlighet innan hen blev sjuk (WHO, 2016). De tecken och symtom som är kopplade 

till demens kan förstås i tre steg. Det första stadiet kan i ett tidigt skede ofta förbises 

eftersom uppkomsten kommer gradvis. De vanliga symtomen är glömska och att personen 

har svårt att orientera sig i tid och rum. I det andra stadiet fortskrider demenssjukdomen 

och symtomen blir allt mer tydliga. I detta stadie försämras närminnet och personen 

glömmer namn och nyligen inträffade händelser. Personen klarar inte längre sköta sin 

allmänna dagliga livsföring [ADL] utan hjälp, får kommunikationssvårigheter och börjar få 

beteendeförändringar. I det sista stadiet blir personen nästintill totalt beroende och inaktiv. 

Minnesstörningarna är allvarliga och de fysiska symtomen blir alltmer uppenbara. 

Personen bli ovetande om tid och rum, har svårt att känna igen släktingar och vänner. 

Personen har också ett ökat behov av hjälp med sin ADL och har svårigheter att gå. I detta 

stadie upplever personen beteendeförändringar som kan eskalera och inkluderar 

aggression. 

  

Nedan följer en kort beskrivning av de vanligaste demensdiagnoserna. 

 

Alzheimers sjukdom 

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen i Sverige (Svenskt 

demenscentrum, 2014). Cirka 60-70 procent av personer med demensdiagnos har just 

Alzheimers sjukdom. Symptomen kommer smygande och orsakas av att hjärnceller tynar 

bort och dör. Det finns inget botemedel mot Alzheimers sjukdom utan endast 

symptomlindrande läkemedel.  

 

Vaskulär demens 

Den näst vanligaste formen av demens är vaskulär demens och av de som drabbas av 

demenssjukdom är det ungefär 30 procent som drabbas av denna form (Svenskt 

demenscentrum, 2014). Vaskulär demens orsakas av förändringar i hjärnans blodkärl. 

Insjuknandet är ofta plötsligt till följd av t.ex. en stroke. Långa perioder med oförändrade 

symptom kan förekomma för att sedan följas av en plötslig försämring. 

 

Lewykroppsdemens 

Lewykroppsdemens är den yngsta av demenssjukdomarna, vilket gör att det är något 

osäkert att säga förekomsten (Basun et al., 2013). Gissningsvis är förekomsten runt fem till 

tio procent. Lewykroppsdemens kännetecknas av framförallt nedsatt kognition, 

synhallucinationer och parkinsonism samt ett fluktuerande förlopp. Ofta är 

minnessvårigheterna mindre uttalade än vid Alzheimers sjukdom.  
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Frontotemporal demens [FTD] 

Cirka tre till fyra procent av de som har en demenssjukdom har FTD, och det är oftast 

yngre äldre i åldern 50-65 år som insjuknar (Kilander, 2013). Symtomen beror på var 

patientens skada sitter. Den vanligaste formen av FTD, den där demenssjukdomen sitter i 

pannloben, gör att personen styrs mycket av impulser samt är empatilös. Skada/sjukdom i 

tinningloben ger främst språkliga besvär. Personer med FTD blir personlighets- och 

beteendeförändrade och har ofta ett impulsstyrt och hämningslöst beteende (Kilander, 

2013). 

 

Kommunikationssvårigheter vid demenssjukdom 

Demens är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar vilket gör att den språkliga 

påverkan kan variera från individ till individ (Skog, 2013). Kommunikation med en person 

med demenssjukdom kan försvåras av olika symtom som anomi, afasi, apraxi, agnosi samt 

svårigheter med abstrakt tänkande. Anomi innebär att personen har ordglömska, vilket gör 

att personen med demenssjukdom relativt tidigt i sjukdomsförloppet kan ha svårt att 

komma ihåg namnet på vardagliga föremål. Afasi kan vara impressiv eller expressiv där 

impressiv innebär att personen med demenssjukdom har svårt för att förstå vad andra 

människor säger, medan expressiv afasi innebär att personen har svårt att säga det hen vill 

ha sagt. Personen med demenssjukdom kan även ha svårt för att tolka synintryck samt 

känna igen föremål vilket kallas för agnosi, medan apraxi innebär att personen har 

svårigheter att viljemässigt göra saker som den rent fysiskt skulle kunna göra. Svåra 

situationer och beteenden hos personer med demenssjukdom uppstår ofta som ett resultat 

av bland annat missförstånd i kommunikationen, men även dåligt bemötande, stress och 

brister i vårdmiljön (Skog, 2013). En studie visade att den kommunikativa förmågan stod i 

relation med beteendeförändringar i den psykotiska domänen av The Neuropsychiatric 

Inventory [NPI] hos personer med demenssjukdom (Tsai, Wang, Zheng & Fuh, 2010).  

 

Beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom [BPSD] 

Personer med demenssjukdom riskerar att drabbas av beteendemässiga och psykiska 

symptom som en följd av sin sjukdom (Socialstyrelsen, 2010). BPSD omfattar olika 

symtom såsom aggressivitet, vandring, skrik, plockande, störd dygnsrytm, hallucinationer, 

vanföreställningar, depressioner och ångest. Symptomen orsakar lidande för både den 

drabbade och dess närstående, och vårdpersonal har ofta svårt att bemöta dem. I en studie 

av (Liu et al., 2016) påvisades att BPSD var en stor emotionell börda för vårdgivare av 

personer med demenssjukdom, framförallt vid vård av personer med frontallobsdemens. 

Bördan för infomella vårdgivare ökade i en studie av Vaingankar et al. (2016) om personen 

de vårdade hade högt vårdbehov, demenssjukdom och förekomst av BPSD. 

Agitation/aggression visades vara det vanligaste BPSD-symptomet, följt av depression, 

ångest och paranoia i Sawa et al. (2014) studie. 

 

Förekomst 

Enligt Socialstyrelsen (2010) är förekomsten av BPSD någon gång under 

sjukdomsförloppet ungefär 90 procent. Steinberg et al. (2003) konstaterade att nästintill 

alla, som har en demensdiagnos, någon gång uppvisar BPSD. En studie gjord under fem år 

visade att 97 procent av personer med demensdiagnos drabbades av BPSD (Steinberg et 

al., 2008).  

 



     Bilaga 1 

3 

 

Utredning av BPSD 

En utredning av BPSD innebär en kartläggning och beskrivning av vilka symtom som 

personen uppvisar samt hur och när de yttrar sig. En medicinsk utredning inklusive fysisk 

och psykisk status samt genomgång av personens läkemedel är oftast också nödvändigt 

(Socialstyrelsen, 2010). Cummings et al. (1994) har utvecklat ett instrument som de kallar 

Neuropsychiatric Inventory [NPI] och som används för att bedöma 10 beteendestörningar 

vid demens; vanföreställningar, hallucinationer, agitation, depression, ångest, eufori, apati, 

avflackning, irritabilitet och avvikande motoriskt beteende. Både frekvensen och 

svårighetsgraden av varje beteende bestäms. Information för NPI bör erhållas från en 

vårdgivare som är förtrogen med patientens beteende (Cummings et al., 1994). Det finns 

även en med 12 domäner, NPI-12, och där ingår även domänerna nattlig oro samt aptit- 

och ätstörningar (Svenskt Demenscentrum, 2009). Ju högre poängen blir, desto svårare är 

symptomen. Syftet med en utredning av BPSD är att bedöma och åtgärda eventuella 

bakomliggande orsaker till BPSD (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Orsaker till BPSD 

Bakomliggande orsaker till BPSD kan, förutom personens hjärnskada, till exempel vara att 

den drabbade har otillfredsställda behov, problem med kommunikationen och/eller inte kan 

tolka in stimuli från omvärlden (Socialstyrelsen, 2010). Miljön runt omkring personen kan 

också verka antingen positivt eller negativt för personens symtom. Andra orsaker kan vara 

att personer runt omkring personen med demenssjukdom ställer för höga krav eller att 

personen har brist på stimulans och aktivitet (Socialstyrelsen, 2010).  

 

I en studie, där samband mellan smärta och BPSD undersöktes, visades att det fanns ett 

tydligt samband mellan smärta och bland annat depression, oro irritabilitet och aggression 

hos personer med demenssjukdom (Malara et al., 2016), och personer med demenssjukdom 

och smärta visade flera negativa känslomässiga uttryck än personer med demenssjukdom 

utan smärta (Lee, McConnell, Knafl & Algase, 2015). Ett samband har även hittats mellan 

depression, behandling med antidepressiva och pågående BPSD (Sawa et al., 2014). 

 

Behandling av BPSD 

En utredning av BPSD syftar enligt Socialstyrelsen (2010) till att bedöma och därefter 

åtgärda bakomliggande orsaker till BPSD och första prioritet i behandlingen av BPSD är 

att i varje enskilt fall åtgärda de orsaker eller de utlösande faktorerna till symtomen. Det är 

dock inte alltid som det går att finna de bakomliggande orsakerna. De olika BPSD-

symtomen som kan uppträda vid demenssjukdom kan alla inte heller behandlas på ett och 

samma sätt. Socialstyrelsen anser att all vård, omvårdnad och omsorg för personer med 

demenssjukdom bör bygga på ett personcentrerat förhållningssätt och multiprofessionellt 

teamarbete, och grunden för all behandling av BPSD bör därför vara personcentrerad 

omvårdnad och anpassnings av vårdmiljön. 

 

Personcentrerad omvårdnad innebär att det är personen som sätts i fokus och inte 

demenssjukdomen, och omvårdnaden utgår därför från information om personen med 

demenssjukdoms livsmönster, värderingar och preferenser (Socialstyrelsen, 2010). 

Personcentrerad omvårdnad syftar till att göra dels omvårdnaden men även vårdmiljön mer 

personlig och syftar även till att förstå beteenden och psykiska symtom ur personen med 

demenssjukdoms perspektiv. För att kunna bedriva personcentrerad vård vid BPSD 

krävdes det enligt Kolanowski, Van Haitsma, Penrod, Hill och Yevchak (2015) att 

vårdpersonal fick tillgång till personens psykosociala och medicinska bakgrund, samt de 

strategier som anhöriga tidigare använt för att hantera BPSD.  



     Bilaga 1 

4 

 

 

I de undantagsfall där personcentrerad omvårdnad och anpassning av vårdmiljön inte är 

tillräcklig kan läkemedelsbehandling vara aktuellt (Socialstyrelsen, 2010). SSRI-preparat 

kan, förutom att det används vid depression, även användas vid irritabilitet, agitation och 

oro. Memantin som är ett psykoanaleptika kan även användas vid agitation och 

aggressivitet. 

 

I de fall där BPSD är av psykotiskt och/eller svår aggressiv karaktär och orsakar ett stort 

lidande eller en potentiell fara för personen med demenssjukdom eller dess anhöriga kan 

behandling med bensodiazepiner, antipsykosmedel och klometiazol övervägas 

(Socialstyrelsen, 2010). I de fallen är det viktigt att redan från början planera för en kort 

behandlings tid, och utvärdera effekten och eventuella biverkningar efter två veckor. Om 

patienten har effekt och inga eller få biverkningar bör sedan behandlingen utvärderas 

regelbundet med fokus på att så fort det är möjligt avsluta behandlingen. Nackdelen med 

dessa preparat är att de kan ge allvarliga biverkningar som försämrade kognitiva förmågor, 

risk för fall samt risk för stroke och dödsfall. 

 

Smärta 

Smärta kan enligt Dehlin och Rundgren (2014) defineras som en subjektiv, komplex och 

obehaglig upplevelse som är orsakad av sensoriska stimuli och modiferad av minnet. 

Smärta kan delas in i akut, kronisk och malign smärta. Kronisk smärta är smärta som varat 

längre än tre månader, och är vanligt bland äldre boende på ett särskilt booende. 

 

Äldre och smärta 

Förekomsten av kronisk smärta hos äldre i allmänhet uppskattas till 20-50 procent (Apinis, 

Tousignant, Arcand & Tousignant-Laflamme, 2014). Hos äldre som bor på särskilda 

boenden har motsvarande siffra rapporterats vara 40-80 procent. Hos äldre som bor på 

särskilda boenden är smärta ofta underdiagnostiserat och underbehandlat. I en studie gjord 

av Sengstaken och King (1993) undersöktes i vilken utsträckning läkare upptäckte äldre 

patienters smärta och om det fanns några faktorer som påverkade deras förmåga att göra 

detta. En faktor som tycktes påverka var patientens kommunikativa förmåga. Patienter som 

inte hade fullgod kommunikativ förmåga hade i större utsträckning oupptäckt och 

obehandlad smärta (Sengstaken & King, 1993).  

 

Demens och smärta 

I studie av Lee et al. (2015) rapporterade 44 procent av de personer med demenssjukdom 

och som själva kunde rapportera sin smärta att de hade smärta minst en gång om dagen.  I 

en studie av Haasum, Fastbom, Fratiglioni, Kåreholt och Johnell (2011) påvisades att 

personer med demens hade en högre sannolikhet för användning av paracetamol och de 

använde smärtstillande som opiodier och NSAID i lika stor utsträckning som personer utan 

demenssjukdom. Vidare anser Haasum et al. (2011) att detta kunde bero på en ökad 

medvetenhet kring smärta och smärtlindring hos personer med demenssjukdom, men 

menar samtidigt att det krävs ytterligare forskning för att analysera om smärtan hos 

personer med demenssjukdom behandlas lämpligt när det gäller typ av smärtstillande 

läkemedel, indikation, dosering etc.   

 

Vid ett nytillkommet symtom eller beteende hos personen med demenssjukdom ska andra 

nytillkomna tillstånd misstänkas då det kan vara andra sjukdomar eller skador som ligger 

bakom (Hoffman, 2013). Smärta kan till exempel ligga till grund för utåtagerande beteende 

som aggressivitet, agitation och konstant ropande. Det finns även ett säkerställt samband 
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mellan smärta och depression (Dehlin & Rundgren, 2014; Malara, et al., 2016), och smärta 

kan även enligt Hoffman (2013) och Malara et al. (2016) vara det som ligger till grund för 

ett utåtagerande beteende. Därför måste smärta uteslutas som orsak och det är viktigt att 

göra en smärtanalys för att identifiera orsaken till smärta så att rätt behandling kan sättas in 

(Hoffman, 2013). En smärtanalys av en person med demenssjukdom försvåras dock av att 

personen inte alltid kan förmedla sig.  

 

Smärtbedömning av personer med demenssjukdom 

Smärtbedömning är ett viktigt hjälpmedel för att ställa diagnos och sätta in adekvat 

behandling mot smärta (Werner, 2012). Smärtbedömning kan försvåras av kognitiv 

nedsättning (Dehlin & Rundgren, 2014). Vid nedsatt kognitiv funktion kan nytillkomna 

förändringar i uttrycksätt eller funktion så som plötsliga gångsvårigheter, gråt eller 

depressiva uttryck antyda att personen har smärta. Hos en person med demenssjukdom i 

avancerat skede kan smärta vara mycket svårt att diagnostisera och det är vanligt att 

vårdpersonal underskattar patientens smärta (Dehlin & Rundgren, 2014). De största 

hindren för en effektiv smärtbedömning för äldre personer med demenssjukdom ansågs 

vara hög arbetsbelastning, dålig bemanning och bristande medicinskt stöd (Burns & 

McIlfatrick, 2015). 

 

I en artikel av Barry, Parsons, Passmore och Hughes (2015) framkom att ca 26 procent av 

deltagarna i studien, som hade en demenssjukdom, var oförmögna att kommunicera sin 

egen smärta. En signifikant större andel av deras anhöriga rapporterade att personerna med 

demenssjukdom hade smärta än vad både personerna själva och vårdpersonal gjorde. 

Vårdpersonalen rapporterade signifikant oftare att personer med demenssjukdom hade 

smärta om personerna samtidigt stod på smärtstillande medicin eller antipsykotisk medicin. 

 

En studie av Malara et al. (2016) visade att endast 42,5 procent av de vars smärta skattades 

med Numeric Rating Scale [NRS] gav tillförlitligt svar, och av dessa rapporterade 20,4 

procent själva ingen smärta. Författarnas slutsats är att självrapportering av smärta hos 

personer med demenssjukdom inte är tillräckligt för att bedöma smärtan utan observation 

av smärtan med hjälp av ett smärtskattningsverktyg är ett nödvändigt och ett lämpligt sätt 

att bedöma smärta hos personer med kognitiv nedsättning. Abbey et al. (2004) utvecklade 

en smärtskattningsskala, Abbey Pain Scale [APS], som just bygger på observation av en 

persons ansiktsuttryck och kroppsrörelser. Abbey et al. ansåg dock i sin studie att även 

APS hade sina begränsningar och att det fanns andra faktorer som kunde påverka 

bedömning av smärta hos en person med kognitiv nedsättning, såsom depression, trötthet, 

oro. Enligt Abbey et al. är det dock ändå av vikt att personer med kognitiv nedsättning får 

sin smärta skattad och bedömd så att de varken underbehandlas eller överbehandlas för sin 

smärta. 

 

Problemformulering 

Kronisk smärta hos äldre boende på särskilda n uppskattas till 40-80 procent, och smärta är 

hos denna grupp ofta både underdiagnostiserad och underbehandlad. En mycket stor andel 

av personer med demenssjukdom drabbas någon gång under sitt sjukdomsförlopp av 

BPSD, och det finns ett starkt samband mellan smärta och BPSD så som depression, oro 

irritabilitet och aggression hos personer med demenssjukdom. Det är därför av stor vikt att 

undersöka om BPSD kan minskas hos personer med demenssjukdom genom att identifiera 

och lindra/bota eventuell smärta. 
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SYFTE 

 

Studiens syfte var att belysa hur smärta kan identifieras med hjälp av 

smärtskattningsinstrument och hur smärta lindras hos personer med demenssjukdom samt 

vilken betydelse smärtlindringen kan ha för personer med BPSD. 

 

METOD  

 

Design 

Metoden som valts för denna studie är en litteraturöversikt för att sammanställa de 

forskningsresultat som finns över smärtidentifiering och smärtbehandling vid 

demenssjukdom och dess betydelse för BPSD. En litteraturöversikt är som att göra en 

fullständig undersökning, genom att börja med en fråga, formulera och genomföra en plan 

för hur information ska samlas in och därefter gör en analys och tolkning av den 

information som samlats in. Detta ska sedan sammanfattas i en skriftlig produkt (Polit & 

Beck, 2012). I en litteraturöversikt är undersökningsfältet kunskap som redan 

dokumenterats, och frågorna ställs därför till litteraturen istället för till personer (Forsberg 

& Wengström, 2014). En litteraturöversikt gör det möjligt att värdera, analysera och 

sammanställa resultat från flera olika studier, genom att systematiskt söka, granska kritiskt 

och därefter sammanställa litteratur från tidigare empiriska studier inom ett valt 

problemområde. Inom omvårdnadsforskning används enligt Forsberg och Wengström 

(2014) både kvantitativa och kvalitativa metoder och en litteraturöversikt bör därför 

inkludera studier så att de olika metoderna blir representerade.  

 

Urval 

Litteratursökning har gjorts systematiskt i de två databaserna PubMed och CINAHL. 

Enligt Backman (2008) är PubMed en av de största databaserna inom medicin. CINAHL 

innehåller tidskrifter inom vårdvetenskap, omvårdnad och arbetsterapi (Polit & Beck, 

2006). I PubMed har mestadels Medical Subject Headings[MeSH]-termer använts vid 

sökning. Dessa termer används för sökning i medicinska tidsskrifter (Karolinska Institutet, 

2012). De söktermer som användes var ”dementia”, ”Pain management”,”pain”,” 

behaviour” och som fritext ”BPSD”.  

Vid sökning i CINAHL har endast fritextsökning gjorts med söktermerna ”dementia”, 

”pain management”, ”pain”,” behaviour” och ”BPSD”. För att lättare hitta artiklar som 

stämde väl överens med studiens syfte har dessutom inklusions- och exklusionskriterier 

använts vid databassökningarna. Inklusionskriterier har varit att artiklarna inte skulle vara 

äldre än 10 år, det vill säga publicerats tidigast 2006, de skulle vara skrivna på engelska, 

och de skulle finnas tillgängliga med abstrakt och i fulltext. Exklusionskriterierna var att 

det inte skulle vara översiktsartiklar, så kallade review, samt artiklar som inte ansågs 

motsvara studiens syfte. De femton artiklar som inkluderades i översikten har publicerats 

mellan 2006-2014. 

 



     Bilaga 1 

7 

 

Datainsamling 

I tabell 1-6 presenteras en sammanställning av de artikelsökningar som gjordes i de två 

databaserna PubMed och CINAHL under februari och april 2016.  

 

 

Tabell 1. Sökningar i PubMed 160204 

Sökord (MeSH) Inklusionskriterier Antal träffar 

1. Dementia Max 10 år, språk: Engelska,  

Full text, Abstract 

44075 

2. Pain Management Max 10 år, språk: Engelska,  

Full text, Abstract 

6410 

3. 1 + 2 Max 10 år, språk: Engelska,  

Full text, Abstract 

67  

Av de 67 artiklarna som hittades efter sökningen sorterades de artiklarna bort som var 

review. Kvar blev 37 artiklar, och av de 37 artiklarna valdes, efter genomgång av titlarna, 

25 artiklar ut för läsning av abstract. Efter läsning av abstract sorterades de artiklar bort 

som inte ansågs vara relevant för studiens syfte, vilket resulterade i fem artiklar som 

ansågs relevant för studiens syfte.  

 

Tabell 2. Sökningar i CINAHL 160204 

Sökord  Inklusionskriterier Antal träffar 

 

1. Dementia 

 

Fulltext, abstract, research 

article, 2006-2016, peer-

reviewed 

 

3727 

 

2. Pain Management 

 

Fulltext, abstract, research 

article, 2006-2016, peer-

reviewed 

 

910 

 

3. 1 + 2 

 

Fulltext, abstract, research 

article, 2006-2016, peer-

reviewed 

 

18 

Två av de 18 artiklarna sorterades bort då de var reviews. Av de 16 artiklarna som var 

kvar, var redan fyra av artiklarna hittade på tidigare sökning i PubMed. Efter genomgång 

av artiklarnas titlar valdes tre artiklar ut för läsning av abstract, och av dessa valdes två 

artiklar ut som ansågs relevanta för syftet, vilket de andra artiklarna inte var. 

 

Tabell 3. Sökningar i PubMed 160208 

Sökord fritextsökning Inklusionskriterier Antal träffar 

1. Dementia 

 

Max 10 år, språk: Engelska, 

Full text, Abstract 

60253 

2. Pain Max 10 år, språk: Engelska, 

Full text, Abstract 

224514 

3. Behaviour Max 10 år, språk: Engelska,  

Full text, Abstract 

656363 

4. 1+2+3 

 

Max 10 år, språk: Engelska,  

Full text, Abstract 

221 

Alla artiklar som var review sorterades bort, liksom de artiklar som sedan tidigare redan 

dykt upp på föregående sökningar. När de artiklarna sorterats bort, valdes, efter 

genomgång av artiklarnas titlar, 73 artiklar ut för läsning av abstract. Efter läsning av 

abstract valdes sex artiklar ut som ansågs vara relevanta för studiens syfte. 

 



     Bilaga 1 

8 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Sökningar i CINAHL 160210 

Sökord  Inklusionskriterier Antal träffar 

 

1. Dementia 

 

Fulltext, abstract, research 

article, 2006-2016, peer-

reviewed 

 

3837 

 

2. Pain  

Fulltext, abstract, research 

article, 2006-2016, peer-

reviewed 

 

16490 

 

3. Behavioural  

Fulltext, abstract, research 

article, 2006-2016, peer-

reviewed 

 

10836 

 

4. 1 + 2 + 3 

Fulltext, abstract, research 

article, 2006-2016, peer-

reviewed 

 

31 

Av de 31 artiklarna sorterades de artiklarna som redan dykt upp i tidigare sökningar bort, 

och därefter valdes fem artiklar ut för läsning av abstract efter genomgången av titlarna, 

samt efter att review-artiklar sorterats bort. Efter att ha läst abstract valdes två artiklar ut 

som ansågs vara relevanta för syftet. 

 

Tabell 5. Sökningar i PubMed 160421 

Sökord Inklusionskriterier Antal träffar 

1. BPSD (fritext) Max 10 år, språk: Engelska,  

Full text, Abstract 

452 

2. Pain Management 

(MeSH) 

Max 10 år, språk: Engelska,  

Full text, Abstract 

6687 

3. 1 + 2 Max 10 år, språk: Engelska,  

Full text, Abstract 

2 

Av de två artiklarna som uppkom vid sökning hade båda artiklarna redan dykt upp vid 

tidigare sökning och ingen av artiklarna valdes därför ut för vidare läsning. 

 

Tabell 6. Sökningar i CINAHL 160421 

Sökord Inklusionskriterier Antal träffar 

1. BPSD Max 10 år, språk: Engelska, 

Full text, Abstract 

207 

2. Pain Management Max 10 år, språk: Engelska, 

Full text, Abstract 

9694 

 

3. 1 + 2 Max 10 år, språk: Engelska, 

Full text, Abstract 

1 

Den artikel som uppkom vid sökning hade redan dykt upp vid tidigare sökning och valdes 

därför inte ut för vidare läsning. 

 

 



     Bilaga 1 

9 

 

Dataanalys 

De 15 artiklar som motsvarade studiens syfte och föll inom ramarna för 

inklusionskriterierna valdes därmed ut till studien och därefter har granskats och 

analyserats efter studiens syfte. Artiklarna i en litteraturöversikt ska enligt Forsberg och 

Wengström (2014) bearbetas utifrån studiens syfte och frågeställningar, där varje artikel 

ska läsas igenom i sin helhet och beskrivas i detalj. I en litteraturöversikt är det viktigt att 

resultaten analyseras utifrån bevisvärdet hos var artikel (Forsberg & Wengström, 2014). 

De valda artiklarna har därför fått sin vetenskaplighet kvalitetsgranskad med hjälp av 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering och kvalitet 

avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) (bilaga 1). Enligt 

Forsberg och Wengström (2014) ska en redogörelse göras för vilka studier som har starkt, 

måttligt eller svagt bevisvärde och därför har alla artiklar som ingått i studien 

sammanställts i en matris för en lättare överskådlighet över var artikel och dess bevisvärde 

(bilaga 2).  

 

Artiklarnas resultat har sedan analyserats där resultatet hos varje artikel har lästs igenom 

ett flertal gånger och därefter har författarna sökt efter gemensamma kategorier och teman 

samt olikheter. Enligt Forsberg och Wengström (2014) söker forskaren mönster när hen 

skapar kategorier och teman. Dessa mönster kan vara likheter, motsatser, skillnader och 

hierarkiska nivåer. Följande teman har hittats: smärtidentifiering med 

smärtskattningsinstrument hos personer med demens, klinisk bedömning av smärta hos 

personer med demens, svårigheter att skatta och tolka smärta hos personer med demens 

och smärtlindring och dess påverkan på BPSD 

 

Forskningsetiska övervägande 

Enligt Forsberg och Wengström (2014) bör etiska övervägande göras beträffande urval och 

presentation av resultat vid en litteraturöversikt. Det innebär att redovisa alla artiklar som 

ingår i litteraturöversikten samt arkivera dessa på ett säkert sätt i 10 år , och det innebär att 

presentera alla resultat, oavsett om de stödjer eller inte stödjer författarnas syfte. Det är 

även viktigt att se till att de artiklar som väljs ut till studien har fått tillstånd från en etisk 

kommité och/eller där författarna har gjort nogranna etiska övervägande (Forsberg & 

Wengström, 2014). Författarna har haft ett neutralt och objektivt förhållningssätt, och varit 

medvetna om att de har viss förförståelse för ämnet. 

 

RESULTAT 

 

Analysen av artiklarna resulterade i fyra teman och resultatet presenteras utifrån dessa 

teman där varje tema är en huvudrubrik. De fyra teman, och således rubrikerna var, 

smärtidentifiering med smärtskattningsinstrument hos personer med demens, klinisk 

bedömning av smärta hos personer med demens, svårigheter att skatta och tolka smärta hos 

personer med demens och smärtlindring och dess påverkan på BPSD. Då resultatet 

innehöll ett flertal förkortningar över olika mätinstrument finns dessa återgivna med en 

kort beskrivning/förklaring i bilaga 3. 

  

Smärtidentifiering med smärtskattningsinstrument hos personer med demens 

Resultatet av flera studier visade att smärtskattningsinstrument kan vara ett bra hjälpmedel 

för bedömning av smärta hos personer med kognitiv svikt (Ersek, Herr, Blazej Neradilek, 
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Buck & Black, 2010; Hutchison, Tucker, Kim & Gilder, 2006; Jordan, Hughes, Pakresi, 

Hepburn & O'brian, 2011; Kaasalainen, Akhtar-Danesh, Hadjistavrospoulos, Zwakhalen, 

& Verreault, 2013; Lukas, Barber, Johnson & Gibson, 2013; Pesonen et al., 2009).  

 

Flera av studierna påvisade smärtskattningsinstrumentens giltighet genom att poängen för 

misstänkt smärta ökade vid rörelse jämfört med vila (Ersek et al., 2010; Jordan et al., 2011; 

Kaasalainen et al., 2013; Mahoney & Peters, 2008). I en studie av Mahoney och Peters 

(2008) jämfördes två grupper där deltagarna i den ena gruppen ansågs vara smärtpåverkade 

och deltagarna i den andra gruppen ansågs vara agiterade. Vid individanpassad, trevlig 

aktivitet ökade tecken på smärtbeteende på MPS signifikant i både smärtgruppen och 

agitationsgruppen hos personer med avancerad demenssjukdom, medan posterna för 

funktionella avvikelser, såsom agitation, sömn och aptit, förblev relativt stabila. Vid 

aktivitet som deltagaren ansåg vara otrevlig/obehaglig, skiljdes smärtgruppen från 

agitationsgruppen i de poster som mäter funktionella avvikelser, genom att smärtgruppen 

nådde högre poäng på MPS i de posterna. Sjuksköterskorna som medverkade i studien 

rapporterade att MPS var enkel att använda och dessutom underlättade kommunikationen 

sjuksköterskorna emellan. De ansåg även att MPS gav en korrekt bedömning av smärta 

som överensstämde med sjuksköterskornas kliniska intryck. Många sjuksköterskor uppgav 

att de skulle använda MPS eller hänvisa till det när de utförde bedömningar av smärta samt 

att MPS höjt medvetenheten om deras patienters smärtuttryck (Mahoney & Peters, 2008).  

 

Ersek et al. (2010) studerade CNPI och ansåg att skalans giltighet stödjs genom att 

betydligt fler poster på skalan observerades vid rörelse jämfört med vid vila. Ytterligare 

bevis som bekräftade skalans giltigheten hittades i signifikanta sambandet mellan PAS och 

CNPI vid rörelse. Giltigheten stöddes även av betydligt högre värden på PAINAD vid 

rörelse än vid vila. 

 

Reliabiliteten för de två beteendeobservationsverktygen PACSLAC och PACI var bra, 

högre för PACSLAC under perioder av aktivitet jämfört med PACI, och högre för 

PACSLAC under aktivitet än under vila (Kaasalainen et al., 2013). Samtidig giltighet 

stöddes för alla de fyra smärtskattningsverktygen med de starkaste sambanden mellan de 

två muntliga rapportverktygen under aktivitet och lägsta mellan PPI verbala verktyg och 

PACI observationsverktyg under vila. Konstruktionens giltighet för alla verktyg utom PPI 

stöddes. Vid bedömning med PACSLAC för personer som ansågs vara oförmögna att 

själva rapportera sin smärta uppvisades ett antal beteenden betydligt oftare; öppen mun, 

styvhet/stelhet, knutna nävar, nervositet, rastlöshet, impulsivt beteende, vägran att flytta på 

sig, fosterställning, ovilja att beröras, inte låta folk komma i närheten, skakningar, 

darrningar, stönande, mumlande, och ropande. Boende som ansågs kunna själva rapportera 

sin smärta uppvisade tre smärtbeteenden oftare: att personen ryckte till, bevakade och tog 

på sina ömma områden. Vid bedömning med PACI för personer som ansågs vara 

oförmögna att själva rapportera sin smärta uppvisades tre beteenden oftare: att personen 

knep ihop ögonen, grimaserade och gav ifrån sig ljud (Kaasalainen et al., 2013). 

Personalens erfarenheter var positiva till den kliniska nyttan av PACSLAC-D (Zwakhalen, 

E van't Hof & Hamers, 2012).  

 

I en studie av Jordan et al. (2011) har känsligheten för PAINAD visat sig vara 92 procent 

och specificiteten 61 procent hos personer med kognitiv svikt. Efter en månads 

smärtbehandling sågs en signifikant förändring av smärtpoängen vid rörelse vid skattning 

med PAINAD (Jordan et al., 2011). Smärtbeteende skattade med hjälp av 

smärtskattningsverktygen APS, NOPPAIN, PAINAD uppnådde en måttlig nivå av 
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överensstämmelse med självrapportering vad gällde förekomst eller avsaknad av smärta 

(Lukas et al., 2013). Måttliga korrelationer visades mellan självrapporterad smärta och 

smärta skattad med smärtskattningsverktyg gällande smärtintensitet. Korrelationen i den 

kognitivt nedsatta gruppen var genomgående högre, och på en högre nivå av statistisk 

signifikans, än i gruppen med normal kognition (Lukas et al., 2013). Den totala poängen 

för smärtintensitet var däremot signifikant lägre hos personer med kognitiv svikt som 

skattades med PAINAD jämfört med kontrollgruppen som skattade sig själv med en 

numerisk skala 1-10, i en studie av Hutchison et. al. Gilder (2006).  

 

Det påvisades i en studie av Pesonen et al. (2009) att ju svårare grad av demenssjukdom 

personerna hade desto svårare hade de att skatta sin smärta med hjälp av något av de fyra 

smärtskattningsverktygen RWS, FPS, VAS och VRS, även en liten nedsättning av 

kognitionen ledde till svårigheter i att använda RWS, VAS och FPS. Patienter med måttligt 

till svår demenssjukdom kunde bättre rapportera graden av smärta med hjälp av VRS än 

med något av de tre andra verktygen. Bland patienterna med sämst kognition hade dock 

skattning med RWS störst framgång. Patienterna rapporterade en betydande ökning av 

smärta under rörelse och denna ökning var detekterbar på alla fyra smärtskattningsskalor. 

 

Den grupp som rapporterade smärta, i en studie av Jensen-Dahm, Vogel, Waldorff och 

Waldemar (2012), både självskattad och med hjälp av smärtskattningsverktyg, hade även 

högre poäng på den totala NPI-Q och CDS. Alla patienter vars poäng indikerade närvaro 

av depressiva symtom vid bedömning med GDS stod redan på antidepressiv medicin 

(Pesonen, et al., 2009). Poängen på GDS korrelerade positivt med magnituden av smärta 

under rörelse, men inte på vila, enligt bedömning med FPS.  

 

Klinisk bedömning av smärta hos personer med demens 

Studier visade att smärtbeteende och beteendeförändringar ofta tolkades som smärta och 

låg till grund för en sjuksköterska att initiera smärtbedömning (Gilmore-Bykovskyi & 

Bowers, 2014; Peisah, Weaver, Wong & Strukovski, 2014). Peisah et al. (2014) fann i sin 

studie att personalen ofta bedömde smärtan utifrån rop av smärta, ansiktsuttryck, 

grimasering, ryckningar, ojande, och rynkning av pannan. Trettiofem procent av 

vårdpersonalen rapporterade beteendeförändringar som en utlösande faktor för att göra en 

smärtbedömning. Vandrande och rastlöshet nämndes också som orsak till att 

smärtbedömning initierades (Peisah et al., 2014). Gilmore-Bykovskyi och Bowers (2014) 

fann att patienternas egenskaper samt förekomst eller avsaknad av en uppenbar orsak till 

smärta, påverkade sjuksköterskornas övertygelse om smärtnärvaro. Sjuksköterskors 

identifiering av smärta hos personer med demenssjukdom berodde främst på tre typer av 

smärtindikatorer: (1) beteenden som tydde på smärta, (2) beteenden som tydde mycket på 

smärta och (3) beteendeförändringar. Sjuksköterskor beskrev att beteendeförändringar 

eventuellt kan bero på smärta men också kunde ha andra orsaker. Exempel på 

beteendeförändringar var att personen drog sig tillbaka, rastlösa beteenden och negativa 

läten. Dessa exempel framkom som smärtindikatorer när sjuksköterskorna fick frågan om 

hur de uppfattade tecken på smärta hos personer med demens. I situationer där de boende 

tydligt visade smärttecken misstänkte sjuksköterskorna smärta starkare. Sjuksköterskor 

anser att det var lättare att bedöma smärta och behandla patienter med synliga/uppenbara 

orsaker till smärta samt de boende som exakt kunde rapportera effektiviteten av behandling 

(Gilmore-Bykovskyi & Bowers, 2014). En annan studie visade att förekomst och intensitet 

av smärta kliniskt bedömda av sjuksköterskor korrelerade positivt med personens egna 

uppfattningar (Pesonen, et al., 2009). 
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Svårigheter att skatta och tolka smärta hos personer med demens 

Trots att flera studier påvisade att smärtskattningsinstrument kan vara ett bra hjälpmedel 

visade dock studier även på svårigheter i att skatta och tolka smärtan med hjälp av 

smärtskattningsinstrument (Jensen-Dahm et al., 2012; Jordan et al. 2011; Lukas et al., 

2013; Mahoney & Peters, 2008; Pesonen, et al., 2009 Zwakhalen et al., 2012). Till 

exempel visade Pesonen et al. (2009) att förekomst och svårighetsgrad av smärta som 

skattades med RWS, FPS, VAS eller VRS inte korrelerade konsekvent med patienternas 

egen uppfattning av smärtan. Sjuksköterskorna och MPS var ofta överens om förekomsten 

av smärta, men smärtskattningsverktyget MPS skattade generellt deltagarnas smärta 

högre/allvarligare än vad sjuksköterskorna gjorde i en studie av Mahoney och Peters 

(2008). 

 

I en studie där kognitivt nedsatta personer jämfördes med kognitivt intakta var risken för 

felskattning betydligt högre i den kognitivt nedsatta gruppen vid bedömning med APS, 

NOPPAIN och PAINAD (Lukas et al., 2013). Trettiotre procent av deltagarna, i en studie 

av Jordan et al. (2011), som vid bedömning med PAINAD hade smärta, ansågs vid klinisk 

bedömning inte ha smärta. Det fanns en mängd andra olika orsaker till den högre poängen 

än smärta. En stor del av detta beteende tycktes bero på att deltagaren inte förstod 

situationen och blev orolig, rädd, frustrerad eller arg. Några deltagare verkade även 

bekymrade av miljön runtomkring, ofta orsakad av beteendet hos andra boende. Trettiotre 

procent av deltagarna hade enligt PAINAD smärta, men de beteenden som observerats 

ansågs vara orsakade av annat än smärta. En deltagare, bedömdes vara i smärta men hade 

enligt PAINAD inte smärta och räknades därmed som den enda falska negativa (Jordan et 

al. 2011).  

 

Vårdpersonalen i en studie av Zwakhalen et al. (2012) upplevde svårigheter i att tolka 

smärtsignaler. Deras huvudsakliga oro var att poängen på PACSLAC-D skulle kunna ökas 

av andra orsaker än smärta, såsom ångest, panik eller annat. Därför ansågs tolkningen av 

poängen som komplicerat (Zwakhalen et al., 2012). Sjuksköterskor kände sig osäkra på 

demenssjuka personers självskattning av smärta och huruvida smärtan var den verkliga 

orsaken till beteendeförändringar (Gilmore-Bykovskyi & Bowers, 2014). Även om de 

kände sig osäkra på sin förmåga att bekräfta misstänkt smärta hos boende med demens, 

förvissade de sig inte om, eller dokumenterade rutinmässigt effektiviteten av de insatser de 

gjorde för de boende med demens. Sjuksköterskorna uttryckte även en känsla av att det 

nästan var omöjligt att med säkerhet fastställa de underliggande orsakerna till 

smärtindikatorerna hos boende med demens. Vidare kände sig sjuksköterskorna även 

mycket osäkra när det gäller smärta hos personer med demens på grund av en upplevd 

oförmåga att korrekt tolka och svara på bedömningsfrågor och ansåg att det var omöjligt 

att någonsin med säkerhet veta om det kunde vara en annan mer uppenbar orsak till smärta. 

Sjuksköterskornas strategier för att bedöma smärta hos boende med demens varierade, och 

i vissa fall försökte de inte ens samla in verbal information från den boende (Gilmore-

Bykovskyi & Bowers, 2014). 

 

En studie av Jensen-Dahm et al. (2012) visade en betydande avvikelse mellan 

självskattningen av smärta och smärta skattad av vårdgivare. I studien rapporterade 32,9 

procent av personerna med demenssjukdom smärta medan vårdgivare rapporterade att 52 

procent hade smärta. Personal som deltog i en studie av Peisah et al. (2014) ansåg att när 

smärta hade identifierats genom klinisk bedömning var det emellanåt svårt att få läkarna att 

lyssna på deras bedömning och behandla smärtan.  
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Smärtlindring och dess påverkan på BPSD 

Farmakologisk behandling av smärta visade sig i flera studier ha god effekt, inte bara på 

smärtan utan även mot olika beteendeförändringar (Husebo, Ballard, Cohen-Mansfield, 

Reinhard & Aarsland, 2014; Husebo, Ballard, Fritze, Sandvik & Aarsland, 2014; Husebo, 

Ballard, Sandvik, Bjarte Nilsen & Aarsland, 2011; Husebo, Ostelo & Strand, 2014). 

Patienter som randomiserades till behandling för sin smärta förbättrades mer på MOBID-2 

än vad kontrollgruppen som fick oförändrad behandling och vård gjorde (Husebo, Ostelo 

& Strand, 2014). Det fanns även ett samband mellan förändring av poäng på MOBID-2 

och förändring av poäng på CMAI. Det beteende, som i en studie av Husebo, Ballard, 

Cohen-Mansfield, Reinhard och Aarsland (2014), visades sig ha störst skillnad före och 

efter smärtbehandling var gruppen med verbala agitationsbeteenden följt av de med fysiska 

icke-aggressiva beteendena och aggressiva beteenden. Resultaten visade att patienter som 

fortsatte med omsorg som vanligt (kontrollgruppen) hade genomgående högre poäng i 

enskilda CMAI poster än vad gruppen som fått smärtbehandling (interventionsgruppen) 

hade. Effekten var signifikant mellan dessa grupper, till förmån för smärtbehandling, 

gällande allmän oro, konstant begäran om uppmärksamhet, repetitiva meningar, klagan, 

negativism samt verbal aggression (Husebo, Ballard, Cohen-Mansfield, Reinhard & 

Aarsland, 2014). 

 

Vid studiens start hade deltagarna i en studie av Husebo, Ballard, Fritze, Sandvik och 

Aarsland (2014) hög prevalens för depression, ångest, apati, irritabilitet, sömnbesvär samt 

aptit- och ätstörningar. Poängen för depression och de olika humörsymtomen minskade i 

både gruppen som fick smärtbehandling, och kontrollgruppen, som fick vård och omsorg 

som tidigare. Förändringarna skilde sig dock signifikant mellan de två grupperna till 

förmån för smärtbehandlingsgruppen. På samma sätt har betydande skillnader konstaterats 

för de sekundära variablerna apati, sömnbesvär, och aptit- och ätstörningar medan 

skillnaden på irritabilitet och ångest inte nådde statistisk signifikans. Efter åtta veckor 

visade sig poängförändringen av de olika humörsymtomen vara signifikant korrelerade till 

förändring i smärta. Dessutom visade sig poängförändringen av depression, apati och 

irritabilitet korrelerade med förändringar i smärta. Smärtbehandlingens effekt på 

förändringen av poäng gällande depression var oberoende av pågående antidepressiv 

behandling i interventionsgruppen. (Husebo, Ballard, Fritze, Sandvik & Aarsland, 2014). 

 

Upprepade mätningar var signifikant olika mellan interventions- och kontrollgruppen efter 

åtta veckor, till förmån för interventionsgruppen som fick smärtstillande. Den 

genomsnittliga minskningen av agitation var 17 procent (Husebo et al., 2011). I 

interventionsgruppen fanns en försämring på CMAI mellan vecka 8 och vecka 12, efter 

tillbakadragandet av smärtbehandling. Korrelationen mellan smärta och aggressivitet var 

signifikant efter åtta veckor. 

 

Som svar på misstänkt smärta hos personer med demens, använde sig sjuksköterskor av 

”trial and error” som innebar att prova olika kombinationer av farmakologiska och icke-

farmakologiska interventioner för att lindra underliggande obehag vid 

beteendeförändringar (Gilmore-Bykovskyi & Bowers, 2014). Åtgärder som beskrevs var 

bland annat: toalettbesök, justering av utrymme för att passa patientens preferenser, 

eventuellt en låg dos analgetika, lägesändring, justering av rumstemperatur och termisk 

komfort, öka eller minska stimulering, utevistelse eller miljöombyte, erbjuda mat samt 

kontroll efter tecken på akut sjukdom. Sjuksköterskor fortsatte med ”trial and error” tills 

beteendeförändringen lösts. De flesta sjuksköterskor uppgav att det inte finns någon 

specifik ordning för dessa insatser, men några diskuterade om en individualiserad strategi, 



     Bilaga 1 

14 

 

där de i första hand försökte med insatser som hade varit framgångsrika tidigare. Personer 

som var tillbakadragna eller oengagerade sedan tidigare och som visade 

beteendeförändringar beskrevs som minst benägna att få analgetika eller var de som hade 

de längsta väntetiderna innan behandling sattes in. Personer med hypoaktiva 

beteendeförändringar var också mindre benägna att få behandling mot smärta och 

sjuksköterskor betonade vikten av att utveckla relationer med patienterna för att underlätta 

igenkännandet av dessa tystare beteendeförändringar (Gilmore-Bykovskyi & Bowers, 

2014). I en studie av Peisah et al. (2014) prioriterades analgetika sällan när patienter 

vägrade mediciner eller uppträdde aggressivt, endast 15 procent av de tillfrågade 

prioriterade smärtstillande framför andra mediciner vid sådana tillfällen. Ett skäl till detta 

uppgavs vara att säkerheten gick först (Peisah et al., 2014). 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Femton artiklar inkluderades i studien, alla orginalartiklar, och de kom från ett flertal 

länder och olika världsdelar. Både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades i 

studien för att skapa en bredd.  

 

Design 

Författarna valde litteraturöversikt som metod eftersom en litteraturöversikt enligt 

Forsberg och Wengström (2014) gör det möjligt att värdera, analysera och sammanställa 

resultat från flera olika studier. Målet med litteraturöversikten var att sammanställa de 

forskningsresultat som finns över identifiering av smärta och smärtbehandling och dess 

betydelse för BPSD. Smärtbedömning och smärtbehandling av personer med 

demenssjukdom är två område som är välutforskade och där det finns gott om artiklar för 

att göra en litteraturöversikt, däremot upplever författarna att det krävs mer forskning som 

belyser dess betydelse för att minska/lindra BPSD. Eftersom artiklarna i översikten 

kommer från olika länder skapades också en bredd, men det kan även påverkat 

överförbarheten till praktiken i Sverige.  

 

Enligt Polit och Beck (2014) är ett syfte med en litteraturöversikt att sammanfatta vad som 

är känt och vad som inte är känt inom ett område. Litteraturöversikt var den metod som 

författarna ansåg skulle ge bäst överblick utifrån syftets alla delar. Ett alternativ kunde 

varit en intervjustudie av sjuksköterskor och/eller vårdpersonal för att få med deras 

upplevelse av identifiering samt behandling av smärta och BPSD hos personer med 

demenssjukdom.  

 

Urval 

Det ska enligt Polit och Beck (2014) finnas tydliga inklusions- och exklusionskriterier, och 

det ska finnas en bra översyn av sökningarna, detta för att litteraturöversikten bör vara 

reproducerbar. Det innebär att en annan person ska kunna använda samma kriterier och 

sökord och därmed hitta samma artiklar och komma till samma slutsats utifrån studiens 

syfte. Hur databassökningarna har gjorts och vilka sökord som använts har presenterats i 

tabellform. Artiklarna som använts i litteraturöversikten valdes utifrån tidigare angivna 

inklusions- och exklusionskriterier för att öka relevansen för studien.  

 

Ett av inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska då författarna 

ansåg att det var av stor vikt att kunna läsa och förstå artiklarna, men det innebär att någon 
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relevant artikel kan ha uteslutits på grund av att de varit skrivna på något annat språk. 

Engelska är inte heller någon av författarnas modersmål och det finns därför en ökad risk 

för feltolkning. I vissa fall upplevde författarna också att det var svårt att hitta en lämplig 

svensk term vid översättning.  

 

Ett annan inklusionskriterie var att artiklarna inte skulle vara äldre än tio år. En 

litteraturöversikt bör, förutom objektiv och noggrann, vara ”up-to-date” (Polit & Beck, 

2014). Författarna hade ett tidsspann på 10 år vilket kan ses som ett stort tidsspann, men 

författarna fann att det var svårt att få ihop tillräckligt många artiklar som var lämpliga 

utifrån översiktens syfte med ett kortare tidsspann. De flesta artiklarna är 5 år eller yngre, 

men tidsspannet är mellan 2006-2014. I studiens urval av artiklar återfinns artiklar av både 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Eftersom det inom omvårdnadsforskning görs studier 

av både kvalitativ och kvantitativ metod och det är viktigt att få med ett urval från de båda 

olika metoderna (Forsberg & Wengström, 2014). Bland de inkluderade artiklarna i 

översikten återfinns således två (tre) studier med kvalitativ metod och därmed kommer 

även sjuksköterskans perspektiv med vilket gör att sjuksköterskans upplevelse och 

bedömning ändå delvis belyses. 

 

Daainsamling 

När problemområdet hade avgränsats av författarna formulerades sökord som användes 

som grund för litteratursökningen (Forsberg & Wengström, 2014). Artikelsökningar 

gjordes i de två databaserna PubMed och CINAHL. Vid sökning i PubMed användes 

MeSH-termer medan fritext användes vid sökning i CINAHL.  Enligt Forsberg och 

Wengström (2014) kan ämnesordsökning användas om det erhålls för många träffar på en 

fritextsökning. Författarna ansåg inte att någon ämnesordsökning var nödvändig i 

CINAHL eftersom antalet träffar var så pass få ändå vid fritextsökningen. Efter varje 

sökning granskade författarna titlar och i nästa steg abstrakt, utifrån studiens syfte. Det 

innebär att det därmed finns en risk att relevanta artiklar har missats när inte alla artiklar 

lästes i sin helhet. Författarna upplevde det svårt att hitta en passande MeSH-term/term till 

BPSD, vilket också gör att relevanta artiklar kan ha missats på grund av inte exakt 

passande termer använts vid sökning. Då BPSD är en stor del av syftet med översikten 

anser författarna att just BPSD är en viktig term för studien och dess syfte. Vid sökning av 

BPSD och pain management i de båda databaserna PubMed och CINAHL framkom endast 

två respektive en artikel, vilka dessutom redan hade framkommit vid tidigare sökningar. 

Det är en svaghet för studien, men påvisar också att det saknas direkta studier som belyser 

studiens syfte. Det är möjligt att sökningar i ytterligare databaser hade gett ett större antal 

artiklar för urvalet till datainsamlingen.  

 

En svaghet med studien, men som också belyser att det krävs mer forskning på området, är 

att fyra av artiklarna har sitt urval från samma datainsamling, och att ett flertal av 

författarna återkommer i flera av artiklarna. Det kan innebära att studiens resultat kan vara 

vinklat. Studierna har dock olika syften och har studerat olika saker utifrån samma urval. 

Artiklarna har tagits med då deras resultat svarar mycket bra gentemot litteraturöversiktens 

syfte. Det innebär dock att översikten påverkas på så vis att det är färre forskares tolkning 

av ämnet. 

 

Dataanalys 

Alla artiklar i studien har av författarna blivit kvalitetsbedömda utifrån ett 

bedömningsformulär från Sophiahemmet högskola; bedömningsunderlag för vetenskaplig 

klassificering och kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 
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modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) (bilaga 1). Två av artiklarna var av kvalitativ metod och 12 artiklar var 

av kvantitativ metod. En artikel var av både kvantitativ och kvalitativ metod. De flesta 

artiklarna har av författarna bedömts ha högsta kvalitet utom två som fått medel, ingen 

artikel har bedömts ha låg kvalitet.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Alla artiklar som var med i studien har granskats och blivit godkända av en etisk kommitté, 

utom en artikel som författarna ändå har bedömt ha gjort noggranna etiska övervägande i 

fråga om att lämna samtycke till den aktuella artikelns studie. Det är viktigt att se till att de 

artiklar som väljs ut till studien har fått tillstånd från en etisk kommité och/eller där 

författarna har gjort nogranna etiska övervägande (Forsberg & Wengström, 2014). Att den 

ena artikeln inte har godkänts av en etisk kommitté är dock en svaghet. Författarna är båda 

sjuksköterskor som arbetar med äldre och personer med demenssjukdom och det finns en 

risk att deras förförståelse har påverkat översikten även om de har försökt hålla ett neutralt 

och objektivit förhållningssätt. Förförståelsen kan dock ha varit till hjälp för författarna 

som haft en ämneskunskap vilket har underlättat vid sökning av studier. 

 

Resultatdiskussion 

Smärtidentifiering med smärtskattningsinstrument hos personer med demens 

Resultatet i översikten påvisade att flera studier ansåg att smärtskattningsinstrument kan 

vara ett bra hjälpmedel för bedömning av smärta hos personer med kognitiv svikt 

(Hutchison et al. 2006; Lukas et al., 2013; Jordan et al., 2011; Pesonen, et al., 2009; Ersek 

et al., 2010; Kaasalainen et al., 2013), men flera studier har dock även visat på svårigheter i 

att skatta och tolka smärtan med hjälp av smärtskattningsinstrument (Lukas et al., 2013; 

Jordan et al., 2011; Jensen-Dahm et al., 2012; Zwakhalen et al., 2012; Mahoney & Peters, 

2008; Pesonen, et al., 2009). Tidigare forskning har visat att det är agitation/aggression 

som är det vanligaste BPSD-symptomet, följt av depression, ångest och paranoia (Sawa et 

al., 2014), men BPSD omfattar även andra symtom såsom vandring, skrik, plockande, 

störd dygnsrytm, hallucinationer, vanföreställningar. Tidigare forskning har också visat att 

smärta kan vara en orsak till utåtagerande beteende som aggressivitet, agitation och 

konstant ropande (Hoffman, 2013), och/eller depression (Dehlin & Rundgren, 2014; 

Malara, et al., 2016). Eftersom tidigare forskning tytt på att en mycket stor del av alla med 

demenssjukdom  någon gång under sjukdomsförloppet får BPSD (Steinberg et al.,2003; 

Steinberg et al., 2008) är det av stor vikt att smärtan identifieras korrekt.  

 

Svårigheterna med att bedöma och identifiera smärta verka bero delvis på att personer med 

demenssjukdom har svårt att kommunicera sin smärta, men även på att flera av de 

smärtbeteende som personerna uppvisar kan vara samma beteende som de uppvisar som ett 

symtom av BPSD. I studien av Jordan et al. (2011) ansågs hela 33 procent av de som efter 

skattning med PAINAD fått poäng för smärta inte ha smärta, utan att det var andra orsaker 

än smärta som låg bakom den högra poängen. En stor del av beteendeförändringarna, som 

gav utslag på PAINAD, tycktes istället bero på att deltagaren inte förstod situationen och 

blev orolig, rädd, frustrerad eller arg. Några deltagare verkade även bekymrade av miljön 

runtomkring, ofta orsakad av beteendet hos andra boende. Just risken för ”felskattning”, 

ökade om personen var kognitivt nedsatt jämfört med om personen var kognitivt intakt 

(Lukas et al., 2013). Det belyser hur svårt det var att identifiera smärta hos personer med 

demenssjukdom som uppvisar BPSD, men inte desto mindre viktigt. Enligt Dehlin & 

Rundgren (2014) kan smärta vara mycket svårt att diagnostisera hos en person med 

demenssjukdom i avancerat skede och det är vanligt att vårdpersonal underskattar 
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patientens smärta. Tidigare forskning av Abbey et al. (2004) poängterade dock att det var 

av stor vikt att personer med kognitiv nedsättning fick sin smärta skattad och bedömd så att 

de varken underbehandlades eller överbehandlades för sin smärta.  

 

I resultatet påvisades också att ju större kognitiv svikt, desto svårare var det att identifiera 

smärtan med hjälp av självskattningsskalorna. I studien av Pesonen et al. (2009) påvisades 

att ju svårare grad av demenssjukdom personerna hade desto svårare hade de att skatta sin 

smärta med hjälp av något av de fyra smärtskattningsverktygen RWS, FPS, VAS och VRS, 

även en liten nedsättning av kognitionen ledde till svårigheter. Däremot Lukas et al. (2013) 

studie visade att det var lättare att skatta smärta med hjälp av observationsverktygen APS, 

NOPPAIN och PAINAD hos personer hade en kognitiv svikt. Korrelationen mellan 

självrapporterad smärta och smärta skattad med smärtskattningsverktygen APS, 

NOPPAIN, PAINAD gällande smärtintensitet var genomgående högre i den kognitivt 

nedsatta gruppen, och på en högre nivå av statistisk signifikans, än i gruppen med de med 

normal kognition. Studien av Hutchison et al. (2006) påvisade att smärtintensiteten var 

lägre hos personer med demenssjukdom skattade med observationsverktyget PAINAD 

jämfört med kontrollgruppen som skattades med en numerisk självskattningsskala. Detta 

stöds i forskningen av Malara et al. (2016) som visade att endast 42,5 procent av de 

personerna med demenssjukdom vars smärta skattades med en numerisk skala gav 

tillförlitligt svar, och deras slutsats var att observation av smärtan med hjälp av ett 

observationsverktyg var ett nödvändigt och ett lämpligt sätt att bedöma smärta hos 

personer med kognitiv nedsättning eftersom självrapportering av smärta hos personer med 

demenssjukdom inte varr tillräckligt för att bedöma smärtan.  

 

Ett samband har i tidigare forskning hittats mellan depression, behandling med 

antidepressiva och pågående BPSD (Sawa, et al., 2014). Enligt Cummings et al. (1994), 

som har utvecklat NPI som används för att bedöma 10 beteendestörningar vid demens, var 

depression en av de beteendestörningar som anses vara ett av BPSD-symtomen. I resultatet 

hittades i en studie av Jensen-Dahm et al. (2012), att den grupp som rapporterade smärta, 

både självskattad och med hjälp av smärtskattningsverktyg, även hade höga poäng på NPI-

Q och CDS. Alla de patienter vars poäng indikerade närvaro av depressiva symtom vid 

bedömning med GDS stod redan på antidepressiv medicin. Det kan innebära att smärta ger 

depression, men det kan också vara ett tecken på att det kan vara svårt att skilja smärta från 

depression och BPSD hos personer med demenssjukdom som har stora svårigheter att 

kommunicera. 

 

Flera av studierna påvisade smärtskattningsinstrumentens giltighet genom att poängen för 

misstänkt smärta ökade vid rörelse jämfört med vila (Mahoney & Peters, 2008; Ersek et 

al., 2010; Kaasalainen et al., 2013; Jordan et al. 2011), vilket verkade vara ett bra sätt att 

skilja BPSD från smärta. I studien av Mahoney och Peters (2008) skiljdes smärta ut från 

agitation genom att poängen på MPS steg för deltagarna med misstänkt smärta när de 

utförde en aktivitet som deltagarna ansågs vara otrevliga/obehagliga. Även Ersek et al. 

(2010) fann i sin studie ett samband mellan agitation och smärta vid rörelse när 

konstruktionens giltighet stöddes i det signifikanta sambandet mellan PAS och, i detta 

fallet CNPI, vid rörelse. Dehlin & Rundgren (2014) menar att vid nedsatt kognitiv funktion 

kan nytillkomna förändringar i uttrycksätt eller funktion så som plötsliga gångsvårigheter, 

gråt eller depressiva uttryck antyda att personen har smärta. 
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Klinisk bedömning av smärta hos personer med demens 

Resultatet påvisade även att det är vanligt att smärtbeteende och beteendeförändringar 

tolkas som smärta av sjuksköterskor och ligger till grund för att initiera smärtbedömning 

(Peisah et al., 2014; Gilmore-Bykovskyi & Bowers, 2014). Peisah et al. (2014) visade i sin 

studie att 35 procent av vårdpersonalen rapporterade beteendeförändringar som en 

utlösande faktor för att göra en smärtbedömning. Precis som med smärtskattningsskalorna 

är det svårt att vid en klinisk bedömning skilja på beteendeförändringar orsakade av smärta 

och beteendeförändringar orsakade av något annat än smärta. I studien av Gilmore-

Bykovskyi och Bowers (2014) beskrev sjuksköterskor att beteendeförändringar eventuellt 

kan bero på smärta men också kunde ha andra orsaker. Sjuksköterskorna ansåg att det var 

lättare att bedöma smärta och behandla patienter med synliga/uppenbara orsaker till 

smärta. Likaså i en studie av Zwakhalen et al. (2012) upplevde vårdpersonalen svårigheter 

i att tolka smärtsignaler. Tidigare forskning av Barry et al. (2015) visade att vårdpersonal 

oftare rapporterade att en person med demenssjukdom hade smärta om hen redan stod på 

smärtstillande eller antipsykotisk medicin. 

 

Vårdpersonal var även oroliga för att  poängen på smärtskattningsverktyg skulle kunna 

ökas av andra orsaker än smärta, såsom ångest, panik eller annat, och ansåg därför att 

tolkningen av poängen är komplicerat (Zwakhalen et al., 2012). Det skulle kunna tolkas 

som att även om det är ett smärtskattningsverktyg som används så är det en person i andra 

änden av verktyget som ska tolka de smärtbeteende som ska observeras på verktyget, och 

även poängen och resultatet som instrumentet ger. I studien av Gilmore-Bykovskyi & 

Bowers (2014) kände sig sjuksköterskorna mycket osäkra på att korrekt tolka och svara på 

bedömningsfrågor när det gäller smärta hos personer med demens. De ansåg att det var 

omöjligt att någonsin med säkerhet veta om det kunde vara en annan mer uppenbar orsak 

till smärta. Det skiljer sig från tidigare forskning av Burns och McIlfatrick (2015) där 

majoriteten av sjuksköterskorna i studien hade goda kunskaper i bedömning och hantering 

av smärta för personer med demenssjukdom, även om det även för dem fanns en viss 

osäkerhet i användandet av smärtskattningsverktyg anpassade för personer med 

demenssjukdom. Det skulle kunna antas att den kliniska bedömningen av om en person 

med demenssjukdom har smärta eller ej underlättas ju mer väl sjuksköterskan känner 

personen. I studien av Gilmore-Bykovskyi & Bowers (2014) betonade sjuksköterskor 

vikten av att utveckla relationer med patienterna för att underlätta igenkännandet av tysta 

beteendeförändringar som till exempel patienter som drar sig tillbaka.  

 

Smärtlindring och dess påverkan på BPSD 

Resultatet visade att som svar på misstänkt smärta hos personer med demenssjukdom i 

studien av Gilmore-Bykovskyi och Bowers (2014), provade sjuksköterskorna ofta olika 

kombinationer av interventioner för att lindra underliggande obehag vid 

beteendeförändringar. Åtgärder som användes kunde vara toalettbesök, lägesändring, 

utevistelse, erbjuda mat etcetera. De flesta sjuksköterskor uppgav att det inte fanns någon 

specifik ordning för dessa insatser, men många använde sig av en individualiserad strategi, 

där de i första hand försökte med insatser som hade varit framgångsrika tidigare, det vill 

säga personcentrerad omvårdnad. Enligt Socialstyrelsen (2010) är det inte alltid möjligt att 

identifitera de bakomliggande orsakerna till BPSD, och då är det ju natuligtvis också svårt 

att behandla dem, och ibland kan det då bli aktuellt att helt enkelt prova sig fram. Även i 

dessa fall underlättar det mycket om personalen känner patienten och vet dels vad hen 

tycker om, men även vad som tidigare har fungerat. En lägesändring skulle kunna lindra 

smärta och därmed minska BPSD, men det kan i vissa fall vara något annat än smärta som 

orsakar BPSD och då är det någon annan bakomliggande orsak som behöver åtgärdas. Det 
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finns en risk att personen med demenssjukdom, där det inte går att hitta den 

bakomliggande orsaken, istället behandlas med lugnande och antipsykosmedel som kan ge 

svåra biverkningar. Enligt Socialstyrelsen (2010) kan personer med BPSD som är av 

psykotiskt och/eller svår aggressiv karaktär och orsakar ett stort lidande eller är en 

potentiell fara, få behandling med bensodiazepiner, antipsykosmedel och klometiazol 

övervägas (Socialstyrelsen, 2010). Nackdelen med dessa preparat är att de kan ge allvarliga 

biverkningar som försämrade kognitiva förmågor, risk för fall samt risk för stroke och 

dödsfall. För att undvika denna typ av farmakologisk behandling är personcentrerad vård 

viktigt, vilket också enligt Socialstyrelsen (2010) ska vara grunden vid behandling av 

BPSD. Den personcentrerade omvårdnaden syftar till att göra dels omvårdnaden men även 

vårdmiljön mer personlig och syftar även till att förstå beteenden och psykiska symtom ur 

personen med demenssjukdoms perspektiv. Tidigare forskning påvisade att för att kunna 

bedriva personcentrerad vård vid BPSD krävdes det att vårdpersonal fick tillgång till 

personens psykosociala och medicinska bakgrund, samt de strategier som anhöriga tidigare 

använt för att hantera BPSD (Kolanowski et al., 2015), vilket även sjuksköterskorna 

påtalade i studien av Gilmore-Bykovskyi och Bowers (2014). 

 

Utredning och behandling av BPSD är att behandla och eliminera de bakomliggande och 

utlösande orsakerna till BPSD. Som tidigare forskning påvisat kunde smärta vara en sådan 

orsak eller utlösande faktor (Malara et al., 2016; Lee et al., 2015; Sawa, et al., 2014). 

Demens är ett samlingsnamn för olika symptom orsakade av hjärnskador och kan yttra sig 

på många olika sätt beroende på var hjärnskadan sitter (Svenskt demenscentrum, 2014). 

Hur en person påverkas är individuellt och beror dels på hur sjukdomen påverkar personen 

men även på personens personlighet och egenskaper (WHO, 2016). Det innebär även att 

olika BPSD-symtom, som kan uppträda vid demenssjukdom, ter sig individuellt och enligt 

Socialstyrelsen (2010) kan inte heller de behandlas på ett och samma sätt. Resultatet i 

översikten påvisade att farmakologisk behandling av smärta kunde ha god effekt, inte bara 

på smärtan utan även mot olika beteendeförändringar (Husebo, Ostelo & Strand, 2014; 

Husebo, Ballard, Cohen-Mansfield, Reinhard & Aarsland, 2014; Husebo, Ballard, Fritze, 

Sandvik & Aarsland, 2014; Husebo et al., 2011). De som fick smärtbehandling fick effekt 

på framförallt agitations- och aggressiva beteende (Husebo, Ostelo & Strand, 2014; 

Husebo, Ballard, Cohen-Mansfield, Reinhard & Aarsland, 2014). Resultaten visade att 

patienter som fortsatte med omsorg som vanligt hade genomgående högre poäng vid 

skattning av deras agitation till skillnad mot de som fick smärtbehandling. Detta 

verifierades ytterligare i studien av Husebo, Ballard et al. (2011) när poängen vid skattning 

av agitation hos gruppen som fick smärtbehandling på nytt steg efter tillbakadragandet av 

smärtbehandling. Författarna till denna översikt anser dock att det krävs ytterligare 

forksning kring hur BPSD kan minskas genom smärtlindring av både farmakologisk och 

icke-farmakoligsk karaktär. Författarna anser att det är viktig forskning för att kunna 

behandla smärta som kan vara orsak till BPSD av framförallt aggressiv karaktär, vilket 

skapar lidande för framförallt patienten men även anhöriga, medboende och personal. 

 

Slutsats  

BPSD drabbar en mycket stor del av de som lider av demenssjukdom och smärta kan vara 

en av orsakerna, eller den utlösande faktorn, till BPSD. Det krävs att vårdpersonal kan 

identifiera smärta hos personer med demenssjukdom för att därefter kunna lindra smärta 

och på så vis minska BPSD. Smärtskattningsverktyg av framförallt observationstyp kan 

vara till hjälp för vårdpersonalen att identifiera smärtan. Svårigheterna med att identifiera 

smärta hos personer med demenssjukdom, som saknar förmåga att själva kommunicera sin 

smärta, är dock att de smärtbeteende som ska observeras, antingen med hjälp av ett 
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smärtskattningsverktyg eller med klinisk bedömning, i många fall påminner eller är exakt 

likadana som de beteendeförändringar som kan uppstå vid BPSD orsakad av annat än 

smärta. När smärta väl är identifierad har farmakologisk behandling av smärta visat sig ge 

effekt på både smärta och BPSD, men det finns behov av ytterligare forskning.  

 

Klinisk tillämpbarhet  

Denna översikt skulle kunna öka kunskapsläget hos sjuksköterskor inom demensvård om 

att identifiera och behandla smärta hos personer med demenssjukdom, och vilken effekt 

det skulle kunna ha på BPSD, men även vilka svårigheter det kan innebära.  



     Bilaga 1 

1 

 

 

LITTERATURFÖRTECKNING 

Abbey, J., Piller, N., De Bellis, A., Esterman, A., Parker, D., Giles, L., & Lowcay, B. 

(2004). The Abbey pain scale: a 1-minute numerical indicator for people with end-

stage dementia. International Journal of Palliative Nursing, 10(1), ss. 6-13. 

Apinis, C., Tousignant, M., Arcand, M., & Tousignant-Laflamme, Y. (2014). Can adding a 

standardized observational tool to interdisciplinary evaluation enhance the 

detection of pain in older adults with cognitive impairments? Pain Medicine, 15, ss. 

32–41. doi:10.1111/pme.12297 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. (2:a uppl.) (2:a upplagan uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

Barry, H., Parsons, C., Passmore, A., & Hughes, C. (2015). Pain in care home residents 

with dementia: an exploration of frequency, prescribing and relatives' perspectives. 

International journal of geriatric psychiatry, 30(1), ss. 55-63. 

doi:10.1002/gps.4111 

Basun, H., Skog, M., Wahlund, L.-O., & Wijk, H. (2013). Boken om Demenssjukdomar. 

Stockholm: Liber. 

Berg, A., Dencker, K., & Skarsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: vid behandling 

av personer med depressionssjukdomar. Stockholm: SBU, SFF. 

Burns, M., & McIlfatrick, S. (2015). Nurses' knowledge and attitudes towards pain 

assessment for people with dementia in a nursing home setting. International 

journal of palliative nursing, 21(10), ss. 479-487. 

doi:10.12968/ijpn.2015.21.10.479. 

Cummings, J., Mega, M., Gray, K., Rosenberg-Thompson, S., Carusi, D., & Gornbein, J. 

(1994). The Neuropsychiatric Inventory: comprehensive assessment of 

psychopathology in dementia. Neurology, 44(12), ss. 2308-14. 

Dehlin, O., & Rundgren, Å. (2014). Geriatrik. Lund: Studentlitteratur. 

Ersek, M., Herr, K., Blazej Neradilek, M., Buck, H. G., & Black, B. (2010). Comparing the 

Psychometric Properties of the Checklist of Nonverbal Pain Behaviors (CNPI) and 

the Pain Assessment in Advanced Dementia (PAIN-AD) Instruments. Pain 

Medicine, 11(3), ss. 395-404. doi:10.1111./j.1526-4637.2009.00787.x 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2014). Att göra systematiska litteraturstudier. Värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur . 

Gilmore-Bykovskyi, A. L., & Bowers, B. J. (2014). Understanding Nurses Decisions to 

Treat Pain in Nursing Home Residents with Dementia. Research in Gerontological 

Nursing, 6(2), ss. 127-138. doi:10.3928./19404921-20130110-02 



     Bilaga 1 

2 

 

Haasum, Y., Fastbom, J., Fratiglioni, L., Kåreholt, I., & Johnell, K. (2011). Pain treatment 

in elderly persons with and without dementia. A population-based study of 

institutionalized and home-dwelling elderly. Drugs Aging, 4, ss. 283-293. 

doi:10.2165/11587040-000000000-00000. 

Hoffman, W. (2013). Palliation vid demenssjukdom – att lindra när bot inte finns. i H. 

Basun, M. Skog, L.-O. Wahlund, & H. Wijk, Boken om demenssjukdomar (ss. 275-

290). Stockholm: Liber. 

Husebo, B., Ballard, C., Cohen-Mansfield, J., Reinhard, S., & Aarsland, D. (2014). The 

response of agitated behavior to pain management in person with dementia. The 

American Journal of Geriatric Psychiatry, ss. 708-717. 

doi:10.1016/j.jagp.2012.12.006 

Husebo, B., Ballard, C., Fritze, F., Sandvik, R., & Aarsland, D. (2014). Efficacy of pain 

treatment on mood syndrome in patients with dementia: a randomized clinical trial. 

International Journal of Geriatric Psychiatry, 29, ss. 828-836. 

doi:10.1002/gps.4063 

Husebo, B., Ballard, C., Sandvik, R., Bjarte Nilsen, O., & Aarsland, D. (2011). Efficacy of 

treating pain to reduce behavioural disturbances in residents of nursing homes with 

dementia: cluster randomised clinical trial. BMJ, s. doi: 10.1136/bmj.d4065. 

doi:10.1136/bmj.d4065 

Husebo, B., Ostelo, R., & Strand, L. (2014). The MOBID-2 pain scale: Reliability and 

responsiveness to pain in patients with dementia. European journal of pain, 18(10), 

ss. 1419-1430. doi:10.1002/ejp.507 

Hutchison, R. W., Tucker, W. F., Kim, S., & Gilder, R. (2006). Evaluation of a Behavioral 

Assessment Tool for the Individual Unable to Self-report Pain. American Journal 

of Hospice & Palliative Medicine, 23(4), ss. 328-331. 

Jensen-Dahm, C., Vogel, A., Waldorff, F. B., & Waldemar, G. (2012). Discrepancy 

Between Self- and Proxy-Rated Pain in Alzheimer’s Disease: Results from the 

Danish Alzheimer Intervention Study. Journal of the American Geriatrics Society, 

60, ss. 1274-1278. doi:10.1111./j.1532-5415.2012.04036.x 

Jordan, A., Hughes, J., Pakresi, M., Hepburn, S., & O'brian, J. T. (2011). The utility of 

PAINAD in assessing pain in a UK population with severe dementia. International 

Journal of Geriatric Psychiatry, 26, ss. 118-126. doi:10.1002/gps.2489 

Kaasalainen, S., Akhtar-Danesh, N., Hadjistavrospoulos, T., Zwakhalen, S., & Verreault, 

R. (2013). A comparison between behavioral and verbal report pain assessment tool 

for use with residents in long term care. Pain Management Nursing, 14(4), ss. 

e106-e114. doi:10.1016/j.pmn.2011.08.006 



     Bilaga 1 

3 

 

Kilander, L. (2013). Frontotemporal demens. i H. S.-O. Basun, Boken om 

demenssjukdomar (ss. 34-49). Stockholm: Liber. 

Kolanowski, A., Van Haitsma, K., Penrod, J., Hill, N., & Yevchak, A. (2015). "Wish we 

would have known that!" Communication Breakdown Impedes Person-Centered 

Care. The Gerontolgist, 1, ss. 50-60. doi:10.1093/geront/gnv014 

Lee, K., McConnell, E., Knafl, G., & Algase, D. (2015). Pain and psychological well-being 

among people with dementia in long-term care. Pain Medicine, 16(6), ss. 1083-

1089. doi:10.1111/pme.12739 

Liu, S., Jin, Y., Shi, Z., Huo, Y., Guan, Y., Liu, M., . . . Ji, Y. (2016). The effects of 

behavioral and psychological symptoms on caregiver burden in frontotemporal 

dementia, Lewy body dementia, and Alzheimer's disease: clinical experience in 

China. Aging Ment Health, 16, ss. 1-7. 

Lukas, A., Barber, J. B., Johnson, P., & Gibson, S. J. (2013). Observer-rated pain 

assessment instruments improve both the detection of pain and the evaluation of 

pain intensity in people with dementia. European Journal of Pain, 17, ss. 1558-

1568. doi:10.1002/j.1532-2149.2013.00336,x 

Mahoney, A. E., & Peters, L. (2008). The Mahoney Pain Scale: Examining Pain and 

Agitation in Advanced Dementia. The American Journal of Alzheimer's Disease & 

Other Dementias, 23(3), ss. 250-261. doi:10.1177/1533317508317524 

Malara, A., De Biase, G., Bettarini, F., Ceravolo, F., Di Cello, S., Garo, M., . . . Rispoli, V. 

(2016). Pain Assessment in Elderly with Behavioral and Psychological Symptoms 

of Dementia. Journal of Alzheimer’s Disease, 50(4), ss. 1217-1225. 

doi:10.3233/JAD-150808 

Peisah, C., Weaver, J., Wong, L., & Strukovski, J.-A. (2014). Silent and suffering: a pilot 

study exploring gaps between theory and practice in pain management for people 

with severe dementia in residential aged care facilities. Clinical Interventions in 

Aging, 9, ss. 1767-1774. doi:10.2147/cia.s64598 

Pesonen, A., Kauppila, T., Tarkkila, P., Sutela, A., Niinistö, L., & Rosenberg, P. H. (2009). 

Evaluation of easily applicable pain measurement tools for the assessment of pain 

in demented patients. Acta anaesthesiologica Scandinavica, 53, ss. 657-664. 

doi:10.1111./j.1399-6576.2009.01942.x 

Polit, D., & Beck, C. (2006). Essentials of nursing research. Methods, appraisal and 

utilization. (6:e upplagan uppl.). Philadelphia: Lippincott.  . 

Polit, D., & Beck, C. (2014). Essentials of nursing research. Appraising evidence for 

nursing practice. . Philaldephia: Wolters Kluwer Health/Lipincott Williams & 

Wilkins. 



     Bilaga 1 

4 

 

Polit, F. D., & Beck, C. T. (2012). Nursing research. Generating and Assessing Evidence 

for Nursing Practice.  

Sawa, M., Chan, P., Donnelly, M., McKenna, M., Osaki, Y., Kishimoto, T., & Ganesan, S. 

(2014). case-control study regarding relative factors for behavioural and 

psychological symptoms of dementia at a Canadian regional long-term extended 

care facility: a preliminary report. Psychogeriatrics. The official journal of the 

Japanese psychogeriatric society., 14(1), ss. 25-30. doi:10.1111/psyg.12035 

Sengstaken, E., & King, S. (1993). The problems of pain and its detection among geriatric 

nursing home residents. Journal of the American Geriatrics Society, 41(5), ss. 541-

4. 

Skog, M. (2013). Den fundamentala och kroppsnära vården och omsorgen vid 

demenssjukdom. i H. Basun, M. Skog, L.-O. Wahlund, & H. Wijk, Boken om 

demenssjukdomar (ss. 77-152). Stockholm: Liber. 

Socialstyrelsen. (2010). Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. 

Stockholm: Socialstyrelsen. 

Steinberg, M., Shao, H., Zandi, P., Lyketsos, C., Kathleen A. Welsh-Bohmer, K., Norton, 

M., . . . Tschanz, D. (2008). Point and 5-year period prevalence of neuropsychiatric 

symptoms in dementia: the Cache County Study. International Journal of Geriatric 

Psychiatry, 23(2), ss. 170–177. 

Steinberg, M., Sheppard, J.-M., Tschanz, J., Norton, M., Steffens, D., Breitner, J., & 

Lyketsos, C. (2003). The Incidence of Mental and Behavioral Disturbances in 

Dementia: The Cache County Study. The Journal of Neuropsychiatry & Clinical 

Neurosciences, 15(3), ss. 340-345. 

Svenskt Demenscentrum. (2009). CMAI • Cohen Mansfield Agitation Inventory. Hämtat 

från http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Verktyg/Skattningsskalor-

instrument/CMAI--Cohen-Mansfield-Agitation-Inventory/ den 19 februari 2016 

Svenskt Demenscentrum. (2009). NPI • Neuropsychiatric Inventory. Hämtat från Svenskt 

Demenscentrum: http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-

demens/Verktyg/Skattningsskalor-instrument/NPI--Neuropsychiatric-Inventory/ 

den 19 februari 2016 

Svenskt demenscentrum. (2014). Vad är demens? Hämtat från Svenskt demenscentrum: 

http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Vad-ar-demens/ den 23 januari 

2016 

Tsai, C., Wang, S., Zheng, L., & Fuh, J. (2010). Category verbal fluency predicted changes 

in behavioral and psychological symptoms of dementia in patients with Alzheimer's 

disease. Psychiatry and clinical neurosciences, 64(4), ss. 408-414. 

doi:10.1111/j.1440-1819.2010.02107.x 



     Bilaga 1 

5 

 

Vaingankar, J., Chong, S., Abdin, E., Picco, L., Jeyagurunathan, A., Zhang, Y., . . . 

Subramaniam, M. (2016). Care participation and burden among informal caregivers 

of older adults with care needs and associations with dementia. International 

Psychogeriatrics, 28(2), ss. 221-31. doi:10.1017/S104161021500160X 

Werner, M. (2012). Smärtbehandling - analys och diagnostik. i Werner, & Leden, Smärta 

och smärtbehandling.  

Willman, A., Stoltz, P., & Bathsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro 

mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

World Health Organization. (den 27 04 2016). Dementia. Hämtat från 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs362/en/ 2016 

Zwakhalen, S. M., E van't Hof, C., & Hamers, J. P. (2012). Systematic pain assessment 

using an observational scale in nursing home residents with dementia: exploring 

feasibility and applied interventions. Journal of Clinical Nursing, 21, ss. 3009-

3017. doi:10.1111./j.1365-2702.2012.04313.x 



     Bilaga 1 

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 ® 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 (te 

orier 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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Artikelmatris         

  
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/T

yp 

Ersek, M., Herr, K., 

Blazej Neradilek, M., 

Buck, H. G., & Black, 

B.  

2010 

USA 

 

Comparing the 

Psychometric 

Properties of the 

Checklist of 

Nonverbal Pain 

Behaviors (CNPI) and 

the Pain Assessment 

in Advanced 

Dementia (PAIN-AD) 

Instruments. 

 

Att undersöka och 

jämföra de 

psykometriska 

egenskaperna hos två 

vanliga 

observationsbedömni

ngsverktyg för smärta 

som används hos 

personer med demens. 

Kvantitativ metod. 

Deskriptiv observations 

studie. Deltagare var 

personer med 

demenssjukdom över 65 år 

och som hade upplevt 

måttlig till svår smärta 

senaste veckan samt bodde 

på äldreboende. Deltagare 

som inte var verbala eller 

som var oförmögna att ge 

tillförlitlig självrapport av 

sin smärta spelades in på 

video under vila och i 

rörelse. Under två visningar 

med två veckors mellanrum 

observerade och poängsattes 

varje deltagares smärta med 

CNPI och PAINAD i både 

vila och rörelse. Deltagarna 

mättes även med Cognitive 

Performance Scale, iowa 

Pain Thermometer och 

Pittsburg Agitation Scale.  

Dessutom inhämtade 

smärtrelaterade diagnoser 

från deltagarnas medicinska 

journaler. 

60(0) Betydligt fler punkter på CNPI-

skalan observerades vid rörelse 

jämfört med vila vilket stödjer 

konstruktionens giltighet. 

Ytterligare bevis som stöder 

konstruktionens giltighet hittades 

i signifikanta sambandet mellan 

Pittsburgh Agitation Scale [PAS] 

och CNPI vid rörelse. För CNPI 

vid vila, korrelerade ingen av 

CNPI-skalans poäng signifikant 

med PAS. Konstruktionens 

giltighet stöddes av betydligt 

högre värden på PAINAD vid 

rörelse än på vila. Spearman 

korrelationer mellan PAINAD 

och PAS var statistiskt 

signifikant för vid rörelse stödjer 

samtidig giltighet 

I 

P 

Gilmore-Bykovskyi, 

Bowers 

2013 

USA 

Understanding Nurses 

Decisions to Treat 

Pain in Nursing Home 

Residents with 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor fattar 

beslut angående 

smärtstillande 

Kvalitativ metod, grundad 

dimensionell analys. 15 

djupintervjuer med 13 

sjuksköterskor från 4 

13(0) Sjuksköterskorna kände sig 

osäkra på smärta hos 

demenssjuka personer. Ofta 

beskrevs att smärtan visade sig 

I 

K 
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Dementia  

 

läkemedel på 

demensboenden, att 

identifiera vad som 

påverkar besluten 

samt att utveckla en 

konceptuell modell 

som kan hjälpa vid 

framtida forskning. 

 

sjukhem i Wisconsin. 

Intervjuerna spelades in på 

band och transkriberades 

sedan ord för ord. 

genom förändrat beteende och 

detta beteende försökte 

sjuksköterskorna ofta först 

behandla med andra 

interventioner än smärtlindring. 

Beteendeförändringar anses 

genomgående vara tecken på 

något underliggande obehag, 

psykosocial oro (exempelvis gräl 

med en annan boende), eller 

patofysiologiska förändringar. 

Sjuksköterskor anser att smärta 

bara är ett av ett antal potentiella 

orsaker för beteendeförändringar 

och förklarade att det sannolikt 

är en kombination av dessa 

faktorer som bidrar till 

beteendeförändringar. 

Demenssjuka personer fick, 

enligt sjuksköterskorna, ofta för 

lite och för sen smärtlindring. 

Sjuksköterskor upplevde 

övertygelsen om att den boende 

verkligen var smärtpåverkad var 

den viktigaste faktorn som avgör 

om, och hur snabbt en boendes 

smärta skulle behandlas 

farmakologiskt. 

Husebo, B.S., Ballard, 

C., Cohen-Mansfield, 

J., Seifert, R. & 

Aarsland, D. 

2014 

Norge 

The Response of 

agitated behavior to 

pain management in 

person with dementia. 

Att undersöka vilka 

specifika agiterade 

beteenden som svarar 

på individualiserad 

smärtbehandling. 

 

 

Kvantitativ metod. 

Deltagarna, bestående av  

personer med 

demenssjukdom från 18 

olika äldreboende i Norge, 

delades slumpmässigt upp i 

en intervention-grupp och en 

kontrollgrupp. 

Interventionsgruppen fick 

352 (48) Verbalt agiterat beteende 

uppvisade den största skillnaden 

efter smärtstillande behandling, 

följt av fysiskt icke aggressivt 

beteende och aggressivt 

beteende.  

Kontrollgruppen hade högre 

poäng på CMAI-skalans olika 

delar än interventionsgruppen 

I 

RCT 
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individbaserad 

smärtbehandling under 8 

veckor och följdes därefter 

upp 4 veckor därefter. Med 

hjälp av Stepwise Protocol 

for the Treatment of Pain 

[SPTP] undersöktes effekten 

av behandlingen gentemot 

agressionsbeteende. 

efter 8 veckor. Effekten var 

signifikant olika mellan de olika 

grupperna, med fördel för 

smärtbehandling för domänerna 

rastlöshet, vandringsbeteende, 

uppmärksamhetstörstande 

Husebo, B.S., Ballard, 

C., Fritze, F., 

Sandvik, R.K. & 

 Aarsland, D. 

2014 

Norge 

 

Efficacy of pain 

treatment on mood 

syndrome in patients 

with dementia: a 

randomized clinical 

trial 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekten av  Stepwise 

Protocol of Treating 

Pain [STP] på i första 

hand två poster: 

totalpoängen för 

beteende symtom 

samt domänen 

depression på skalan 

Neuropsychiatric 

inventory-Nursing 

home version [NPI-

NH]. I andra mätning 

inkluderades även de 

domänerna: apati, 

ångest, störd 

dygnsrytm och 

ätstörningar. 

Dessutom  

undersöktes effekten 

av SPTP gentemot 

irritation. 

 

Kvantitativ metod. Grupp-

slumpmässig kontrollerad 

studie i 8 veckor med en 

uppföljning 4 veckor efter 

behandlingens slut för att se 

om symptom uppstår efter 

att behandlingen avslutats. 

Deltagarna bestod av 

personer med 

demenssjukdom boende på 

äldreboende, där vart boende 

definierades som en grupp i 

studien. Var grupp valdes 

slumpmässigt ut till att få 

SPTP i interventionsgruppen 

alternativt deras vanliga 

behandling i 

kontrollgruppen. Patienterna 

undersöktes vid studiens 

början samt efter 2, 4 och 8 

veckor samt 4 veckor efter 

studiens slut. De 

patientansvariga läkarna fick 

instruktioner om att inte 

ändra medicinering och 

dosering av psykotropisk 

medicin, och ingen av 

patienterna påbörjade 

352 (48) Poängen för depression och de 

totala beteendesymtomen 

minskade i båda grupperna, men 

förändringarna av de båda 

variablerna skiljer sig signifikant 

mellan de två grupperna till 

förmån för gruppen som fått 

smärtbehandling. På samma sätt 

har betydande skillnader 

konstaterats för de sekundära 

variablerna; apati, 

sömnstörningar samt aptit- och 

ätstörningar, medan skillnaderna 

på irritabilitet och ångest inte 

nådde statistisk signifikans. Efter 

8 veckor befanns förändringen av 

de totala beteendesymptomen 

vara signifikant korrelerade till 

förändringen av smärta hos de 

som fått SPTP. Förändringen 

gällande depression, apati och 

irritation var, var för sig, 

korrelerade till förändring i 

smärta.  Smärtbehandlingens 

effekt på depression var 

oberoende av pågående 

antidepressiv behandling. 

 

I 

RCT 
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antidepressiva under de 8 

veckorna. 

 

 

 

 

Husebo, B., Ballard, 

C., Sandvik, R., 

Bjarte Nilsen, O., & 

Aarsland, D. 

2011 

Norge 

Efficacy of treating 

pain to reduce 

behavioural 

disturbances in 

residents of nursing 

homes with dementia: 

cluster randomised 

clinical trial. 

 

För att avgöra om en 

systematisk strategi 

för behandling av 

smärta kan minska 

agitation hos personer 

med måttlig till svår 

demens som bor på 

vårdhem 

Kvantitativ metod. 

Slumpmässigt utvalda 

deltagare delades in i en 

interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. Deltagarna i 

interventionsgruppen fick 

dagligen i 8 veckor 

individuell smärtbehandling 

enligt the stepwise protocol 

och behandlades med  

paracetamol, morfin, 

Buprenorfin plåster eller 

Pregabalin. Kontrollgruppen 

erhöll sin vanliga behandling 

och omsorg.  

 

 

352 (48) Efter 8 veckor hade agitation 

minskat signifikant i 

interventionsgruppen som fick 

smärtbehandling  jämfört med 

kontrollgruppen. 

I 

RCT 

Husebo, B.S., Ostelo, 

R. & Strand1 L.I. 

2014 

Norge 

The MOBID-2 pain 

scale: Reliability and 

responsiveness to pain 

in patients with 

dementia  

 

Syftet med denna 

studie är att upprepa 

test-retest reliabilitet 

och undersöka 

standard mätfel 

(SEM) och lyhördhet 

för förändringar i 

samband med ett 

kluster randomiserad 

studie hos 

smärtskalan The 

Mobilization-

Observation-

Behavior-

IntensityDementia-2 

(MOBID-2) 

Kvantitativ metod. 

Analyserna i studien är 

baserade på data från ett 

kluster randomiserad studie 

inkluderande 352 patienter 

med avancerad demens från 

18 norska vårdhem. Test-

retest reliabilitet mellan 

baslinjen och vecka 2, och 

veckor 2 och 4.  

352 (48) Patienter som randomiserades till 

stepwise pain treatment (SPT) 

förbättrats mer på MOBID-2 

smärtskalan på enskilda punkter 

på skalan, MOBID-2 del ett och 

två, och på den totala poängen, 

än vad kontrollgruppen som fick 

behandling och vård som vanligt 

gjorde. Det fanns även en ett 

samband mellan förändring av 

poäng på MOBID-2 och 

förändring av poäng på CMAI 

I 

RCT 
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Hutchison, Tucker, 

Kim, Gilder 

2006 

USA 

Evaluation of a 

Behavioral 

Assessment Tool for 

the Individual Unable 

to Self-report Pain  

 

Att undersöka om 

PAINAD kan 

förbättra möjligheten 

att upptäcka smärta 

hos personer som är 

oförmögna att själv 

rapportera sin smärta 

och om användandet 

av smärtstillande 

matchar kognitivt 

intakta patienter som 

genomgått samma 

procedur 

Kvantitativ metod. Två olika 

grupper med personer med 

kognitiv svikt jämfördes. 

Interventionsgruppens 

smärta bedömdes med 

PAINAD och 

kontrollgruppen fick skatta 

sin smärta med hjälp av en 

numerisk smärtskala från 1-

10. De två gruppernas 

medianvärde för intag av 

opioider jämfördes.. 

80(0) Den totala poängen för okänd 

smärtintensitet var signifikant 

lägre i PAINAD gruppen jämfört 

med kontrollgruppen. Ingen 

smärta dokumenterades som noll 

på antingen den numeriska 

smärtskalan eller PAINAD. 

Under den totala fyra dagars 

postoperativa period hade 

PAINAD gruppen en signifikant 

lägre rapporterad okänd 

smärtintensitet jämfört med 

kontrollgruppen  De som var i 

interventionsgruppen hade 

signifikant lägre förekomst av 

okänd smärtintensitet än 

kontrollgruppen. Medianvärde av 

opioider var högre i PAINAD-

gruppen än i kontrollgruppen och 

det fanns ingen signifikant 

skillnad i opioid-inducerade 

biverkningar. 

II 

CCT 

Jensen-Dahm, Vogel, 

Waldorff, Waldemar 

2012 

Danmark 

Discrepancy Between 

Self- and Proxy-Rated 

Pain in Alzheimer’s 

Disease: Results from 

the Danish Alzheimer 

Intervention Study  

Att undersöka 

förekomsten av 

smärta hos patienter 

med Alzheimers 

genom självskattning 

och genom att 

vårdgivaren skattar 

patientens smärta 

samt att identifiera 

egenskaper hos de 

som rapporterade 

smärta  

Kvantitativ metod. 

Patienterna bedömdes 

utifrån olika 

bedömningsinstrument 

beträffande smärta 

(EuroQOL EQ-5D), 

depression (cornell 

depression scale for 

dementia), livskvalitet 

(EuroQOL EQ-5D och QoL-

AD), Neuropsykiatriska 

symtom (NPI-Q) och 

Kognitiv nedsättning 

(MMSE) Deltagarna och 

deras vårdgivare, vanligen 

330 (9) 32,9% av personerna med 

demenssjukdom rapporterade 

smärta medan vårdgivare 

rapporterade att 52% hade 

smärta. Det innebär en betydande 

avvikelse mellan 

självskattningen och smärta 

skattad med ett 

smärtskattningsverktyg. Kappa 

statistik  visade dålig till rättvis 

överenskommelse. De deltagare 

som rapporterade smärta, både 

själv och med hjälp av 

smärtskattningsverktyg, rankade 

sitt hälsotillstånd och sin 

I 

P 
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make/maka eller barn, fick 

också skatta deltagarnas 

smärta med ingen, måttlig 

eller extrem smärta. 

   

livskvalitet lägre än de utan 

smärta. Den grupp som 

rapporterade smärta, både själv 

och med hjälp av 

smärtskattningsverktyg, hade 

högre poäng på den totala NPI-Q 

och Cornell Depression Scale. 

De deltagare som hade själv- 

eller proxy-rankade smärta var 

signi fi bart mer sannolikt att 

vara kvinnlig, hade mer 

depressiva och andra 

neuropsykiatriska symptom och 

skattade sin livskvalitet lägre 

Jordan, Hughes, 

Pakresi, Hepburn, 

O’Brian 

2011 

Storbritannien 

The utility of 

PAINAD in assessing 

pain in a UK 

population with 

severe dementia 

Att undersöka nyttan 

med att använda 

PAINAD för att 

identifiera och 

behandla smärta hos 

personer med långt 

gången 

demenssjukdom 

Kvantitativ metod. 

Observationsstudie. 

Deltagarna observerades 

under vila, under en måltid 

och under någon form av 

intervention, t.ex. en 

duschsituation. Under varje 

observation fullföljdes 

PAINAD. Deltagarna 

delades sedan in i tre 

grupper beroende på om de 

hade smärta, uppvisade falsk 

smärta eller om de inte hade 

någon smärta. 

Smärtbehandling sattes in 

och efter en månad 

genomfördes PAINAD vid 

motsvarande tre situationer 

som vid första 

observationen. 

79(52) PAINAD har hög sensitivitet för 

att upptäcka smärta och kan även 

användas för att bedöma om 

strategier för att minska smärta 

är effektiva. Dock gav 33% 

falskt utslag för smärta.  

 

I 

P 



     Bilaga 2 

 

 

 

7 

 

Kaasalainen, S., 

Akhtar-danesh, N., 

Hadjistavropoulos, 

Zwakhalen, S & 

Verreault, R. 

2013 

Canada 

 

A comparison 

betwwen behavioral 

and verbal report pain 

assessment tools för 

use with residents in 

long term care. 

Att utvärdera hur  fyra 

smärtskattningsinstru

ment fungerade på 

personer med och 

utan förmåga att 

själva rapportera sin 

smärta samt att 

undersöka hur 

smärtbeteende följde 

förmågan att själv 

rapportera smärta. 

Kvantitativ metod. Genom 

en observationsstudie 

undersöktes två grupper 

boende, de som kunde 

självrappotera sin smärta 

och de som var oförmögna 

att självrapportera sin 

smärta. Smärtbeteenden 

bedömdes för alla 

respondenter med hjälp av 

PACSLAC och PACI två 

gånger under en 2 veckors 

period. Tillförlitligheten och 

giltigheten av dessa två 

beteendeobservations 

verktyg samt två muntliga 

rapportverktyg (NRS, PPI) 

undersöktes också.  

 

289(49) Reliabiliteten/tillförlitligheten för 

de två 

beteendeobservationsverktygen 

var bra, högre för PACSLAC 

under perioder av aktivitet 

jämfört med PACI, och högre för 

PACSLAC under aktivitet än 

under vila. Samtidig giltighet 

stöddes för alla de fyra 

smärtskattningsverktygen med de 

starkaste sambanden mellan de 

två muntliga rapportverktygen 

under aktivitet och lägsta mellan 

PPI verbala verktyg och PACI 

observationsverktyg under vila. 

Konstruktionen giltighet för alla 

verktyg utom PPI stöddes.  

 

I 

P 

Lukas, Barber, 

Johnson, Gibson, 

2013 

Australien 

Observer-rated pain 

assessment 

instruments improve 

both the detection of 

pain and the 

evaluation of pain 

intensity in people 

with dementia  

Att undersöka om 

observations 

smärtskattningsskalor/

verktyg kan användas 

för att upptäcka 

smärta samt uppskatta 

smärtans intensitet 

hos personer med 

måttlig till svår 

kognitiv svikt. 

 

 

Kvantitativ metod. 

Abbey Pain Scale, PAINAD 

och NOPPAIN genomfördes 

och sedan fick personerna 

själva rapportera sin smärta. 

 

Smärttillstånd fastställdes 

med hjälp av självrapport 

och smärtskattningsverktyg i 

samband med ett rörelse-

protokoll. Självrapport 

spelades in med Pain Today, 

Pain Now och McGill 

Present Pain Index Verbal 

Rating Scale – Pain 

Intensity. 

Observationsinstrumenten 

av smärta som ingår i 

125(17) Smärtbeteende skattade med 

hjälp av smärtskattningsverktyg  

uppnådde en måttlig nivå av 

överenskommelse med 

självrapportering vid närvaro 

eller frånvaro av smärta. Nivån 

av överenskommelsen mellan 

smärtskattningsskalor och 

självrapporterad smärta varierade 

mellan från 66,1% till 80,0%. 

Konsekvent högre nivåer av 

överenskommelse hittades i den 

kognitivt intakta gruppen. I den 

kognitivt intakta gruppen visade 

alla smärtskattningsskalor utom 

PAINAD visade på signifikant 

överenskommelse med 

självskattning av smärta. I 

I 

P 
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studien är Abbey Pain, Pain 

Assessment in Advanced 

Dementia Scale [PAINAD] 

Non-communicative 

Patient’s Pain Assessment 

Instrument (NOPPAIN, som 

alla har utformats för att 

bedöma smärtbeteende hos 

personer med demens med 

acceptabla psykometriska 

egenskaper och utbredd 

användning. 

Observationsbedömning och 

själv rapport om smärta 

samlades in direkt efter 

varandra av forskargruppen 

(en forskarassistent / en 

studie sjuksköterska) som 

var blinda för kognitiv status 

av deltagarna. Observations 

bedömning med 

smärtskattningsverktygen 

utfördes i slumpmässig 

ordning alltid först, direkt 

följt av självrapport med ett 

smärt-frågeformulär. En 

smärt-inducerad rörelse 

protokoll användes för att 

framkalla smärtbeteenden 

hos personer med långvarig 

smärta. Observationer 

gjordes med deltagare från 

början sittande eller liggande 

i vila och sedan utefter en 

planerad aktiv rörelse 

protokoll. 

 

gruppen med kognitivt nedsatta 

personer var överenskommelsen 

signifikant högre med alla 

smärtskattningsskalorna. I 

gruppen med kognitivt nedsatta 

personer var 

falsklarm/felskattning betydligt 

högre än i den kognitivt intakta 

gruppen.  demens. Korrekt 

klassificering av smärtintensitet 

av personer med demenssjukdom 

var dubbelt så ofta än av en 

slump 
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Mahoney,A.E.J. & 

Peters, L. 

2008 

Australien  

The Mahoney Pain 

Scale: Examining 

Pain and Agitation in 

Advanced Dementia  

 

Att utvärdera om 

Mahoney Pain Scale 

[MPS] är användbart 

för att skatta smärta 

hos personer med 

demenssjukdom 

Kvantitativ metod 

112 personer med 

demenssjukdom delades in i 

4 olika grupper: 

Noll gruppen som inte 

påvisade vare sig smärta 

eller aggressivt beteende och 

inte medicinerade för något 

av det. 

Smärtgruppen där alla hade 

minst tre olika smärttillstånd 

Agitationsgruppen där alla 

påvisade eller hade påvisat 

aggressivt beteende 

regelbundet med CMAI över 

30. Aggressiviteten hade 

med gott resultat behandlats 

med antipsykosmedel 

och/eller beteende 

interventioner, och 

smärtstillande gavs inte 

regelbundet.  

Kombinationsgruppen där 

personerna uppvisade eller 

hade uppvisat regelbundet 

både smärta och 

agitationsbeteende med 

CMAI över 30 och minst tre 

olika smärttillstånd. De 

medicinerade regelbundet 

med både antipsykosmedel 

och smärtstillande. 

30 sjuksköterskor skattade 

med MPS och var gång de 

använde MPS även gav egna 

smärtbetyg om smärta och 

oro var närvarande och hur 

112(23) Den signifikanta interaktionen 

mellan aktivitet och de punkter 

som visar tecken för 

smärtbeteende ökade signifikant 

i både smärtgruppen och 

agitationsgruppen medan 

punkterna för funktionella 

avvikelser förblev relativt stabila. 

I obehaglig aktivitet, skiljdes 

smärtgruppen från 

agitationsgruppen i punkt 5-8 

som mäter funktionella 

avvikelser och smärtgruppen 

nådde högre poäng på MPS i de 

punkterna. Däremot hade smärt- 

och agitations grupper liknande 

poäng på smärtbeteende. (Smärt-

, agitation- och noll-gruppen 

skiljdes signifikant från 

varandra.) Sjuksköterskorna och 

MPS var ofta överens om 

förekomsten av smärta, men 

smärtskattningsverktyget MPS 

skattade generellt deltagarnas 

smärta högre/allvarligare än vad 

sjuksköterskorna gjorde 

 

Sjuksköterskor rapporterade att 

MPS var enkel att använda och 

dessutom underlättat 

kommunikationen mellan 

sjuksköterskor. Sjuksköterskorna 

ansåg att MPS gav en korrekt 

bedömning av smärta. 

Sjuksköterskor rapporterade att 

verktyget bedömt en rad 

symptom som överensstämde 

I 

CCT 
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allvarlig den var. 

För varje deltagare 

smärtskattades samtidigt och 

oberoende av varandra av 2 

sjuksköterskor under en 

trevlig och obehaglig 

aktivitet inom samma dag.  

med sjuksköterskornas kliniska 

intryck. Alla sjuksköterskor 

uppgav att de skulle använda 

MPS eller hänvisa till det när de 

utför bedömningar smärta. De 

flesta sjuksköterskor kom 

överens om att MPS höjt sin 

medvetenhet om sina patienters 

smärtuttryck. 

Peisah, C., Weaver, 

J., Wong, L., & 

Strukovski, J.-A. 

2014 

Australien 

 

Silent and suffering: a 

pilot study exploring 

gaps between theory 

and practice in pain 

management for 

people with severe 

dementia in 

residential aged care 

facilities. 

Var att undersöka 

attityder och 

processer för 

smärtbedömning och 

smärtbehandling för 

personer med svår 

demens boende på 

äldreboende. 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerad 

intervjustudie. 

Personal från 15 

äldreboende i norra Sydneys 

hälsodistrikt intervjuades 

med strukturerade open-end 

frågor med ämnen som hur 

smärta bedöms, vilka 

smärtstillande strategier som 

används och när de 

används/inte används samt 

frågor om tillgången till och 

relationen med medicinsk 

personal och 

tillhandahållande av 

smärtutbildning till 

personalen.  

20 (0) Alla hade tillgång till 

smärtskattningsskalor, vilka dock 

mestadels användes rutinmässigt 

än efter patientbehov och 

användes på regelbunden basis 

tex var 3:e månad, och sällan ” så 

ofta som det behövs”. 

Skattningsskalorna användes inte 

för att mäta effekten av 

smärtbehandling. 

35% rapporterade förändringar i 

beteendet som en utlösande 

faktor för att göra en 

smärtbedömning. 

Paracetamol gavs av alla 

intervjuade när smärta 

observerades, och ibland (7/20) 

vid förändringar i beteendet. 

Icke-farmakologisk 

smärtbehandling användes 

sporadisk av några få och flera 

av personalen ansåg att de kunde 

göra mer och att de inte var 

tillräckligt duktiga på icke-

farmakologisk smärtbehandling.  

I 

K 

Pesonen, Kauppila, 

Tarkkila, Sutela, 

Niinistö, Rosenberg 

Evaluation of easily 

applicable pain 

measurement tools for 

Att undersöka 

användbarheten hos 

fyra olika smärtskalor 

Kvantitativ studie 

Patienterna skattades med 

fyra olika smärtskalor; 

45 (4) Patienterna rapporterade en 

betydande ökning av smärta 

under rörelse och denna ökning 

I 

P 
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2009 

Finland 

the assessment of pain 

in demented patients  

 

för personer med  

demenssjukdom för 

att utveckla en 

framtida strategi för 

postoperativ 

smärtlindring hos 

personer med 

demenssjukdom 

 

RWS, FPS, VAS och VRS. 

Intensiteten av smärta mättes 

med användning av alla fyra 

smärtskattningsskalorna tre 

gånger vid två-veckors 

intervall, i vila och under 

rörelse med omvärdering 10 

min senare. Deltagarna 

nämnde lokalisationen för 

sin smärta och rörelsen som 

inducerade den värsta 

smärtan. Patienterna 

bedömdes en gång, innan 

den första smärta verktyg 

testet, med hjälp av den 

finska versionen  McGill 

Pain Questionnaire (PQ).  

Dessutom gav 

sjuksköterskorna på 

avdelningen sin bedömning 

av smärtans svårighetsgrad 

och incidens . Under 

studieperioden fick 

patienterna sina vanliga 

smärtstillande. Den mentala 

statusens av patienterna 

bedömdes innan det första 

smärttestet med MMSE. 

Förekomsten av depressiva 

symptom skattades med 

hjälp av GDS. 

var detekterbar på alla fyra 

smärtskattningsskalor. Storleken 

av smärta uppnås genom de fyra 

metoderna korrelerade med 

varandra. Ju högre poäng på 

MMSE desto bättre var 

patienterna på att skatta sin 

smärta med hjälp av 

smärtskalorna, men även en liten 

nedsättning av kognitionen ledde 

till svårigheter i att använda 

RWS, VAS och FPS. Patienter 

med måttligt till svår 

demenssjukdom kunde bättre 

rapportera graden av smärta med 

hjälp av VRS-metoden än de tre 

andra verktygen. Bland patienter 

med den lägsta MMSE  hade 

skattning med RWS störst 

framgång på 26%. 

Svårighetsgraden och närvaron 

av smärta som skattade av 

sköterskorna korrelerade inte 

konsekvent med patienternas 

magnitud av smärta oavsett 

vilket av de fyra verktygen som 

användes. Men skattningar av 

intensiteten av smärta skattade av 

sjuksköterskor hos patienters 

smärta korrelerade positivt med 

deras egna uppskattningar av 

förekomsten av patienternas 

smärta.  

Zwakhalen, S. M., E 

van’t Hof, C., & 

Hamers, J. P. 

2012 

Systematic pain 

assessment using an 

observational scale in 

nursing home 

Att undersöka 

möjligheterna att 

regelbundet göra 

smärtbedömningar 

Kvantitativ/kvalitativ metod 

Deskriptiv 

observationsstudie där 

regelbunden smärtskattning 

Smärtskattade: 

22 (0) 

 

Intervjuad 

Personalens erfarenheter, som 

utvärderades under två 

schemalagda utvärderingar, var 

positiva till den kliniska nyttan 

II 

P/K 
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Netherlands residents with 

dementia: exploring 

feasibility and applied 

interventions. 

 

med hjälp av en 

smärtskattningsskala 

på demensboende 

samt bestämma vilka 

åtgärder som 

tillämpas efter 

eventuellt 

diagnostiserad smärta. 

  

med hjälp av en 

smärtskattningsskala 

utvärderades. Data 

insamlades under 6 veckor 

där smärtan hos 22 boende 

på ett psykogeriatriskt 

äldreboende mättes två 

gånger i veckan genom att 

använda en 

smärtskattningsskala 

(PACSLAC-D). 

Smärtpoängen samt 

information om vilken 

intervention som valdes 

fylldes i på ett protokoll. 

Före studiens början 

intervjuades personal, och 

efter tre och sex veckor 

utvärderas smärtskattningen 

genom intervjuer av 

personalen. 

 

personal: 

6 (0) 

(Användarvänlig och 

genomförbart) av PACSLAC-D, 

algoritmen och det följande 

protokollet. Vårdpersonalens 

erfarenheter under de sex 

veckornas åtgärdsperiod 

varierade från negativ till neutral. 

Personalen  kommenterade att 

skatta mindre ofta än två gånger i 

veckan skulle vara att föredra. 

Vidare nämnde vårdpersonalen 

svårigheter att tolka 

smärtsignaler. Deras 

huvudsakliga oro var att poängen 

skulle kunna ökas på grund av 

andra skäl än smärta såsom 

ångest, panik eller annat. Därför 

ansågs tolkningen av poängen 

som är komplicerat.  

Totalt genomförde 264 

smärtbedömningar och 60 av 

dem påvisade smärta. De ifyllda 

protokoll som även inkluderade 

information om den valda 

interventionen och av vilken 

anledning en viss intervention 

var vald, påvisade att 

smärtskattad smärta vanligtvis 

inte leder till någon intervention. 

Majoriteten av den 

interventionen som genomfördes 

var de flesta av icke-

farmakologisk karaktär. 

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  
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Förkortningar 

 
APS Abbey Pain Scale  Ansiktsuttryck, kroppshållning och kroppsrörelser tolkas och används för att bedöma smärta hos 

personer med kognitiv nedsättning 

CDS Cornell Depression Scale Screenar för depression hos personer med demens 

CMAI Cohen-Mansfield Agitation Inventering formulär för skattning av aggressivt och agiterat beteende. Innehåller 29 uppgifter om fysiskt, icke-

fysiskt och verbalt aggressivt beteende.  

CNPI Checklist of Nonverbal Pain Indicators Smärtskattningsskala för ickeverbala, kognitivt nedsatta äldre 

FPS Face Pain Scale Utifrån smileys får personen peka på vilken smiley som bäst stämmer överens med hens smärtnivå 

GDS Geriatric Depression Scale Screeningsinstrument för att identifiera depression hos äldre  

McGill PQ McGill Pain Questionnaire Självskattningsverktyg för bedömning av smärt. Personen får välja ut ett antal ord som stämmer in 

på hens smärta. 

MMSE Mini Mental State Examination Mäter kognitivt status 

MOBID-2 Mobilization – Observation – Behaviour – 

Intensity – Dementia  

Smärtskattningsverktyg där bedömaren ska observera personen under vila och sedan under vissa 

rörelser vid morgontoaletten. 

MPS Mahoney Pain Scale Smärtskattningsskala som kan skilja smärta från agitation 

NOPPAIN Non-Communicative Patient’s Pain Assessment 

Instrument 

Smärtskattningsinstrument för personer utan kommunikationsförmåga. Personen ska observeras vid olika 

aktiviteter 

NPI-Q The Neuropsychiatric Inventory Mäter BPSD 

PAINAD Pain Assessment IN Advanced Dementia Skattar smärta utifrån andning, negativa läten, ansiktsuttryck, kropsspråk och hurvida personen går 

att trösta eller ej 

PACI Pain Assessment in the Communicatively 

Impaired  

Smärtskattningsverktyg som skattar utifrån ansiktsrörelser, kroppsrörelser, och förekomst av ljud  

PACSLAC-D Pain Assessment Checklist for Seniors with 

Limited Ability to Communicate  

Smärtskattningsverktyg som bedömer utifrån ansiktsuttryck, aktivitet och sinnesstämning/social 

aktivitet 

PAS Pittsburgh Agitation Scale Bedömer agitation hos personer med demens utifrån avvikande läten, kroppslig agitation, 

aggressivitet och motstånd till vård 

PPI Present Pain Intensity Scale  Verbal smärtskattningsskala 

RWS Red Wedge Scale Modifierad förstoring av VAS 

SPTP Stepwise protocol for treatment of pain Steg-för-steg-behandling mot smärta 

VAS Visual Analogue Scale Patienten skattar sin smärta mellan 0 (ingen smärta) och 10 (värsta tänkbara smärta) 

VRS Verbal Rating Scale Självskattning av smärta där smärtan beskrivs med ord som ”ingen smärta”, ”lätt smärta” osv upp 

till ”outhärdlig smärta” 

 


