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Sammanfattning    
 
Demenssjukdom är ett vanligt tillstånd som ökar med stigande ålder. Tillståndet leder 
till svåra psykiska och sociala handikapp och har en dödlig utgång. Patienter med 
demenssjukdom får mindre smärtlindrande behandling än äldre patienter med 
bibehållen kognitiv förmåga, trots att de troligen kan känna smärta i samma grad. Vid 
avancerad demenssjukdom kan patienten ha svårighet att förmedla sin smärtupplevelse. 
Sjuksköterskan har ett yrkesansvar att sörja för en god omvårdnad. Syftet med studien 
är att beskriva hur smärta kan identifieras och bedömas hos patienter med kognitiva och 
kommunikativa svårigheter relaterat till demenssjukdom. Metoden som använts är 
litteraturbaserad studie av sju kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar. Analys utfördes 
enligt Evans modell (2002). 
 
I resultatet framträder två teman och sju subteman. Första temat är 
smärtbedömningsprocessen. Där beskrivs patientens uttryck för smärta, vilket kan vara 
verbalt eller ickeverbalt. Det består ofta av förändrat beteende. Sjuksköterskans 
observation av uttryck för smärta är beroende av en god vårdrelation.  Det är viktigt att 
söka orsaker till smärta och förebygga förväntad smärta. Att tolka observerade 
smärtuttryck innebär att väga samman observationer, uppgifter från närstående och 
journaler. Smärta kan också identifieras genom utvärdering av genomförda åtgärder. 
Det andra temat är hinder och möjligheter för adekvat smärtbedömning. Som hinder ses 
okunskap, tidsbrist, bristande engagemang och otydliga smärtuttryck hos patienten. 
Som möjligheter ses närstående, ett tydligt kroppsspråk hos patienten och ett 
känslomässigt engagemang hos personalen. Resultatet visar att det är möjligt att 
identifiera och bedöma smärta hos patienter med demenssjukdom. Detta kräver dock 
kunskap, lyhördhet mot patienten samt tid. Den viktigaste faktorn för en bra 
smärtbedömning är en god vårdrelation. 
 
Nyckelord: smärta, bedömning, demenssjukdom, vårdrelation
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INLEDNING 
Många av de patienter som vårdas i akutsjukvården är äldre. Bland dessa är det inte 
ovanligt med demenssjukdom. Orsaken till inläggning kan vara organsvikt, trauma, 
malignitet eller försämrat allmäntillstånd. Den påfrestning det innebär samt en okänd 
miljö med okända människor förvärrar ofta de intellektuella och kommunikativa 
svårigheter som dessa patienter har. I vårt arbete som sjuksköterskor på vårdavdelning 
inom akutsjukvården har vi mött dem. Vi har sett deras utsatthet och ibland haft 
svårigheter att tolka deras signaler. De har samma rätt till adekvat smärtlindring som de 
patienter som kan föra sin egen talan, men har svårigheter att framföra sina egna behov. 
Då är det en del av sjuksköterskans omvårdnadsansvar att kunna tolka deras signaler 
och bedöma deras behov av smärtlindring. Det är skälet till att vi valt att fördjupa oss i 
detta ämnesområde. 
 
 

BAKGRUND 
I bakgrunden beskrivs begreppen demenssjukdom och smärta, samt dess koppling till de 
vårdvetenskapliga begreppen lidande, livsvärld och vårdrelation. 

Demenssjukdom 

Demenssjukdom innebär en kronisk progredierande sjukdom som medför störning av de 
intellektuella funktionerna, minne, logiskt tänkande och personlighet. Tillståndet leder 
till svåra psykiska och sociala handikapp och har en dödlig utgång. De brukar delas in i 
tre grupper: primärdegenerativa demenssjukdomar, vaskulära demenssjukdomar och 
sekundära demenssjukdomar. Blandformer förekommer. De tre vanligaste typerna är 
Alzheimers demens, vaskulär demens och frontallobsdemens (Larsson & Rundgren, 
2003). I Sverige beräknas ca 160000 personer lida av demenssjukdom. 7% av den äldre 
befolkningen och 20-30% av 85-åringarna är drabbade (Alzheimerföreningen, 2007).  

Alzheimers sjukdom 

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen och står för nästan hälften av alla 
demenstillstånd. Det finns inga känd orsak till Alzheimers sjukdom, men den största 
riskfaktorn är hög ålder. Kvinnor och män drabbas i lika stor utsträckning, men 
eftersom kvinnor lever längre finns det en större andel kvinnor med Alzheimers 
sjukdom. Det finns också en ökad risk om man har en förstagradssläkting t ex far eller 
mor med Alzheimers sjukdom eller om man tidigare i livet varit utsatt för skalltrauma 
(Basun, 2004; Larsson & Rundgren, 2003).  
 
Förloppet brukar delas in i 4 stadier. Insjuknandet är smygande med minnesstörning och 
minskad spontanitet. Personen glömmer ibland ord, får svårigheter att orientera sig, 
glömmer vart hon eller han lagt saker och glömmer namnet på platser eller personer. 
Uppmärksamhet och förmågan att planera och organisera påverkas negativt. Man kan 
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även se en initiativlöshet och uttalad trötthet som kan tolkas som depression (Basun, 
2004; Larsson & Rundgren, 2003). 
 
Under det andra stadiet får personen allt svårare att orientera sig och att hantera nya 
uppgifter. Ord glöms ofta och personen stannar upp i talet eftersom han eller hon inte 
kommer ihåg de ord som skulle sägas. Det kan vara svårt att komma ihåg namnen på 
barn och barnbarn. Skrivsvårigheter kan tillstöta. Personen får allt svårare att klara 
praktiska göromål som att tvätta sig och klä på sig. Det innebär att behovet av stöd ökar 
(Basun, 2004; Larsson & Rundgren, 2003). 
 
Det tredje stadiet innebär svåra fysiska funktionsinskränkningar. Urin- och 
faecesinkontinens förekommer och senare även kontrakturer. Personen är helt 
desorienterad och har stora språkliga svårigheter. Vid det avslutande fjärde stadiet har 
personen magrat påtagligt. Han eller hon förlorar förmågan att förflytta sig, sitta upprätt 
och hålla huvudet rakt. Han eller hon reagerar allt mindre på stimuli. Alzheimers 
sjukdom leder till för tidig död och genomsnittsöverlevnaden från diagnos är 9 år, men 
den individuella variationen är stor (Basun, 2004; Larsson & Rundgren, 2003). 

Frontallobsdemens 

Denna demenssjukdom debuterar relativt tidigt 35-70 år. Förloppet är smygande med 
personlighetsförändring, distanslöshet och ett ohämmat beteende som första tecken. 
Sedan påverkas även språket med en tilltagande utarmning. Minnesfunktion och 
koncentrationsförmåga försämras också men inte lika snabbt som vid Alzheimers 
sjukdom (Gustafsson, 2004). 

Vaskulär demens 

Orsaken till vaskulär demens är störd blodcirkulation till hjärnan. Riskfaktorerna är 
därför detsamma som vid andra hjärt- och kärlsjukdomar: hypertoni, 
hyperkolesterolemi, hjärtinkompensation, rökning och diabetes. Vid beskrivning av 
vaskulär demens brukar man skilja på vilken del av hjärnan som är berörd. En typ av 
vaskulär demens är multiinfarktdemens. Den debuterar plötsligt i samband med en 
stroke eller TIA-attack. Det är framförallt hjärnbarken som har skadats. Sjukdomen 
brukar försämras stegvis. En annan typ är vitsubstansdemens som orsakas av infarkter 
och störd cirkulation i hjärnans vita substans. Sjukdomen präglas av psykisk och 
motorisk förlångsamning, nedstämdhet, minnes- och koncentrationssvårigheter och en 
stel gång med små steg. Förloppet vid vaskulär demens är stegvis och ofta i 
kombination med bortfallsymtom som t ex afasi, eller svaghet i arm eller ben. Ökad 
emotionell känslighet och nattlig konfusion är vanligt och med tiden utvecklas en 
omdömeslöshet, distanslöshet och bristande insikt. Det är vanligt med depression och 
psykotiska episoder är inte heller sällsynt (Larsson & Rundgren, 2003). 

Konfusion och demenssjukdom 

Det är viktigt att skilja på konfusion och demenssjukdom. Konfusion är en akut störning 
av medvetandet som utvecklas under en kort tid till skillnad från demenssjukdom som 
har ett mer smygande förlopp. Vem som helst kan drabbas av konfusion men risken är 
ökad med stigande ålder och med en demenssjukdom i botten. Symtom på konfusion är 
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rastlöshet alternativt apati, störd sömncykel, känslomässig labilitet, hallucinationer och 
vantolkningar, förvirring samt neurologiska symtom som tremor och tonusförändringar. 
Utlösande faktorer kan vara trauma som t ex frakturer eller operationer, infektioner, 
hjärtkärlsjukdomar, vätskerubbning, störd funktion av urin och faecesavgång samt 
läkemedel. För förebygga eller häva konfusion bör man sträva efter att undanröja 
utlösande faktorer. Det är viktigt att eventuella vätskebalansrubbningar korrigeras och 
att en god närings- och vätsketillförsel upprätthålls. Kontrollera och förebygg urin- och 
tarmfunktion. Möjliggör en god syn och hörsel och försök upprätthålla en normal 
dygnsrytm. Vidare är det viktigt att miljön är hemlik, lugn och rofylld. Episoder av 
konfusion kan vara en skrämmande upplevelse för den som drabbas och för anhöriga. 
(Armanius Björlin & Eriksdotter Jönhagen, 2004) 
 

Funktionsnedsättning vid demenssjukdom 

Demenssjukdom påverkar de intellektuella funktionerna vilket kan ta sig uttryck i 
agnosi, apraxi och afasi. Med agnosi menas oförmåga att känna igen bilder och föremål. 
Man förstår kanske inte att det är en sked man har framför sig utan börjar äta med 
händerna. Det kan också innebära att man inte känner igen sina anhöriga. Apraxi 
innebär att man har glömt hur man gör, t ex klä på sig eller tvätta sig. Afasi innebär 
svårighet att förstå vad andra säger och så småningom att utrycka sig själv. 
Kommunikationen kan underlättas genom ett tydligt kroppsspråk, ett enkelt och tydligt 
språk och fokus kring här och nu. Vidare kan personen ha svårigheter att tolka 
inkommande sinnesintryck vilket kan försvåra förmågan att orientera sig i rummet. Det 
är viktigt att närmiljön är anpassad för personen med demenssjukdom så att den är 
lättolkad. Man bör t ex undvika stora kontraster i golvet som kan tolkas som hål eller 
hinder (Larsson& Rundgren, 2003). 
 

Kommunikation vid demenssjukdom 

Demenssjukdom påverkar ofta personens förmåga till kommunikation. Förändringarna 
kommer smygande. Det kan börja med en oförmåga att ”hålla den röda tråden”, t ex att 
plötsligt under ett samtal börja tala om något annat. När svårigheterna ökar kan 
personen börja använda tomma, meningslösa fraser. Han/hon får svårigheter att 
återberätta ett händelseförlopp. Språket försämras ytterligare och det är vanligt att 
personen upprepar ord eller stavelser som ett eko, ekolali. Ett flödande 
osammanhängande prat, loggorré, förekommer också. Inte bara talet utan också den 
icke-verbala kommunikationen försämras. Gesterna blir färre och mimiken blir stelare. 
Den sjuke får allt svårare att tolka andras kroppsspråk. En del får ett skrikbeteende och 
en del tappar helt sin verbala kommunikationsförmåga (Ekman, 2004). 

Att möta en människa med demenssjukdom 

Edberg (2002) menar att det idag inte finns tillräckligt med kunskap om hur det är att 
leva med demenssjukdom, eftersom de som befinner sig i senare stadier av sjukdomen 
har svårt att själv beskriva sina upplevelser och känslor. Det innebär att antagande av 
olika slag har fått stå oemotsagda. Bl a finns det en föreställning om att ju mer 
demenssjukdomen progredierar desto mer försvinner ångesten. Det resonemanget 
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grundar sig på att känslan av att var en person skulle vara helt och hållet knutet till 
människans intellektuella kapacitet. Kunskapen om hur det verkligen förhåller sig med 
det är ofullständig men Edberg (2002) refererar till Magais forskning som visar att de 
grundläggande mänskliga känslorna är bevarade även under sjukdomens senare stadier 
(Edberg, 2002).  
 
Därför anser Edberg (2002) att mötet mellan patient och vårdare är viktigt för patientens 
välbefinnande. Varje möte kräver minst två personer. Buber (1985) skiljer mellan Jag - 
Du och Jag – Det. För att en relation ska uppstå krävs ett Jag- Du möte. I mötet med en 
annan människa som ett Du framträder hon som en individ utan de gränser som ett 
beskrivande Det kan ge. Edberg (2002) betonar betydelsen av personalens 
förhållningssätt i mötet med patienten med demenssjukdom. Faktorer som har betydelse 
för ett bra möte är bl a tonfall och kroppsspråk. När ordens betydelse förbleknar blir 
känslan som förmedlas i mötet allt viktigare. Ett vänligt tonfall, tid att vänta in 
patientens reaktioner och närvaro och fokus på patientens signaler befrämjar ett gott 
möte mellan vårdaren och patienten (Edberg, 2002). 
 
Att leva i en värld, utan att känna igen tingen omkring sig, agnosi, utan att kunna utföra 
de handlingar vi är vana vid att kunna utföra, apraxi, och att kanske inte verbalt kunna 
uttrycka sina behov och känslor, afasi, kan leda till en känsla av främlingsskap och 
existentiell ångest (Norberg & Zingmark, 2002). Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud 
och Fagerberg (2003) betonar vikten av öppenhet och följsamhet för patientens levda 
värld. Det ställer krav på vårdaren att ha en förmåga att kommunicera och på något sätt 
förstå sin patient. Holst (2002) beskriver det som att kliva ur sin egen livsvärld och stiga 
in i den andres. Svårigheten med det kan vara att patienten inte själv helt kan beskriva 
den. Författaren menar vidare att vårdaren kan söka ledtrådar i patientens 
levnadshistoria, personlighet och vanor samt fysisk och psykisk hälsa. Denna kunskap i 
ljuset av patientens aktuella förmåga att på egen hand utföra sysslor och beroende av 
andra för att leva ett gott liv, samt hur väl miljön är anpassad till den enskildes behov 
kan hjälpa vårdaren att förstå patientens livsvärld (Holst, 2002). 

Smärta 

Smärta är en sinnesupplevelse som alla har erfarenhet av. Den kan t ex bero på 
sårskada, muskelsmärta, huvudvärk eller operationssår. Den är en varningssignal om 
någonting som hotar, t ex vävnadsskada men den kan ibland ha enbart fysiologiska 
orsaker som t ex koliksmärta eller menstruationssmärta. Den kan vara tillfällig och då 
försvinner den oftast, men ibland kan den också leda till långvarig smärta. 
Smärtupplevelsen är subjektiv och unik för varje individ. Alla individer kan känna 
smärta även om de inte kan ge uttryck för den t ex nyfödda och äldre med 
demenssjukdom. Några faktorer som kan sänka smärttröskeln är sömnsvårigheter, 
trötthet, ångest, depressiva symtom, psykiska och sociala besvär (Werner & Strang, 
2003). 
 
Patientens beskrivning av smärtan är den viktigaste källan för förståelse av dess 
karaktär, intensitet och betydelse. Den kan uttryckas verbalt men även kroppsligt. Det 
behövs inte ett språk för att kunna förmedla smärta (Werner & Strang, 2003). Det finns 
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flera ord för smärtupplevelsen, vilka har olika nyanser. Uttrycket smärta beskriver ett 
skarpt och intensivt obehag. Värk kan finnas även i vila och kan vara molande. Ordet 
ont är mer ett allmänt uttryck för smärta och värk det kan också användas i andra 
sammanhang som t ex olust. Ökad känslighet vid berörning benämns oftast som ömhet 
(Lundell & Svensson, 2003).  

Smärta är ett lidande 

Smärtan är ett komplext sinnesintryck som innehåller sensoriska, emotionella och 
evaluerande komponenter. Med sensorisk komponent menas smärtans lokalisation, typ, 
styrka och varaktighet. Emotionell komponent är den ångest, rädsla eller stress som 
smärtan väcker. Evaluerande komponent är den betydelse eller tolkning som patienten 
ger smärtan. Dessa komponenter samverkar. Smärta kan väcka ångest och stress hos 
patienten. Om patienten har svårigheter att tolka innebörden av smärtupplevelsen kan 
både smärtan i sig och ångesten förstärkas. Därför kan information som hjälper 
patienten att tolka smärtan, lindra oro och ångest och därmed göra smärtan mer 
uthärdlig (Werner & Strang, 2003).  
 
Lidande är den känslomässiga konsekvensen av smärta. Den består av rädsla för förlust 
av kroppsfunktioner, egenvärde och integritet.  Smärtan är ett hot mot patientens 
fysiska, psykiska och existentiella välbefinnande och innebär därför ett lidande 
(Eriksson, 1994; Werner & Strang, 2003). Detta beskriver Eriksson (1994) som 
sjukdomslidande. När patienten blir begränsad och inte kan göra de aktiviteter som 
tillhör ett fullgott liv, väcks en känsla av otillfredsställelse och livssituationen upplevs 
försämrad. Vårdlidande är ett lidande på grund av vård och behandling eller av 
otillräcklig vård eller behandling (Eriksson, 1994). Dahlberg et al. (2003) pekar på fyra 
aspekter av vårdlidandet: maktlöshet, att inte förstå vad som sker, att bli behandlad som 
en tingest, det subtila vårdlidandet och en bristande vårdrelation. Livslidande är ett 
lidande som berör hela människan och hela hennes existens. Livslidandet kan ses när 
människan blir sjuk då detta påverkar hennes aktiviteter och hennes sociala ställning i 
livet (Eriksson, 1994). 
 
Eriksson (1994) beskriver lidande i tre nivåer. Dessa är ha lidande, att vara i lidande och 
att varda i lidandet. Att ha ett lidande innebär att människan blir främmande för sig 
själv, sina begär och sina möjligheter. Det är att vara driven av yttre omständigheter och 
lidandet blir ett problem som ska lösas eller undvikas, genom att t ex förneka det eller  
dämpa ångest och smärta med droger. Att vara i lidande innebär att människan söker få 
uppleva hälsa, genom att tillfälligt få behoven tillfredställda och få balans och harmoni i 
sin livssituation. Harmonin är dock tillfällig och lidandet kan snart bryta igenom igen. 
Att varda i lidande är en kamp mellan liv och död, gott och ont, hopp och hopplöshet. 
Denna kamp kan leda till att finna en mening i lidandet (Eriksson, 1994). 

Smärtans konsekvenser 

Vid smärta frisätts stresshormoner. Dessa kan ge cirkulatoriska, respiratoriska och 
metabola komplikationer. Smärta kan också leda till sämre rörlighet vilket kan orsaka 
komplikationer som t ex pneumoni, lungemboli, tarmparalys eller djup ventrombos. Det 
är alltså mycket viktigt att behandla existerande smärta och även förebygga förväntad 
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smärta vid bl a smärtsamma åtgärder som undersökningar, behandlingar, operativa 
ingrepp och mobilisering (Werner & Strang, 2003).  
 
Smärta kan vara akut eller långvarig. Den akuta smärtan beror ofta på vävnadsskada 
som t ex trauma eller operativa ingrepp. Denna smärta försvinner när vävnadsskadan är 
läkt. En långvarig smärta är smärttillstånd som varar mer än tre till sex månader. 
Tänkbara orsaker kan vara permanent påverkan på ryggmärgen, ledvärk, förslitningar, 
orsakas av andra sjukdomar eller cancerrelaterad smärta. Termen kronisk smärta bör 
undvikas eftersom det kan inför patienten antyda om att det är ett obotbart tillstånd. Vid 
den långvariga smärtan är samspelet mellan de sensoriska, emotionella och evaluerande 
komponenterna tydligt. Om patienten inte känner att deras lidande tas på allvar kan det 
leda till sekundära symtom som depression, ångest, inaktivitet och minskad kontroll 
över sin tillvaro (Werner & Strang, 2003). 

Demenssjukdom och smärta 

Patienter med demenssjukdom får mindre smärtlindrande behandling än äldre patienter 
med bibehållen kognitiv förmåga (Blomqvist & Hallberg, 2000; Blomqvist, 2002; 
Cohen-Mansfield, 2002; Kovach, Griffie, Muchka, Noonan & Weissman, 2000; 
Larsson & Rundgren, 2003; Lundell& Svensson, 2003; Strang, 2003). Det finns många 
skäl till långvarig eller akut smärta hos denna patientgrupp som t ex cancerrelaterad 
smärta, osteoporos, ledvärk eller hjärt- kärlsjukdomar. Det är svårt att avgöra om 
patienter med demenssjukdom upplever smärta på samma sätt som patienter med 
bibehållen kognitiv förmåga. Förmågan att känna smärta påverkas troligen lite vid 
Alzheimers sjukdom, däremot påverkas förmågan att tolka dessa sinnesintryck. Vid 
vaskulär demens finns det forskning som talar för en smärta med centralt inslag. Det 
finns därför goda skäl att utgå från att personer med demenssjukdom upplever smärta 
även om det inte går att bevisa (Blomqvist, 2002; Strang, 2003). 
 
Herr et al (2006) pekar på de etiska principer som förespråkar plikten att göra gott och 
att ej skada. Varje patient har rätt till en god smärtlindring oavsett om personen kan 
uttrycka sina behov eller ej. Respekten för individens värdighet innebär att 
sjuksköterskan har ett ansvar för en mänsklig och god omvårdnad. 
 

PROBLEMFORMULERING 
Risken att drabbas av demenssjukdom ökar med stigande ålder. De intellektuella och 
kommunikativa begränsningar som en demenssjukdom medför innebär en sårbarhet i 
mötet med andra människor, i synnerhet i okända, och nya miljöer. Behovet av 
sjukhusvård ökar också med stigande ålder. Malignitet, hjärt/kärlsjukdomar och 
höftfrakturer är tänkbara orsaker till detta. Dessa tillstånd och nödvändiga 
behandlingsåtgärder är ofta förknippade med smärta. Vid avancerad demenssjukdom 
kan patienten ha svårighet att förmedla sin smärtupplevelse och uttrycken för smärta 
kan också vara annorlunda än förväntat. Sjuksköterskan har ett yrkesansvar att sörja för 
en mänsklig och god omvårdnad. Det är därför viktigt att kunna bedöma smärtan och 
vidta rätt åtgärder. 
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Denna studie vill belysa följande frågor: Hur kan sjuksköterskor inom akutsjukvård 
identifiera och bedöma smärta hos patienter med kommunikativa och kognitiva 
svårigheter relaterade till demenssjukdom? Vilka hinder och möjligheter finns för denna 
process? 
 

SYFTE 
Syftet är att beskriva hur smärta kan identifieras och bedömas hos patienter med 
intellektuella och kommunikativa svårigheter relaterat till demenssjukdom inom 
akutsjukvård, samt hinder och möjligheter för denna process. 
 

METOD 
Utifrån studiens syfte, att identifiera och bedöma smärta hos patienter med 
demenssjukdom inom akutsjukvården, har vi valt att analysera vetenskapliga artiklar 
med kvalitativ ansats. Varje kvalitativ studie har ett kunskapsvärde och genom att 
sammanställa flera studier kan ett större kunskapsvärde skapas. Genom att läsa, värdera 
och analysera dessa kan en ökad förståelse för frågeställningen fås, vilket kan ligga till 
grund för en praktisk tillämpning i vårdarbetet (Friberg, 2006). 

Litteratursökning 

Vi har använt sökfunktionen Samsök. Det är ett instrument som ger en samordnad 
sökning i flera databaser samtidigt. Vi har även sökt direkt i databaserna CINAHL, 
Blackwell Synergy och Medline. Använda sökord har varit pain, dementia, assessment, 
cognitive impairment, cognitively impaired, nonverbal, hospital. Dessa har kombinerats. 
De flesta artiklar har varit litteraturöversikter, men eftersom vi önskade komma källan 
så nära som möjligt har vi gjort sekundärsökningar för att få tag på empiriska studier. 
En artikel som valts hittades via databas, en hittades via sökning i tidskriften ”Vård i 
Norden” och resterande via sekundärsökning i referenslistor. Inkluderingskriterier har 
varit: peer rewiewed, relevans mot syftet, från år 2000 och framåt samt kvalitativ metod. 
En av artiklarna har en kvantitativ och en kvalitativ del. Där har vi valt att endast 
använda den kvalitativa delen. En av litteraturöversikterna har vi tagit med. Det är 
sammanlagt 7 artiklar från år 2000 – 2006. Två artiklar är från Sverige, tre från USA, en 
från Irland och en från Australien. En artikel är skriven på svenska och de övriga på 
engelska. 

Analys 

Enligt Evans (2002) kan beskrivande syntes vara en möjlig metod vid analys av 
kvalitativ forskning. Det första steget är att samla material. Inklusionskriterier bestäms, 
sökning påbörjas och lämpliga studier väljs för analys. I dessa identifieras 
nyckelbegrepp. Nästa steg är att göra jämförelser mellan de olika studierna. Finns det 
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skillnader och likheter mellan studierna? Nyckelbegreppen grupperas till tema och 
subtema. Slutligen beskrivs fenomenet. 
 
När artiklarna valts ut lästes dessa flera gånger för att bli bekant med innehållet. Sedan 
vidtog en fördjupad läsning med fokus på det som är syftet med detta arbete. 
Nyckelbegrepp i varje studie identifierades och noterades. Dessa skrevs ut på 
papperslappar för att lättare kunna ordna dem i teman och subteman. Därefter 
påbörjades en sortering av dessa, de grupperades och teman och subteman bildades. På 
detta sätt framträdde en ny bild med fördjupad förståelse för frågeställningen. Teman 
och subteman har presenterats i en tabell och beskrivits vidare med text i resultatet. 
Därefter har artiklarna lästs igen för att försäkra sig om att analysen överensstämmer 
med ursprungsmaterialet. 
 

RESULTAT 
I analysen framträder två teman: Smärtbedömningsprocessen och hinder och 
möjligheter för en adekvat smärtbedömning. Varje tema består av flera subteman som 
redovisas i följande tabell. 
 
Tema Subtema

Patientens uttryck för smärta 
Sjuksköterskans observation av uttryck för 
smärta 
Söka orsaker till smärta 
Tolka observerade smärtuttryck 

Smärtbedömningsprocessen 

Identifiera smärta genom utvärdering av 
genomförda åtgärder  
Hinder Hinder/möjligheter för adekvat 

smärtbedömning Möjligheter 
  

Smärtbedömningsprocessen  

I Kovach et al. (2000) studie beskriver sjuksköterskorna bedömning av smärta hos 
denna patientgrupp som en gissningslek. Författarna menar dock att det finns en 
systematik och mönster i deras bedömningar som tyder på en möjlighet och förmåga till 
smärtbedömning. Sjuksköterskan kan göra en bedömning genom att känna patienten, 
iaktta förändringar i beteende samt vara uppmärksam på symboliska budskap i dessa.  
 
Blomqvist och Hallberg (2001) beskriver smärtbedömning som en interaktiv, 
kommunikativ process. Stegen i denna är uttrycka smärta, observera uttryck för smärta, 
identifiera situationer som kan framkalla smärta, tolka smärta och söka bekräftelse för 
den tolkade smärtan. 
 
Herr et al. (2006) betonar vikten av rutiner för smärtbedömning och dokumentation av 
densamma. Vidare är det viktigt att den är överskådlig och tillgänglig för all personal 
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som är involverad i patientens omvårdnad. I deras artikel som är 
behandlingsrekommendationer från the American Society for Pain Management 
Nursing föreslås en strategi där bedömningsstegen bör ske i följande ordning: patientens 
eget uttryck för smärta, sök tänkbara orsaker till smärta, observera patientens beteende, 
använd andra personer t ex anhöriga eller vårdare som informationskälla, ge analgetika 
på prov och utvärdera resultatet. 

Patientens uttryck för smärta 

Svår demenssjukdom försvårar möjligheten att uttrycka smärta. Skadorna på centrala 
nervsystemet påverkar minne, språk och den kognitiva förmåga som krävs för att 
kommunicera förekomst av smärta. Trots det upplever människor med demenssjukdom 
smärta i samma grad som människor med bibehållen intellektuell förmåga. De kan 
däremot ha svårigheter att tolka känslan och framför allt att uttrycka den (Herr et al., 
2006). 
 
Patientens uttryck för smärta kan vara både verbalt och icke verbalt. Herr et al. (2006) 
betonar  att all smärtbedömning bör börja med patientens egna verbala uttryck. Det kan 
vara att patienten säger att han har ont, det kan vara ett ja eller nej som svar på en fråga 
eller någon annan ljudlig respons. Enligt Blomkvist och Hallberg (2001) uttrycks smärta 
verbalt på flera sätt. Patienten kan beskriva förekomst av smärta, det kan handla om 
negativa utrop eller rop på hjälp, det kan vara uppmaning att vara försiktig och att 
skydda smärtsam kroppsdel och det kan vara agiterat eller förvirrat tal eller protest. 
 
Vanliga tecken för smärta är ickeverbala ljuduttryck. Exempel på detta är att jämra sig, 
gråta, gny, flåsa, skrika, ropa, stöna (Blomqvist & Hallberg, 2001; Cohen-Mansfield & 
Creedon, 2002; Herr et al., 2006; Kovach et al., 2000; Lundell & Svensson, 2003).  
  
Beteende och beteendeförändringar är möjliga smärtindikatorer (Blomqvist & Hallberg, 
2001; Cohen-Mansfield & Creedon, 2002; Davies, 2004; Herr et al., 2006; Kovach et 
al., 2000; Lundell & Svensson, 2003). Dessa kan ta sig fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella uttryck (Lundell & Svensson, 2003). Ansiktsuttryck som t ex rynkad 
panna, stängda ögon eller grimaser tolkas ofta som ett tecken på smärta. Ett annat 
vanligt tecken är att gnida, röra vid eller hålla en kroppsdel (Blomqvist & Hallberg, 
2001; Cohen-Mansfield & Creedon, 2002; Davies, 2004; Herr et al., 2006; Kovach et 
al., 2000). Förändrat rörelsemönster som t ex stelhet, försämrad gång, krypa ihop eller 
ovilja att röra sig nämns som beteendeförändringar som kan signalera möjlig smärta 
(Cohen-Mansfield & Creedon, 2002; Kovach et al., 2000; Lundell & Svensson, 2003). 
Även humör och förmågan/viljan att delta i aktiviteter påverkas. Exempel på detta är 
humörsvängningar, ångest, rastlöshet, störd sömn och störd aptit (Blomqvist & 
Hallberg, 2001; Cohen-Mansfield & Creedon, 2002; Davies, 2004; Herr et al., 2006; 
Kovach et al., 2000; Lundell & Svensson, 2003). Tilltagande konfusion kan vara en 
signal (Herr et al., 2006; Kovach et al., 2000; Lundell & Svensson, 2003). Lundell och 
Svensson (2003) nämner också en ökad känslighet för ljud, ljus och beröring.  
 
Vissa beteenden kan innehålla en symbolisk mening. T ex kan ett oroligt vandrande 
eller försök att ge sig av vara ett försök att fly obehag, vilket kan vara smärta (Kovach et 
al., 2000). Det är vanligt med en kombination av verbala och ickeverbala tecken för att 
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uttrycka smärta, t ex att tala om smärta samtidigt som ansiktet visade grimaser 
(Blomqvist & Hallberg, 2001). 
 
Lundell och Svensson (2003) beskriver illamående som ett tecken på smärta. Kovach et 
al. (2000) nämner förändrad andning som ett tecken. Herr et al. (2006) menar dock att 
vitalparametrar som blodtryck, puls och andningsfrekvens är olämpliga för att skilja 
smärta från andra källor till stress. Det finns lite forskning som talar för att använda 
dessa för att identifiera smärta. Frånvaro av patologiska vitalparametrar betyder inte 
frånvaro av smärta (Herr, 2006).  
 
I följande tabell sammanfattas de tecken som beskrivs som smärtindikatorer (Blomqvist 
& Hallberg, 2001; Cohen-Mansfield & Creedon, 2002; Davies, 2004; Herr et al., 2006; 
Kovach et al., 2000; Lundell & Svensson, 2003).  
 
Verbal kommunikation Att tala om smärtan 

Negativa uttryck 
Fråga efter hjälp 
Verbalt försöka skydda sig 
Verbal agitation 
Upprepat eller förvirrat tal. 

Ickeverbala ljuduttryck Jämra sig, gråta 
Ordlöst skrik 
 

Ansiktsrörelser Ospecifika ansiktsrörelser 
Ihopknipna ögon, blunda 
Grimaser 
Stirrande, matt blick 

Kroppsrörelser Stelhet 
Försämrad gång, Falltendens 
Ändra läge ofta 
Massera smärtsam kroppsdel 
Krypa ihop 
Slåss, eller avvärja fysisk kontakt
Motorisk oro 
Plötsligt börja halta 
Rör sig motvilligt 

Humör Se sorgsen ut 
Tjurig, klagar 
Se lidande ut 
Se ångestfylld eller rädd ut 
Agitation 
Humörsvängningar 
Irritation 

Aktivitet i dagligt liv Tillbakadragen 
Hjälplös 
Störd sömn 
Störd aptit 
Vandra omkring 
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Fysiska tecken Påverkad andning 
Illamående och kräkningar 

Psykiska tecken Tilltagande konfusion 
Ökad känslighet för ljud, ljus och 
beröring 

 
 

Sjuksköterskans observation av uttryck för smärta                                          

Blomqvist och Hallberg (2001) beskriver tre sätt att observera uttryck för smärta, 
genom att se, höra och iaktta. Sjuksköterskan bör vara uppmärksam på och göra aktiva 
observationer i vårdandet av patienten med demenssjukdom för att kunna identifiera de 
tecken på smärta som finns. När patienten inte har kognitiv förmåga att beskriva sina 
smärtor med ord, kan sjuksköterskorna ändå se tecken i deras beteenden som kan 
signalera smärta (Kovach et al, 2000). 
 
Det är framför allt förändringar i beteende som kan signalera någon form av obehag. 
Sjuksköterskan kan också observera hur patienten med demenssjukdom reagerar på 
beröring och rörelse av den kroppsdel som är misstänkt smärtsam. Vidare betonas 
vikten av att observera tecken på smärta vid aktivitet eftersom smärtan kan vara 
obefintlig vid vila men utlösas av aktivitet (Herr et al., 2006). Det finns tecken som 
beskrivs som smärtindikatorer vilka tyder på fysiska tillstånd som sannolikt orsaker 
smärta t ex hudförändringar, svullna leder, rodnad eller svullnad av kroppsdel. Dessa 
kan var tecken på infektion eller bristande cirkulation, vilket i sig ofta är smärtsamma 
tillstånd (Blomqvist & Hallberg, 2001; Cohen- Mansfield & Creedon, 2002; Davies, 
2004; Herr et al., 2006; Kovach et al., 2000; Lundell & Svensson, 2003;).  
 
 
Bedömningsinstrument 
Som redskap för smärtbedömning kan bedömningsinstrument användas (Davies, 2004; 
Herr et al., 2006; Lundell & Svensson, 2003). Det finns flera och vilket som väljs är 
beroende på vilken patientgrupp och vilken typ av verksamhet det gäller. Fördelar med 
att använda sådana instrument är att det underlättar när olika vårdare kommunicerar 
med varandra angående smärtbedömning och utvärdering av smärtbehandling. 
Nackdelen med dessa instrument för denna patientgrupp är svårigheten att hitta ett 
instrument som verkligen mäter smärta och som är användbart i vårdmiljön. Inget 
instrument är riktigt bra för patienter med demenssjukdom. Antingen är de enkla att 
använda men upptäcker inte alla med smärta, eller är de mer omfattande och upptäcker 
flera dock inte bara patienter med smärta. En ökad känslighet är emellertid att föredra 
men kräver en god utvärdering för att utröna om det var smärta som var orsaken till 
beteendet. Bedömningsinstrument ska inte användas för att bedöma smärtans intensitet 
utan för att identifiera förekomst av smärta och för att utvärdera effekt av behandling 
(Herr et al., 2006).  
 
Att bygga en vårdrelation 
Eftersom flera tecken på smärta grundar sig på avvikelser i det för individen normala 
beteendet och eftersom patienten med demenssjukdom inte alltid uttrycker smärta på 
samma sätt som patienten med bibehållet intellekt är det av vikt att patienten är känd av 
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vårdaren (Cohen-Mansfield & Creedon, 2002; Herr et al., 2006; Kovach et al., 2000).  
Kovach et al. (2000) menar att det krävs kännedom om patienten för att kunna göra en 
riktig smärtbedömning. Tyvärr är det inte alltid möjligt när patienten med 
demenssjukdom blir akut sjuk och hamnar i akutsjukvården. Nolan (2006) betonar 
vikten av att skapa en relation med patienten med demenssjukdom.  Patienten bör 
bemötas som en självständig person trots sviktande kognitiv förmåga och dennes 
potential till oberoende bör befrämjas. Relationen bör kännetecknas av integritet och 
värdighet. Det krävs uthållighet och äkthet av sjuksköterskan. Att bygga en relation 
grundad på vänskap befrämjar förtroende och är därför förutsättning för en god vård. 
Vidare beskriver Nolan (2006) att när sjuksköterskan trots svårigheter lyckas skapa en 
relation till patienten med demenssjukdom ger det känslor av tillfredsställelse och 
professionellt erkännande. Några sjuksköterskor talar om att behandla patienten som en 
familjemedlem, medan andra sjuksköterskor betonar faran med en allt för familjär 
relation och de menar att det hotar den professionella etiken (Nolan, 2006).  
 
Anhöriga eller vårdare som känner patienten kan vara en resurs. De bör inbjudas till att 
var en aktiv del av vården av patienten med demenssjukdom. De har ofta information 
om patientens livshistoria, normala beteende och vanor och om hur denne uttrycker 
smärta. Dessa kunskaper underlättar sjuksköterskans arbete med att kunna bygga en 
relation, bedöma patienten samt ge denne en möjlighet att aktivt delta i det dagliga livet 
(Herr et al., 2006; Nolan, 2006).  
 

Söka orsaker till smärta 

För att kunna bedöma om patienten med demenssjukdom känner smärta bör de som 
vårdar undersöka om det finns någon orsak till smärta. Patienten med demenssjukdom 
har sannolikt hög ålder och med stigande ålder ökar förekomsten av akut och kronisk 
smärta. Det kan finnas många orsaker till det, t ex artros, muskel- eller skelettsmärtor, 
hudproblem, malignitet, infektioner eller cirkulationsrubbningar. Ansvarig 
sjuksköterska bör för att kunna göra en smärtbedömning samla information om 
patienten från journaler, anhöriga och vårdare som känner patienten (Blomqvist & 
Hallberg, 2001; Davies, 2004; Herr et al., 2006). 
 
Ytterligare en orsak till smärta kan finnas i de undersökningar, behandlingar och 
omvårdnad som patienten utsätts för, t ex postoperativ smärta, smärta i samband med 
sårvård och smärta i samband med mobilisering eller omvårdnad i sängen. Det är då 
viktigt att patienten får analgetika före dessa moment (Herr et al., 2006). 

Tolka observerade smärtuttryck  

Att särskilja smärta från andra källor till obehag kan ibland vara svårt, t ex hunger, 
trötthet, behov av uppmärksamhet eller behov av att gå på toaletten. Därför är det av 
stor betydelse att ha kännedom om patientens normala beteende och hur denne brukar 
reagera vid obehag (Cohen-Mansfield & Creedon, 2002; Herr et al., 2006). Cohen– 
Mansfield och Creedon (2002) beskriver att sjuksköterskan bedömer situationen. Om 
det finns skäl till att patienten skulle kunna vara hungrig eller trött görs försök att 
åtgärda de behoven. Toalettbesök eller behov av uppmärksamhet erbjuds och om 
beteendet försvinner var det troligen orsaken. Kovach et al. (2000) menar att aptitlöshet 
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kan orsakas av smärta. En sjuksköterska beskriver i en studie en situation när patienten 
vägrade äta. Efter smärtlindrande behandling tog patienten emot erbjuden mat. 
 
När sjuksköterskan har observerat uttryck för smärta eller funnit orsaker till möjlig 
smärta görs en tolkning av smärtans typ, intensitet, orsak och motiv. Exempel på typ av 
smärta kan vara värk eller ömhet. Intensiteten kan beskrivas som inte så smärtsamt, 
ganska smärtsamt eller mycket smärtsamt. Motiv för att uttrycka smärta kan vara att få 
hjälp, att skydda smärtsam kroppsdel, att få lindring eller för att anklaga personalen 
(Blomqvist, 2001). 
 
Herr (2006) betonar vikten av att använda alla tillgängliga källor vid 
smärtbedömningen. Om patienten p g a  demenssjukdom inte själv kan beskriva sin 
smärta måste sjuksköterskan förlita sig på indirekt information som 
beteendeförändringar, närståendes bedömningar och journaluppgifter. Det är då viktigt 
att all information vävs samman i bedömningen samt att utvärdering av genomförda 
åtgärder tas med i densamma. Patientens tidigare analgetikaförbrukning kan också vara 
ett tecken som signalerar långvarig smärta. 
 
Tolkningsprocessen avslutas med att bekräfta att tolkningen är den rätta. Detta moment 
inleds med att fråga patienten själv. Många av patienterna kan på något sätt uttrycka en 
bekräftelse och även om inget svar förväntas bör frågan ställas ändå (Blomqvist & 
Hallberg, 2001).   
 

Identifiera smärta genom utvärdering av genomförda åtgärder  

Den viktigaste bekräftelsen på att identifieringen av smärta är riktig är att de beteende 
och symtom som ligger till grund för bedömningen försvinner vid behandling. Denna 
kan vara farmakologisk eller smärtlindrande omvårdnadsåtgärder. Som exempel på 
omvårdnadsåtgärder nämns massage, avkopplingsövningar och musikterapi (Kovach et 
al., 2000). Cohen-Mansfield och Creedon (2002) anser att man bör börja med 
omvårdnadsåtgärder före farmakologisk behandling inleds. Till dessa räknas också 
bekräftelse av patienten som en person (Nolan, 2006). Blomqvist och Hallberg, (2001) 
menar att man i de omvårdnadsåtgärder som vidtas kan observera patientens 
omedelbara reaktioner, men även de på längre sikt. Genom att t ex vidröra misstänkt 
ond kroppsdel kan eventuella reaktioner observeras. Genom att försäkra sig om att 
patienten vilar i en bekväm ställning kan eventuella orsaker till obehag elimineras.  
 
Om de beteenden som kan indikera smärta kvarstår trots att patientens basala behov 
avseende hunger, vila, bekväm kroppsställning, fungerande tarm- och blåsfunktion är 
tillfredställda, kan det vara skäl att ge analgetika för att sedan kunna utvärdera eventuell 
effekt (Herr, 2006). Trots att patienten förnekar smärta kan ett försök med analgetika 
göras. Om då beteendet försvinner bekräftar det att det trots allt var smärta som var 
orsaken (Kovach et al. 2000). Ofta tolkas patientens beteende som oro och ångest och 
behandlas med psykofarmaka. I studierna betonas att dessa tecken primärt bör ses som 
smärtindikatorer och ett försök med analgetika bör göras innan psykofarmaka används. 
Effekten av analgetika går snabbt att utvärdera, biverkningarna är mindre och risken att 
maskera de tecken på smärta som finns undviks. Ett annat skäl till att prova analgetika 
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är när det finns kända orsaker till smärta. Det kan vara långvariga eller akuta 
smärttillstånd eller vårdåtgärder t ex såromläggning, mobilisering eller skötsel som kan 
orsaka smärta (Cohen-Mansfield & Creedon, 2002; Herr et al., 2006). 
 

We had a little lady who had really loud screaming behaviours. When she was on a different 
unit they couldn’t figure out what was going on with her. Turned out she has some old 
fractures that had been giving her a lot of pain and they didn’t know it and she couldn’t really 
tell. She’s on a long-acting opoid analgesic and it made a huge, huge difference for this lady. 
Before, she could never come out of her room because she was just that inappropriate. And 
now she’s down here and most of the time she’s quiet and content, and there’s a little twinkle 
in her  eye, and some of that might be the opoid analgesic, but  I’m sure a lot of it is that she 
doesn’t have pain anymore ( Kovach et al, 2000, s218). 

 

Det finns en rädsla för att behandla äldre patienter med demenssjukdom med analgetika. 
Oron gäller att analgetika ska orsaka ökat förvirringstillstånd. Även en obehandlad 
smärta i sig kan ge förvirring, och som tidigare nämnts finns det starka etiska skäl för att 
patienten med demenssjukdom ska få en bra smärtlindring (Herr et al., 2006). Kovach et 
al. (2000) nämner vissa sidoeffekter med opoidanalgetika som sedation, ökad 
falltendens, minskad aptit och förstoppning. Det sistnämnda bör förebyggas med 
lämplig kost och läkemedel. För övrigt betonar författarna att det primära målet är 
patientens välbefinnande. Genom att börja med små doser och noggrant utvärdera effekt 
av medicineringen kan svårare biverkningar undvikas och patientens välbefinnande 
ökas (Herr et al., 2006).  
 
Herr et al. (2006) betonar vikten av regelbunden smärtbedömning, dels för att identifiera 
smärtan, men också för att utvärdera eventuella effekter av de åtgärder som vidtagits. 
Vidare bör bedömning, åtgärder och utvärdering dokumenteras på ett tydligt och 
överskådligt sätt och vara tillgängligt för all berörd personal. 

Hinder och möjligheter i smärtbedömningsprocessen 

Blomqvist och Hallberg (2001) beskriver smärtbedömningsprocessen som en interaktiv 
kommunikationsprocess som kan underlättas eller hindras.  

Hinder 

Hinder kan finnas i miljön där vården bedrivs, hos de sjuksköterskor och 
undersköterskor som vårdar patienten och hos den äldre patienten med demenssjukdom. 
Den faktor som återkommer som hinder i miljön är brist på tid. Patienten med 
demenssjukdom kan behöva mer tid för att kunna uttrycka sina behov. Sjuksköterskan 
har inte alltid den tiden och kan tvingas ta över det som patienten hade kunnat utföra om 
tiden hade funnits. Detta ger sjuksköterskan skuldkänslor (Nolan, 2006). Uttryck för 
smärta kan vara otydligt hos patienten med demenssjukdom och det krävs närvaro och 
uppmärksamhet från sjuksköterskor och undersköterskor för att uppfatta dessa signaler. 
Detta kräver också tid  (Cohen- Mansfield & Creedon, 2002). 
 
Cohen- Mansfield och Creedon (2002) beskriver hinder för smärtbedömning hos 
sjuksköterskorna dels beroende på attityder och dels på bristande kunskap. Som 
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exempel på hinder när det gäller attityder nämns en rädsla hos sjuksköterskan för 
analgetika. Den kan grundas på en rädsla för att framkalla beroende eller för en ökad 
känslighet pga. patientens ålder. Sjuksköterskan kan också tveka inför medicinering om 
det inte finns en diagnos eller andra tydliga orsaker till smärtan. Ett exempel på 
bristande kunskap är överanvändningen av psykofarmaka. Det förändrade beteendet 
tolkas som psykologisk stress istället för smärta. Davies (2004) och Lundell och 
Svensson (2003) beskriver att sjuksköterskorna uttrycker ett behov av ökad kunskap i 
patientens historia, smärtindikatorer, farmakologi, sjukdomsprocess, det normala 
åldrandet och kunskap i observation och bedömning av smärta. Denna efterfrågan efter 
kunskap ska också ses som en möjlighet och önskan till utveckling hos personalen. 
 
Känsla av maktlöshet hos sjuksköterskor och undersköterskor kan förhindra en god 
smärtbedömning. Ett bristande  intresse hos sjuksköterskan kan även hämma patientens 
uttryck för smärta (Blomqvist & Hallberg, 2001). Att vårda patienter med kognitiva och 
intellektuella svårigheter kan ge ångest hos vårdarna och behovet av handledning är 
stort (Lundell & Svensson, 2003).  
 
Den äldre patienten med demenssjukdom har ofta svårigheter i att utrycka sin smärta. 
Hinder kan ligga i ett otydligt kroppsspråk, depression, försämrad syn, oförmåga att ge 
rätt information eller medicinering som förändrar smärtuttryck och beteende (Blomqvist 
& Hallberg, 2001; Davies, 2004). Cohen- Mansfield och Creedon (2002) beskriver att 
svåra beteendestörningar kan försvåra smärtbedömningen, dels eftersom det blir svårare 
att särskilja smärta från andra skäl till obehag och dels för att det krävande beteendet 
kan göra personalen avtrubbade för patientens behov. 

Möjligheter 

Det finns faktorer som underlättar smärtbedömningen. Dessa finns hos patienten själv, 
dennes närstående och hos de sjuksköterskor och undersköterskor som vårdar patienten. 
De faktorer som nämns hos patienten är ett tydligt kroppsspråk och en optimistisk och 
tydlig personlighet (Blomqvist & Hallberg, 2001).  
 
Närstående eller personal som känner patienten är viktiga i akutsjukvården där den 
sjuke inte är känd för personalen. De har kunskap om patienten som kan underlätta 
bedömningen av smärta. De känner patientens normala beteende och ibland uttryck för 
smärta. De är en resurs och bör uppmanas att delta aktivt i bedömning av smärta när 
patienten vistas i akutsjukvården (Herr, 2006). Nolan (2006) menar att grunden för en 
meningsfull vård är en trygg relation mellan vårdare och patient. Närstående eller 
vårdare som känner patienten har en viktig roll i att förmedla information om patientens 
livshistoria så att denne framträder som en individ som sjuksköterskan kan bygga en 
meningsfull vårdrelation till. Denna kunskap kan lyfta fram patientens resurser och öka 
dennes möjlighet att delta aktivt i det dagliga livet. 
     
Slutligen betonas vikten av ett känslomässigt engagemang i mötet med patienten med 
demenssjukdom. Det befrämjar en välfungerande vårdrelation och därmed den 
lyhördhet för patienten som krävs för en god smärtbedömning (Blomqvist & Hallberg, 
2001; Cohen- Mansfield & Creedon, 2002; Nolan, 2006).                                                                              
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Sjuksköterskor bör använda sig av den vårdvetenskapliga forskning som berör deras 
arbetsfält. Kvalitativa studier har som mål att öka förståelsen (Friberg, 2006). Syftet 
med detta arbete är identifiering och bedömning av smärta hos patienter med 
demenssjukdom som vårdas i akutsjukvården. Behov av akutsjukvård är vanligt 
förekommande bland patienter med demenssjukdom. Hög ålder och bristande kognitiv 
förmåga ökar risken för olycksfall. Problem med bl a näringstillförsel kan öka risken för 
ett försämrat allmäntillstånd. Dessutom är det inte ovanligt med andra medicinska 
problem som t ex hjärt/kärlsjukdomar eller cancer. Vi har valt att fokusera på 
akutsjukvård eftersom det skiljer sig från den miljö där dessa patienter vistas i vanliga 
fall. Vi har valt att inte avgränsa typen av smärta, eftersom vi menar att sjuksköterskan 
vårdar en hel patient och har ansvar för dennes smärtlindring oavsett dess ursprung.  
 
Vid litteratursökningen hittade vi litteratursammanfattningar, flera 
behandlingsrekommendationer och kvantitativa studier. Vi sökte efter empiriska studier 
för att kunna bedöma hur de var genomförda vid granskning av resultatet. Därför fick vi 
gå igenom referenslistor på dessa litteratursammanfattningar. Där hittade vi det material 
som vi valt att använda. Fem av artiklarna undersöker hur sjuksköterskor och 
undersköterskor bedömer smärta hos patienter med demenssjukdom i permanenta 
boenden. En artikel är en behandlingsrekommendation och den preciserar inte vilken 
miljö patienten vårdas i. En artikel behandlade vård av patienter med demenssjukdom i 
akutsjukvården, men den tar inte upp något om smärtbedömning. Vi anser dock att 
genom att läsa valt material med syftet i fokus kan vi få våra frågeställningar besvarade.  
 
Vi har funderat på tänkbara orsaker till dessa svårigheter att hitta material inom detta 
område. Ämnesområdet är viktigt och behovet av kunskap är stort. Det är en relativt 
stor grupp av de patienter som vårdas och det är en grupp som är utsatt och har svårt att 
föra sin egen talan (Blomqvist, 2002; Herr, 2006; Nolan, 2006; Strang, 2003). En 
tänkbar orsak skulle kunna vara att det anses vara ett område som är svårt att forska om. 
Werner och Strang (2003) beskriver smärta som en subjektiv upplevelse där patientens 
beskrivning av densamma är odiskutabel, hur kan man då bedöma smärta hos patienter 
som inte själv kan uttrycka det? I det material vi har använt, har författarna valt att 
intervjua sjuksköterskor och undersköterskor, om hur de uppfattar att patienter med 
demenssjukdom uttrycker smärta. Det är indirekt källa, och skälet är sannolikt att dessa 
författare anser att det är enda möjliga vägen att nå kunskap inom detta område.  
 
Att vårda patienter med demenssjukdom i akutsjukvård skiljer sig på flera sätt från att 
vårda dem där de vanligtvis vistas. Patienterna påverkas ofta negativt av den okända 
miljön som ofta är dåligt anpassad för människor med demenssjukdom (Nolan, 2006). 
Som sjuksköterska är det också svårare att göra en bra bedömning av smärta när 
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patienten inte är känd för vårdaren (Cohen-Mansfield & Creedon, 2002; Herr et al., 
2006; Kovach et al., 2000). Därför finns det ett behov att forskning i denna vårdmiljö. 
 
Vi har valt att fokusera på kvalitativa studier i detta arbete. Det fanns både kvalitativa 
och kvantitativa studier och en del studier hade båda infallsvinklarna. Detta syfte hade 
kunnat besvaras både med kvalitativt och kvantitativt material, men för att göra arbetet 
hanterbart har vi begränsat det till kvalitativa studier. 
 
Det är en tillgång att var två som arbetar tillsammans. Det innebär flera perspektiv 
vilket berikar den kreativa processen. Det var intressant att arbeta med analysen. 
Artiklarna kom från tre världsdelar, men trots det fann vi en ganska stor 
samstämmighet. Först läste vi alla artiklarna var och en för sig. Sedan plockade vi ut 
betydelsebärande enheter. Dessa beståndsdelar blev byggmaterial för ny bild med 
fördjupad förståelse för frågeställningen. Denna bild kunde vi till en del känna igen 
genom vår yrkeserfarenhet, men det fanns också delar som överraskade. Det har väckt 
ett engagemang för denna patientgrupp och önskan om mer kunskap. 

Resultatdiskussion 

Patienter med demenssjukdom och smärta är en mycket utsatt grupp. Werner och Strang 
(2003) beskriver smärta som ett komplext sinnesintryck med sensoriska, emotionella 
och evaluerande komponenter. Den sensoriska komponenten, själva 
smärtförnimmelsen, skiljer sig troligen inte hos patienter med demenssjukdom i 
jämförelse med patienter utan kognitiva svårigheter. Den emotionella komponenten, dvs 
den ångest, rädsla och stress som smärtan väcker finns troligen också i samma eller i 
högre grad hos denna patientgrupp. Skälet är att patienter med demenssjukdom kan ha 
svårighet att tolka smärtförnimmelsen, den evaluerande komponenten. När minnet 
sviktar kan det vara svårt att förstå orsaken till den obehagliga känsla som smärta är, 
och att skilja farlig smärta från ofarlig. Brist på tidsuppfattning innebär att det hopp om 
lindring som nyss given behandling kan ge glöms bort, vilket gör smärtan mer 
överväldigande. Även Eriksson (1994) talar om lidandet, den känslomässiga 
konsekvensen av smärta, som ett hårt arbete, vilket kräver viss intellektuell kapacitet. 
Det är skillnad på att ha lidande, vara i lidande och varda i lidande. Att ha ett lidande är 
att vara utlämnad åt känslan och att vara i lidandet är att kortsiktigt fly från det 
obehagliga. Genom att varda i lidandet tar patienten upp kampen med lidandet och kan 
så finna en mening med lidandet. Detta kan vara svårt vid demenssjukdom. Om det 
finns svårighet med att hitta sammanhang och mening i vardagen hur kan man då finna 
mening i lidandet?  
 
Patienter med demenssjukdom löper stor risk att drabbas av vårdlidande, som är det 
lidande som kan orsakas av vård och behandling eller brist på vård och behandling, 
Dahlberg et al. (2003) pekar på fyra aspekter, maktlöshet, att inte förstå vad som sker, 
att bli behandlad som en tingest samt en bristande vårdrelation. Bristande intellektuell 
och kommunikativ förmåga försvårar möjligheten att styra sitt eget liv. När man inte 
förstår vad som sker och varför, ökar också risken för att inte bli tagen på allvar och 
behandlas som den människa man är. Därmed har ingen god vårdrelation skapats. Både 
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svårigheten att hantera smärta och den ökade risken att drabbas av vårdlidande innebär 
att patienter med demenssjukdom och smärta är särskilt sårbara.  
 
Resultatet visar att det är möjligt att identifiera och bedöma smärta hos patienter med 
demenssjukdom. Detta kräver dock kunskap, lyhördhet mot patienten samt tid.  När 
patienter med demenssjukdom uttrycker smärta på ett tydligt verbalt sätt kan 
sjuksköterskan förhoppningsvis vidta rätt åtgärder. Ibland är dock tecken på smärta 
diffusa. För att kunna tolka patientens situation bör sjuksköterskan ha kunskap om olika 
sätt att uttrycka smärta, vilket beskrivs i resultatet. Herr et al.(2006), Lundell och 
Svensson (2003) och Davies (2004) talar om bedömningsinstrument som hjälp för att 
identifiera smärta. Herr et al. ( 2006) nämner svårigheten att välja rätt instrument och 
betonar vikten av omdöme när dessa används. Bl a bör bedömningsinstrument endast 
användas för identifiering av smärta samt utvärdering av behandlingseffekt. Dessa 
instrument är olämpliga för gradering av intensiteten.  Det skulle vara intressant att 
undersöka om det finns lämpligt bedömningsinstrument för akutsjukvården, om och var 
det används och dess för- och nackdelar. Blomqvist och Hallberg (2000) och Herr et al. 
(2006) betonar att den smärtanalys som görs bör dokumenteras på ett överskådligt sätt 
och vara tillgängligt för alla vårdande personal. 
 
Det är av vikt att patienten är känd av vårdaren, eftersom många tecken på smärta 
grundar sig på avvikelser i det för individen normala beteendet och eftersom patienten 
med demenssjukdom inte alltid uttrycker smärta på samma sätt som patienten med 
bibehållet intellekt (Cohen-Mansfield & Creedon, 2002; Herr et al., 2006; Kovach et al., 
2000). Detta är tyvärr inte möjligt när patienten blir akut sjuk och måste uppsöka 
akutsjukvården. Hur kan då den informationen överföras till akutvårdspersonalen, så att 
de på ett rätt sätt kan tolka och kommunicera med patienten? Vårdare som känner 
patienten och närstående kan vara en resurs i detta sammanhang. Skriftlig och muntlig 
informationsöverföring av god kvalitet är väsentligt för att skapa förutsättning för en 
god omvårdnad av patienten där denne befinner sig. Flera författare (Blomqvist & 
Hallberg, 2001; Davies, 2004; Herr et al., 2006) betonar vikten av att ha god kännedom 
om patientens hälsohistoria, där många orsaker till smärta kan spåras. Den smärta som 
kan förutses ska förebyggas (Herr et al., 2006). Det kräver goda rutiner där 
sjuksköterskan har överblick över vad som ska ske med patienten. God kommunikation 
mellan olika enheter och olika personalgrupper kan möjliggöra detta. 
 
Något som har förvånat oss är att smärtlindrande åtgärder nästan alltid förknippas med 
farmakologisk behandling. Om behovet av en god vårdrelation och en lugn vårdmiljö 
betonas, borde ickefarmakologiska omvårdnadsåtgärder ha en plats i detta sammanhang. 
Werner och Strang (2003) beskriver smärta som en komplex företeelse med sensoriska, 
emotionella och evaluerande komponenter, där dessa tre samverkar och förstärker 
varandra. Därför borde alla åtgärder som kan lindra oro och rädsla även till en del göra 
smärtupplevelsen mer uthärdlig. Det skulle vara intressant att veta vad t ex taktil 
massage eller musik skulle kunna göra för välbefinnandet hos denna patientgrupp. 
 
Smärta riskerar att underbehandlas hos patienter med demenssjukdom (Cohen-
Mansfield, 2002; Blomqvist, 2002; Blomqvist & Hallberg, 2000; Kovach, et al. 2000; 
Larsson & Rundgren, 2003; Lundell & Svensson, 2003; Strang, 2003). Tyvärr tolkas 
ofta patientens beteende som oro och ångest och behandlas med psykofarmaka. Detta är 
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etiskt problematiskt eftersom patienten eventuellt inte får den smärtlindring de behöver 
samt att psykofarmaka kan göra smärtsignalerna ännu otydligare. Enligt Herr et al. 
(2006) bör alltid ett försök med analgetika göras innan behandling med psykofarmaka 
inleds. Detta motiveras med att effekten av analgetika går snabbt att utvärdera, 
biverkningarna är mindre och risken att maskera de tecken på smärta som finns undviks. 
Cohen- Mansfield och Creedon (2002) menar att det är bristande kunskap som är 
orsaken till detta. Det innebär att medvetenhet om smärta som möjlig orsak till 
beteendestörningar behöver ökas både hos läkarna som är ansvariga för ordinationen 
och sjuksköterskorna som observerar patienten och även administrerar ordinerade 
läkemedel.  
 
När de kognitiva svårigheterna ökar och förmågan att hantera språket minskar hos en 
person med demenssjukdom, blir känslan som förmedlas i mötet allt viktigare (Edberg, 
2002). Nolan (2006) talar om vikten av en förtroendefull relation och Blomqvist (2000) 
anger brist på tid som ett hinder för att bygga denna relation. Dessa svårigheter är inte 
mindre inom akutsjukvården. Armanius Björlin och Eriksdotter Jönhagen (2004) 
beskriver att fysiska påfrestningar som t ex trauma, frakturer, operationer, infektioner, 
hjärtkärlsjukdomar, vätskerubbning, störd funktion av urin- och faecesavgång och 
läkemedel kan öka förvirringen. Detta kan förebyggas eller hävas genom att undanröja 
dessa utlösande faktorer, möjliggöra en god syn och hörsel samt försöka upprätthålla en 
normal dygnsrytm. Vidare är det viktigt att miljön är hemlik, lugn och rofylld. Detta kan 
vi se svårigheter med i akutsjukvården som den nu är organiserad. Den kännetecknas av 
ett högt tempo, många människor och mycket händelser runt patienten, vilket ger en 
miljö som kan vara svårtolkad vid kognitiva svårigheter. Skulle personal och lokaler 
kunna disponeras på ett sätt så att vårdmiljön blev bättre lämpad för denna 
patientgrupp? Kunde man på så sätt förebygga en tilltagande förvirring samt ge ett lugn 
i situationen, kunde kanske smärtbedömningen underlättas. Patienten skulle få ett bättre 
omhändertagande, komplikationer förebyggas, vårdtiden eventuellt förkortas och 
framför allt patientens välbefinnande befrämjas. 
 
Denna studie belyser möjligheter till en god smärtbedömning och därmed möjlighet att 
kunna lindra lidande för denna patientgrupp. Hinder för detta är framförallt bristande 
kunskap och medvetenhet om hur smärta kan uttryckas. Att arbeta med patienter med 
demenssjukdom är en utmaning och kräver god förmåga att tolka subtila signaler samt 
att skapa en trygg och förtroendefull relation. För att utföra ett gott arbete måste 
personalen har stöd av en miljö som möjliggör en god omvårdnad.  Med miljö menas 
här fysiska förhållande som lokaler, ljudnivå, patient- och personaltäthet, men också hur 
arbetet är organiserat. Finns det tid för ett bra möte? Hur många personer är engagerade 
i vården runt denne patient? Slutligen betonar studien det personliga engagemanget, 
som den viktigaste faktorn för att kunna erbjuda en god omvårdnad för dessa patienter. 
Det är därför viktigt att den personal som har dessa uppgifter får möjlighet till 
utbildning och handledning för att kunna växa i sin yrkesroll. 
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Praktiska implikationer 

Patienter med demenssjukdom har ofta behov av akutsjukvård. Därför bör det finnas en 
beredskap för att kunna ta emot och vårda dessa på ett bra sätt. 
 
• All berörd personal bör ha kunskap om hur smärta kan uttryckas hos denna 

patientgrupp. Om bedömningsinstrument används bör sjuksköterskor och 
undersköterskor vara väl förtrogna med det, för att kunna använda det med omdöme. 

• Goda rutiner för smärtbedömning bör utarbetas, innehållande smärtskattning, 
behandling samt utvärdering. 

• God dokumentation som är överskådlig och lättillgänglig för all berörd personal. 
• Vid åtgärder som kan förväntas vara smärtsamma, ska förebyggande smärtlindring 

ges. 
• Vid beteenderubbningar bör försök med smärtlindring ges innan psykofarmaka. 
• Anpassa miljön för patienten med demenssjukdom genom att skapa förutsättningar 

för en lugn vårdmiljö. Minska svårtolkade intryck, undvik allt för många människor 
runt patienten, undvik miljöombyten om det är möjligt. Ett vårdprogram bör 
utformas för dessa patienter, där omhändertagandet kännetecknas av en anpassning 
till dessa patienters ökade känslighet och där onödigt vårdlidande kan förebyggas.  

• Informationsöverföring av god kvalitet när patienter kommer från tidigare 
vårdgivare. 

• Handledning för berörd personal 
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Bilaga 1 

Översikt av analyserad litteratur (artiklar, rapporter m.m.) 

 
Perspektiv  
(vårdvetenskaplig
a eller andra 
teoretiska 
perspektiv ) 

Problem och syfte Metod Resultat 

1:Titel: Nursing 
Staff Members´ 
Perceptions of Pain 
Indicators in 
Persons With 
Severe Dementia  
Författare: 
Cohen- Mansfield 
J., Creedon M. 
Tidskrift: The 
Clinical Journal of 
Pain nr 18 s 64-73 
Årtal: 2002 

Personalperspektiv 
Syfte 1,2,4 
Kvalitativ 
Syfte 3 Kvantitativ 
 

Problem: 
Smärta är vanligt 
bland äldre. 
Svårighet att känna 
identifiera smärta 
hos personer med 
demens  
Syftet:  
• Identifiera 

beteenden och 
andra synliga 
indikatorer för 
smärta hos 
dementa som 
som saknar 
språk. 

• Identifiera 
ledtrådar som 
skiljer smärta 
från andra 
orsaker till 
förändrat 
beteende. 

• Identifiera 
specifika 
smärtindikator
er, deras 
förekomst och 
vikt. 

• Validera 
tidigare fynd. 
Testa de 
smärtindikator
er som 
plockats fram 

  

Syfte 1 och 2: 
Intervjuer med 29 
vårdpersonal (ssk, 
usk) 
S1: Öppna frågor: 
Hur känner du igen 
smärta hos boende 
som inte kan tala? 
Vilka tecken 
indikerar smärta hos 
dessa människor?  
S2 Hur kan du skilja 
tecken på smärta från 
andra orsaker? 
S3 6ssk och 9 usk 
flervalsfrågor om 
olika beteendens 
frekvens och 
betydelse som 
smärtindikatorer. 
S4 fyra fokusgrupper 
fick frågor de 
smärtindikatorer som 
plockats fram och hur 
viktiga och 
användbara de är. 

S1: 
Ansiktsgrimaser , 
agitation, röra 
kroppsdel, rycka 
till vid förflyttning, 
jämra sig, linka,  
ropa, motorisk oro, 
försämrad aptit mm
S2: Smärta kan 
urskiljas från andra 
orsaker genom att 
känna till 
patientens vanor 
och dygnsrytm, 
samt att söka efter 
orsaker till smärta. 
S3 Viktigaste 
tecken på smärta: 
svullna leder, 
gnugga, hålla den 
onda kroppsdelen, 
röd, blå eller svart 
hud, plötsligt börja 
gå sämre, 
värmeökad osv 
Vanligaste tecknen: 
jämra sig, gråta, 
röra berörd 
kroppsdel, ovilja 
att röra sig mm 
S4 Hinder – 
personal 
Attityder, 
utbildningsbehov, 
tidsbrist 
Hinder- boende 
Difusa 
smärtsignaler 
Möjligheter: 
Engagemang, 
personkännedom 
Livshöjande 
aktiviteter före 
läkemedel 



 Perspektiv  
(vårdvetenskaplig
a eller andra 
teoretiska 
perspektiv ) 

Problem och syfte Metod Resultat 

2:Titel: Hur 
demenssjukas 
smärta kan tolkas  
Författare: S. 
Lundell K. 
Svensson  
Tidskrift: Vård i 
Norden nr 68, vol 
23 no 2 s 43-45 
Årtal: 2003 

Personalperspektiv 
Kvalitativ 

Problem: Det finns 
brister i hur 
vårdpersonal tolkar 
smärta hos patienter 
med demens 
Syfte: att genom 
vårdpersonals 
tolkning av tecken på 
smärta utforma ett 
instrument, som kan 
användas som 
hjälpmedel för tolka 
tecken och signaler 
som kan vara uttryck 
för smärta hos den 
demente vårdtagaren 

Intervjuer av 
sjuksköterskor, 
undersjuksköterskor 
och närstående.  
Hur de tolkar smärta 
hos vårdtagare. 
8 ssk, 18 usk, 4 
anhöriga=30 
intervjuer. 
Halvstrukturerade 
intervjuer. 

Kvalitativa 
kategorier:  
• Fysiska tecken 
• Psykiska tecken 
• Social tecken 
• Existentiella 

tecken  

3:Titel: Nurses 
Perceptions of Pain 
Assessment and 
Treatement in the 
Cognitively 
Impaired Eldery: 
It`s Not a Guessing 
Game  
Författare:  
Kovach C.  Griffie, 
J. Muchka, S. 
Noonan, P. 
Weissman, D.  
Tidskrift:Clinical 
Nurse Spec, 
volume 14(5). 
September 215-220 
Årtal: 2000 

Personalperspektiv 
Kvalitativ 

Problem: Patienter 
med svår 
demenssjukdom kan 
inte meddela sin 
smärta. 
Syfte: Beskriva hur 
ssk uppfattar 
bedömning och 
behandling av smärta 
hos patienter med 
svår demenssjukdom 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer med 30 
sjuksköterskor 
 

Svårt men inte 
omöjligt att bedöma 
smärta hos dementa. 
Det finns en 
överensstämmelse 
mellan ssk:s 
beskrivning av tecken 
på smärta. 
Ansiktsgrimasering, 
rastlöshet, minskad 
aptit, förändrat 
beteende, små 
förändringar, därför 
ar det  viktigt att 
känna patienten. 
Oro t ex att ge sig 
iväg kan vara ett sätt 
att försöka fly det 
obehagliga. 
Aggressivitet. 
Analgetika har tagit 
bort det oönskade 
beteendet och kan 
därför tolkas som 
smärta. 
Beteenderubbningar 
tolkas och behandlas 
ofta med 
psykofarmaka, men 
många gånger är det 
smärtutlöst. 
Behandling: 
farmakologiskt, 
massage, vila, musik.   
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 Perspektiv  

(vårdvetenskaplig
a eller andra 
teoretiska 
perspektiv ) 

Problem och syfte Metod Resultat 

4:Titel: 
Recognising pain 
in older adults 
living in sheltered 
accommodation: 
the views of nurses 
and older adults. 
Författare: 
Kerstin Blomqvist 
Ingalill Hallberg 
Tidskrift: 
International 
Journal of Nursing 
Studies nr 38 s 
305-318 
Årtal: 2001 

Personal och 
patientperspektiv. 
Kvalitativ + 
kvantiativ 

Problem: Smärta 
vanligt hos äldre. 
Svårt att känna 
igen smärta hos 
personer med 
demens  
Syfte:  
• Belysa hur 

sjuksköterskor 
och äldre anser 
att smärta kan 
identifieras hos 
äldre som bor i 
särskilt boende

• Att jämföra 
sjuksköterskan
s bedömning 
av smärta med 
den äldres. 

• Att jämföra 
sjuksköterskan 
bedömning av 
smärta hos 
äldre med och 
utan kognitiv 
svikt. 

66 äldre med och 
utan kognitiv svikt 
samt deras 
kontaktpersoner 
(56 pers) har 
intervjuats. Öppna 
frågor. 
Innehållsanalys för 
att få fram 
kategorier och 
subkategorier. 
Därefter en 
kvantitativ analys. 

Ssk underskattar 
äldres smärta. 24 
av 42 m kognitiv 
svikt bedömdes ha 
ont varje dag.  
Tema: Att känna 
igen smärta. 
Smärtabedömnings
process: Uttryck 
för smärta, 
Uppfatta smärta, 
Uppfatta speciella 
situationer med 
smärta, Tolka 
smärta, Bekräfta 
tolkad närvaro av 
smärta 
Möjligheter – 
personal: Intresse, 
öppenhet 
Möjligheter- 
patient: Tydlig 
personlighet och 
kroppspråk 
Hinder – personal: 
Brist empati, 
förmåga, tid, 
maktlöshet. 
Hinder – patient: 
Inte klaga, otydlig 
kommunikation, 
misstro 
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 Perspektiv  

(vårdvetenskaplig
a eller andra 
teoretiska 
perspektiv ) 

Problem och syfte Metod Resultat 

5: Titel: Pain 
Assessment in the 
Nonverbal Patient: 
Position Statement 
with Clinical 
Practice 
Recommendations 
Författare: Herr 
K., Coyne P., 
Manworren R., Mc 
Caffery M., 
Merkel S., 
Pelosi-Kelly J., 
Wild L. 
Tidskrift: Pain 
Management 
Nursing vol 7, nr 
2(juni), s 44-52 
Årtal: 2006 

Behandlingsrekom
mendation 
 

Problem: Smärta 
är en subjektiv 
upplevelse. Tyvärr 
finns det 
människor som inte 
kan beskriva den. 
Syfte: Att redogöra 
för kliniska 
rekommendationer 
vid bedömning av 
smärta hos 
patienter som inte 
kan uttrycka sig 
verbalt. 

Rekommendationer
na är utvecklade av 
en utsedd 
specialgrupp och 
godkänd av 
ASPMN styrelse 
ASPMN= 
American Society 
for Pain 
Management 
NUrsing 

Tre grupper: Äldre 
med svår 
demenssjukdom, 
små barn, 
intuberade/medvets
lösa patienter. 
Smärtbedömning: 
1: Självrapport 
2:Sök ev orsaker 
till smärta 
3:Observera 
beteende 
4: Fråga anhöriga-
tidigare vårdgivare 
5. Testa med 
analgetika 
Upprätta rutiner för 
bedömning och 
utvärdering av 
smärta och dess 
behandling 
Använd lämpliga 
bedömningsinstru
ment 
Lita inte på 
vitalparametrar 
som 
smärtindikatorer 

6:Titel: Caring 
connections with 
older people with 
dementia in an 
acute hospital 
setting – a 
hermeneutic 
interpretation of 
the staff nurse´s 
experience 
Författare:  
Louise Nolan 
Tidskrift: 
International 
Journal of Older 
People Nursing 1 
208 -215 
Årtal: 2006 

Hermeneutisk  
tolkning inspirerad 
av Gadamer 
      
 
 
                         

Problem: Det är en 
utmaning att vårda 
patienter med 
demenssjukdom i 
akutsjukvården. 
Syfte: Belysa 
sjuksköterskors 
erfarenhet av vård 
av äldre personer 
med 
demenssjukdom 
inom akut 
sjukhusvård. 

 Öppna  
djupintervjuer med 
7 ssk som valdes ut 
för att få en så rik 
beskrivning av 
fenomenet som 
möjligt. 
Intervjuerna 
bandades. 
Materialet 
analyserades: 
genomläsning för 
intuitiv förståelse. 
Analys av 
meningsbärande 
enheter för att söka 
tema. 

Huvudtema: Möta 
patienten som en 
person. 
Subtema:  
• Vårdande – en 

etisk existens 
• Att omfamna 

varandra – 
skapa 
förbindelse 

• Använda 
anhöriga / 
vårdare i 
denna process. 
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 Perspektiv  

(vårdvetenskaplig
a eller andra 
teoretiska 
perspektiv ) 
 

Problem och syfte 
 

Metod 
 

Resultat 
 

7: Titel: Pain 
assessment and 
congitive 
impairment: part 2 
Författare: Davies 
E. Tidskrift: 
Nursing  Standard, 
vol 19, nr 13, s33-
40  
Årtal:2004 

Personalperspektiv 
Kvalitativ och 
kvantitativ 

Problem: Kunskap 
om hur äldre 
patienter med 
demenssjukdom 
upplever smärta är 
bristfällig. 
Syfte: Skapa ett 
verktyg för 
bedömning av 
smärta hos 
kognitivt 
försvagade äldre. 
Studien ska 
undersöka 
• I vilken grad 

smärt-
bedömnings-
verktyg 
används. 

• Specifika 
smärtsymtom 
och frekvens 
av dess 
förekomst 

• Sjukvårds-
personals 
uppfattning av 
för- och 
nackdelar med 
smärt-
bedömnings-
verktyg för 
dementa 

• Faktorer som 
är till hjälp 
eller hinder för 
att bedöma 
smärta. 

Ett bedömnings-
instrument testades 
under 12 veckor på 
två avdelningar. 
Deltagare: 27 
patienter med 
demensdiagnos och 
signifikanta 
kognitiva 
svårigheter. 
28 sjuksköterskor. 
Frågeformulär till 
sjuksköterskor efter 
12 veckor med 
slutna och öppna 
frågor. 
Öppna frågorna: 
Hur användbart var 
instrumentet? För 
och nackdelar med 
bedömningsinstru
ment för dementa? 
Vilka faktorer 
försvårar/ 
underlättar 
smärtbedömning 
hos denna grupp? 
Kvantitativa data 
har analyserats 
statistiskt. 
I kvalitativa data 
har tema och 
subtema 
identifierats. 

Steg i instrumentet:
1.Söka orsaker till 
smärta. T ex 
led/muskel/ 
skelettbesvär.  
2.Fysiologiska 
mätvärden t ex 
blodtryck, puls, 
temperatur, 
andningsfrekvens. 
3.Självrapporterad 
smärta 
4.Ansiktsuttryck 
5.Beteendemönster 
och avvikelser från 
det vanliga 
beteendet 
6.Tecken på 
välbefinnande 
 
Alla ssk tyckte det 
är viktigt att 
bedöma smärta hos 
patienter med 
kognitiva 
svårigheter. De 
efterfrågade mer 
kunskap om 
patienten, det 
normala åldrandet 
och 
smärtbedömning.   
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