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Sammanfattning    
 
Personer med demens har en ökad risk att ramla och åsamka sig en höftfraktur vid fall i 

hemmet. Att drabbas av en höftfraktur orsakar akut smärta och lidande. Flertalet 

internationella studier visar på att patienter som är dementa och får en höftfraktur bedöms 

i mindre utsträckning avseende smärtskattning vilket kan försvåra optimal prehospital 

smärtlindring. Utebliven individuell smärtskattning och smärtlindring medför onödigt 

lidande. Syfte med studien är att belysa metoder för smärtskattning och smärtlindring för 

patienter med demens och suspekt höftfraktur prehospitalt och som metod valdes en 

litteraturstudie. Författarnas smalspåriga avgränsning och urval gav inte så många träffar 

som önskat och sju artiklar ligger till grund för resultatet och som var kopplat till vårt 

syfte med frågeställningar. Resultaten visar att fördröjd smärtlindring och individuell 

utvärdering med bra, enkla implementerade smärtskattningsinstrument saknas. Idag finns 

VAS mätinstrument för generell smärtlindring inom prehospitala sjukvården. Det saknas 

evidensbaserade beslut på individuell skattning av smärtan prehospitalt hos patienter med 

kognitiv svikt (demens) i samband med höftfraktur. PAINAD och Abbey Pain Scale är 

två (av 35) mätinstrument som skulle kunna vara användbara inom den prehospitala 

akutsjukvården hos denna patientgrupp.   

Nyckelord:  

Höftfraktur, demens, smärtskattning, smärtlindring, lidande, prehospital akutsjukvård. 
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INLEDNING 

 
Höftfraktur är den vanligaste frakturen som förekommer hos den äldre människan. Att 

drabbas av en höftfraktur åsamkar personen en akut smärta. Vård och omhändertagande 

av akut smärta i denna grupp av patienter är ofta otillräcklig i den prehospitala vården 

vilket kan leda till ett onödigt lidande. Vid individuell värdering och utvärdering av 

smärta hos den äldre patienten blir en utmaning att uppnå effektiv smärtlindring. Enligt 

(WHO-smärt strategi) World Health Organization (2019) är värdering av smärta viktig 

(inklusive kognitiva försämringar), vad som orsakat smärtan och hur man behandlar samt 

granskar de läkemedel som vanligtvis är tillgängliga i prehospitala akutvården. 

Prehospital hälso- och sjukvårdspersonal är ofta de första som möter dessa patienter efter 

skadetillfället och tycker det är viktigt att värdera och utvärdera smärtan individuellt för 

denna patientgrupp. Detta för att effektivisera smärtlindringen samt minska onödigt 

lidande. 

 

BAKGRUND 

 
Årligen drabbas över 19000 människor av en höftfraktur i Sverige. Incidenterna av 

höftfraktur ökar med åldern och hos människor över 85 år. Risken för höftfraktur hos 

denna åldersgrupp är ungefär 10 gånger högre än hos personer mellan 65-69 år. Antalet 

höftfrakturer i Sverige förväntas bli ca 30000 år 2050. Höftfrakturer och utvecklingen 

över tid, förändring i befolkningsstorlek och åldersfördelning måste övervakas då 

ändringar i någon av dessa kommer att påverka antalet höftfrakturer i framtiden. Att 

optimera åtgärder för att förebygga höftfraktur samt förbereda sig för stora krav i 

framtiden är uppenbart (Rosengren & Karlsson 2014). 

 

Smärta 
 
Det kan också finnas hinder i att kommunicera smärtan på grund av demens eller akut 

förvirring till följd av skadan (Abou-Setta et al. 2011; Graf & Puntillo 2003). Smärta är 

en individuell och subjektiv upplevelse och kan beskrivas på många olika sätt. 

International Association for the Study of Pain (IASP 2018) beskriver den som; ”An 
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unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue 

damage, or described in terms of such damage”. Enligt International pain summit of the 

international association for the study of pain (IPS IASP 2011) är smärt hanteringen i 

stora delar av världen otillräcklig eftersom det inte finns tillräcklig behandling för akut 

smärta orsakad av trauma och sjukdom. IPS IASP belyser även att det finns brist på 

kunskap om smärta och smärthantering hos hälso- och sjukvårdspersonal. Dißmann et 

al. (2018) belyser i sin studie att smärtlindring är nödvändig för effektiv hantering av 

smärta vid trauma och att det saknas riktlinjer för effektiv smärtlindring. I en annan 

studie som belyser hantering av smärta i samband med trauma generellt är det optimala 

syftet med smärtlindringen vid trauma att förbättra patientens tillfredsställelse och 

livskvalité, bidra till tidig mobilisering, minska dödligheten, sjukligheten, förkorta 

sjukhusvistelsen samt minska sjukhuskostnader. Rekommenderade åtgärder vid hantering 

av smärtlindring vid trauma var bl.a. att bedöma smärtan vid hantering av trauma, 

använda smärtbedömnings skala, utvärdera samt omvärdera smärtan (Ahmadi et al. 

2016). 

 
Smärtbedömning förbättrar smärtlindring 
 
Tidig och god smärtlindring av akut smärta är viktigt för att minimera risken av t.ex 

sårläkning och korta ned perioden för återhämtning samt att en icke optimalt behandlad 

akut smärta kan också leda till kronisk smärta (Scholten et al. 2015). Detta påstående 

kompletteras med systematiska granskningen av Abou-Setta et al. (2011) som påstår att 

obehandlad smärta hos äldre personerna kan få skadliga effekter och biverkningar.  

 

För att leverera en vård av god kvalitet inom Hälso- och sjukvården där akutmottagning 

och prehospitala sjukvården möter dessa patienter tidigt i vårdkedjan är första bedömning 

av smärta en viktig utgångspunkt. Den systematiska användningen av värderingsverktyg 

på akutmottagning är viktigt då sådana verktyg har visat sig öka erkännandet och 

behandlingen av smärta. Jones, Sim & Hughes (2017) belyser i sin studie införandet av 

obligatoriska verbala numeriska värderingar då patienter kommer till akutmottagningen 

med smärta. Efter införandet av obligatorisk bedömning av smärta ökade antalet patienter 

som får smärtstillande medel från 25 % till 36 % och den genomsnittliga väntetiden för 
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att få smärtlindring var reducerad med 39 min. I en litteraturstudie framkommer att ökat 

nyttjande av smärtbedömningsverktyg har potential för att optimera smärtlindringen. Inga 

studier identifierades i litteraturen som rapporterar om bruk av smärtbedömningsverktyg 

som används vid smärtlindring för kognitivt försämrade äldre patienter på 

akutmottagning (Jones, Sim & Hughes 2017).  

 

Abbey Pain Scale och PAINAD är 2 (av 35) mätinstrument som föreslagits i tidigare 

litteraturstudie (Armour & Murphy-Jones 2016) som möjliga observationsinstrument 

inom prehospitala akutsjukvården. Abbey Pain Scale (Bilaga 2 - Abbey Pain Scale) 

används för skattning av smärta hos personer med demens som inte kan verbalisera. Med 

detta smärtskattningsinstrument observeras poängresultat: ansiktsuttryck, förändring i 

kroppsspråk, beteendeförändring, fysiologisk förändring och fysiska förändringar. 

Frågorna 1 till 6 i formuläret poängsätts med: Frånvaro 0; Mild 1; Måttlig 2; Allvarlig 3 

poäng som summeras och man får ett totalt poäng resultat. Graden av smärta delas upp i 

följande: 0–2= ingen smärta; 3–7= mild smärta; 8–13= måttlig smärta; 14+= allvarlig 

smärta (Abbey et al. 2004). PAINAD är ett annat värdefullt verktyg vid utvärdering av 

patienter med måttlig och svår kognitiv försämring (Bilaga 3 - PAINAD). Då 

instrumentet används skall patientens beteende observeras 5 minuter och de beteenden 

som poängbedöms är; andning, ofrivilliga ljud, ansiktsuttryck, kroppsspråk och 

väglednings möjlighet. Totala poängbedömningen varierar från 0-10 poäng och en möjlig 

tolkning av poängen är: 1-3 = mild smärta; 4-6= måttlig smärta; 7-10= svår smärta 

(Warden, Hurley & Volicer 2003). 

 

Befintlig smärtlindring 
 
Enligt Siriwarderna, Shaw & Bouliotis (2010) bedöms smärtan tillräckligt ursprungligen 

men är otillräckligt behandlad hos patienter prehospitalt. En höftfraktur är förknippad 

med smärta och smärta är förknippad med ökad risk för komplikationer som 

förvirringstillstånd, depression, sömnstörning och minskat respons på interventioner för 

andra sjukdomar (Abou-Setta et al. 2011). Försök för att förbättra behandlingen av smärta 

med FICB (Fascia Iliaca Block) har gjorts prehospitalt för patienter som lider av en 

höftfraktur men forskning om hur smärtskattning hanteras för dementa patienter 

prehospitalt är fortfarande sparsamt. FICB är en typ av lokalbedövning som används vid 
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höft- och lår frakturer. Då denna metod används injiceras en mängd lokalbedövning som 

sprider sig längs fascia iliaca för att bedöva femoralisnerven, femoralis hud nerver och 

obturator nerven. Man uppsöker inte aktivt nerven utan håller sig vid sidan av denna och 

omgivande blodkärl. FICB kan utföras med hjälp av ultraljud eller med en teknik där en 

förlust av resistens sker, den senare ibland benämnd "två-pop-metoden" (Dochez et al. 

2014). Tidigare studier från prehospitalt perspektiv har istället främst fokuserat på 

snabbspår (fast track) vars mål är att sikta på att minska tiden till operation för patienter 

med en misstänkt höftfraktur (Kosy, Blackshaw, Swart, Fordyce & Lofthouse (2013); 

Larsson & Holgers (2011) och förslag om hur smärta ska hanteras i trauma totalt sett 

(Gausche-Hill et al. 2014). 

 

Demens  
 
Demens är ett samlingsnamn som innefattar flera symtom relaterade till en försämring av 

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

Borenstein & Martiniuk 2015). Demens är en form av kognitiv svikt som beror på 

specifika sjukdomar i hjärnan. Socialstyrelsen (2017) definierar demenssjukdomens olika 

stadier som mild, måttlig och svår demenssjukdom och belyser flera olika typer och några 

av de vanligare demenssjukdomarna är: Alzheimers sjukdom, frontotemporal demens, 

vaskulär demens och Lewykroppsdemens. Ett annat exempel är en så kallad blanddemens 

som innebär att personer har både vaskulär demens och Alzheimers sjukdom. I Sverige 

uppskattas 160 000 personer ha demensdiagnos idag och antalet personer med 

demenssjukdom förväntas öka efter 2020 med mellan 20 000–25 000 per år. Enlig WHO 

(2019) lever redan cirka 50 miljoner människor i världen med olika demenssjukdomar 

och cirka 10 miljoner människor insjuknar varje år. Antalet insjuknade personer ökar 

kraftigt och antal människor med demenssjukdom beräknas år 2030 vara 82 miljoner, för 

att sedan nästan tredubblas till år 2050 och då vara 152 miljoner personer (WHO 2019; 

Socialstyrelsen 2017).  

 
Kognitiv försämring och smärtlindring 
 
Husebo et al. (2012) belyser i sin studie att avancerad ålder är associerad med ökad 

förekomst av smärta och demens. Dessa patienter har hög risk för att vara 
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underdiagnostiserade och obehandlade för smärta. Resultatet visar vidare att patienter 

som får bedömning av smärta samt administration av smärtlindrande mediciner 

prehospitalt får en bättre vård, har en lägre mortalitet och uppvisar mindre oro och ångest. 

När äldre vuxna med kognitiva försämringar med brist på tänkande och språk har smärta 

innebär det att det är en hög risk för att vara underdiagnostiserad och underbehandlad.  

En optimal bedömning av smärta är en förutsättning för framgångsrik smärtbehandling 

och beror på patientens minne, förväntan och självrapporteringskapacitet. Enligt 

McDermott, Nichols & Lovell (refererad i O´Connor, 2019) gavs ingen smärtlindring till 

45 % av patienter med kognitiva funktionsnedsättningar prehospitalt och hos de patienter 

som var kognitivt intakta fick 8 % ingen smärtlindring. Även om detta gäller någon typ 

av smärta är det ett viktigt övervägande och inlärningspunkt när man överväger 

smärtlindring för patienter med NOF-fraktur (Neck of femur-fraktur). Pinson (2015) 

argumenterar att FICB kan vara bättre för patienter med kognitiv försämring eftersom det 

har mindre biverkningar än andra typer av smärtlindring. FICB används oftare och i olika 

sammanhang på grund av dåliga resultat associerad med andra former av smärtlindring 

(O’Connor 2019). 

 

Lidande 
 
Smärta och trauma är förknippad med lidande. Lidande är en personlig upplevelse och är 

förknippad till smärta. Wiklund Gustin & Bergbom (2012) menar att en person som 

upplever lidande gör det, fysisk, existentiellt och emotionellt. Omvårdnadsteoretiker 

Eriksson (2015) påpekar att begreppet “lida” är när en person utsätts för en kamp och 

plåga av någon obehaglig händelse eller sjukdom som har drabbat en människa och är 

något som man måste leva med. Lidandet gör att personerna kan bära på rädsla, oro och 

ångest. Denna obehagliga upplevelse kan vara smärta i samband med trauma där 

personen har ådragit sig en höftfraktur. Det som hon menar utifrån ett vårdvetenskapligt 

perspektiv är att lidandet kan delas in i sjukdomslidande, vårdlidande eller livslidande 

(Eriksson 2015). 

 

● Sjukdomslidande 

Lidande som orsakas av sjukdom eller/och behandling av sjukdom kan förekomma på två 

olika sätt. Den första är en fysisk en kroppsligt smärta som kan vara orsak till lidandet 
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som hela människan upplever. Den andra formen är andligt och själslig smärta som är 

relaterad till sjukdomen patienten får.   

 
● Vårdlidande 

Är lidande som orsakas av otillräckligt eller en utebliven vård. Vårdlidande kan 

uppkomma då otillräcklig information och följsamhet är bristfällig och patienten känner 

sig rädd, ensam och är osäker. Vårdlidande av utebliven vård är således att patienten har 

fått sin värdighet förödmjukad. En kränkning av en människas värdighet innebär alltid ett 

vårdlidande och genom att kränka en människas värdighet fråntas patienten möjlighet att 

helt och fullt vara människa. 

 

● Livslidande 

Kan uppkomma i situationer där patienten inte känner sig bekräftad och sedd, eller vid 

livets slutskede. Livslidande beskrivs som att människan inte orkar  mer och ger upp. 

Känslor av att vilja ge upp framträder hos de personerna som inte har livslust eller ork att 

leva, ofta på grund av en obotlig sjukdom eller andra upplevelser som personer har svårt 

att hantera (Eriksson 2015). 

 

Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterska har omvårdnadsansvaret för patienterna där ett grundläggande behov står i 

fokus. Sjuksköterskan ska vara som spindel i nätet och samarbeta med alla andra 

professioner i vårdteamet. För att bemöta och bedöma patienter med demens på ett 

optimalt sätt skall bedömningen och omvårdnaden vara personcentrerad till patienter med 

en demenssjukdom och detta bör ske med hjälp av utökad utbildning i olika former. 

Viktig är att dessa patienter (trots sin kognitiva svikt) får en bra information inför 

smärtlindring från Hälso- och sjukvårdspersonalen. En personcentrerad vård och omsorg 

innebär att personal inom hälso- och sjukvården bemöter person med demens som en 

individ med egna upplevelser och rättigheter och egen självkänsla, trots förändrade 

funktioner samt strävar efter att förstå vad som är bäst för personen med demenssjukdom 

utifrån dennes perspektiv. På liknande sätt behöver sjuksköterskor möta dessa patienter 

inom prehospitala vården. Den personcentrerade vården ska vara multiprofessionell och 
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syftet med detta arbetssätt är att bidra till en kontinuitet i patientens vård och att 

underlätta bedömningar som kräver flera kompetenser (Socialstyrelsen 2017). 
 

Prehospital sjukvård 
 
Med prehospital akutsjukvård menas omedelbara medicinska åtgärder som utförs av 

hälso- och sjukvårdspersonal utanför sjukhus (Wireklint Sundström 2012) och är ofta de 

som först träffar patienter som söker akut vård (Armour & Murphy-Jones 2016). 

Begreppet prehospital sjukvård i vår studie utgår från Socialstyrelsens föreskrifter 

(HSLF-FS 2017:15) och är de omedelbara medicinska åtgärder som utförs av hälso- och 

sjukvårdspersonal utanför sjukhus. Ambulanssjukvård är hälso- och sjukvård som utförs 

av hälso- och sjukvårdspersonal i eller i anslutning till ambulans och som är ett 

transportmedel avsett och utrustat för ambulanssjukvård och transport av sjuka och 

skadade (HSLF-FS 2017:15). 

 

Målet med hälso- och sjukvården enligt HSL är en god hälsa och en vård på lika villkor 

för hela befolkningen och skall arbeta för att förebygga ohälsa (Hälso- och 

sjukvårdslagen 2017:30). De senaste decennierna har ambulanssjukvården utvecklats en 

hel del. Undersökningar och bedömningar har resulterat i mer avancerad medicinsk 

bedömning inom området ambulanssjukvård (Suserud, Wallman-C:son & Haljamäe 

1998). Idag har ambulansbesättning minst en legitimerad sjuksköterska då dessa har 

behörighet att iordningställa, administrera och överlämna läkemedel. I ändring av 

föreskrifterna om ambulanssjukvård (HSLF-FS 2018:38) tydliggörs att vårdgivarens 

ansvar för att ambulans är bemannad med hälso- och sjukvårdspersonal som har 

behörighet att iordningställa och administrera läkemedel i enlighet med Socialstyrelsens 

allmänna råd (HSLF-FS 2017:37). 
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PROBLEMFORMULERING 

 
En viktig del i vården av patienter med höftfraktur är att kunna utföra adekvata 

smärtbedömningar och korrekta åtgärder för att lindra patientens smärta och obehag. 

Detta kan försvåras om patienten lider av demens eller kognitiv påverkan samt att ökad 

utbildning och kunskap behövs inom detta område. Sjuksköterskor behöver kunskaper 

och smärtskattnings redskap för att skatta smärtan hos denna patientgrupp. Författarnas 

förhoppning är att belysa hur smärtskattning och smärtlindring kan optimeras hos den 

demente patienten med höftfraktur prehospitalt. Detta är primära viktiga kunskaper för 

sjuksköterskor eftersom det i sin tur kan förbättra patientens tillfredsställelse och 

livskvalitet genom att minska smärta, lidande, oro och ångest. Sekundärt bidrar man till 

tidig mobilisering, minskad sjuklighet och dödlighet samt att sjukhuskostnaderna 

minskar. 

 
SYFTE 

 
Syftet är att belysa metoder för smärtskattning och smärtlindring för patienter med 

demens och suspekt höftfraktur prehospitalt. Följande frågeställningar har legat till grund 

för arbetet: 
 

● Hur sker smärtskattning vid vård av dessa patienter? 

● Vilka mätinstrument används till dessa patienter? 

● Vilka metoder eller åtgärder beskrivs kunna minska smärta och lidande för 

patienterna? 

 
METOD 

 
Metoden för arbetet är en litteraturstudie. Författarna valde denna metod då 

förhoppningen var att få en översyn av smärtbedömning hos denna patientgrupp och de 

olika behandlingars utmaningar som förväntades finnas inom prehospitala sjukvården. 

Genom att söka och sammanställa redan befintlig forskning kan kunskaper på området 

sammanställas. 
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Urval och datainsamling 
 
En initial informationssökning genomfördes för att få översikt av kunskapsområdet och 

det material som fanns tillgänglig. Författarna började med att inleda en osystematisk 

litteratursökning enligt Friberg (2017) och sökningen gjordes i databasen CINAHL och 

Medline då de är kopplade till vetenskapliga artiklar i området medicin och omvårdnad. 

Därefter utfördes specifik sökning i databaserna Cinahl, Medline och PubMed med 

inriktning mot hälso- och sjukvård. Kravet var att de skulle ha en vårdvetenskaplig 

förankring samt kunde besvara syftet. Sökord som användes var; Höftfraktur, demens, 

smärtskattning, smärtlindring, lidande och prehospital akutsjukvård. Denna 

litteraturstudie baseras på vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2012-2019. 

Inklusionskriterier som använts har varit att artiklarna skall vara primära publikationer, 

publicerade senaste 7 åren, vara skrivna på engelska och tillgängliga i fulltext.  

 

Författarnas smalspåriga avgränsning och urval gav inte så många träffar som önskat 

vilket gjorde att vi gick tillbaks till vår osystematiska sökning och fann fem artiklar 

tidigare än 2012. Dessa ansåg författarna vara betydelsefulla att ha med då de är kopplade 

till vårt syfte och frågeställningar. Artiklarna belyser bedömning av smärta, 

kommunikation vid smärta då demens, prehospital fokusering på fast track och 

prehospital sjukvård generellt. Abstracts lästes igenom, nyckelord och intressanta delar 

identifierades och som hade en koppling till vår litteraturstudie. Detta resulterade i 26 

vetenskapliga artiklar som granskades och lästes igenom ett flertal gånger (Tabell 1 - 

Söktabell).  

 

Flertalet av artiklarna var tidigare sammanställda litteraturstudier och de belyste smärta, 

smärtskattning, höftfraktur och demens (kognitiv svikt) och kunde med fördel användas i 

bakgrunden för att få en uppfattning om olika smärtskattningsverktyg som användes i 

prehospitala sjukvården. De sju artiklar som är med i resultatet beskriver och förklarar 

äldre patientens levda erfarenhet av prehospital akutvård vid misstänkt höftfraktur och 

visar på möjligheter att utföra smärtlindring, vilka behandlings utmaningar som fanns, att 

förstå sjuksköterskornas uppfattningar hos äldre patienter med höftfraktur och akut 

smärta. Annat som framkom i ett par studier var att definiera förekomsten av smärta med 

hjälp av självrapporterade verktyg och observationsverktyg vid höftfraktur prehospitalt 
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hos de patienter som har kognitiv nedsättning (demens) och de som inte har denna 

nedsättning.  

 
 
 
 
 

Tabell 1 - Söktabell 
 

 
Databas 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Antal 
inkluderande 
artiklar 

CINAHL  Hip fracture 
elderly patients 
AND 
management, 
suffering  

134 35 11 6 

CINAHL Pain management 
AND 
Dementia 
AND Hip fracture 

17 12 8 6 

CINAHL Hip fracture 
AND 
Prehospital 
AND 
Pain management 

8 8 7 6 

Medline 
PubMed 

Pain control 
assessment, 
AND Dementia 

41 15 6 4 

Medline 
PubMed 

Pain 
AND 
Measurement 

5 4 4 4 

Totalt 
    

26 artiklar 
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Data analys 

 

Vetenskapliga publikationer blev föremål för systematisk genomläsning. Då samtliga 

artiklar var på engelska översattes dessa samt analyserades. Analysarbetet påbörjades 

enligt Friberg (2017) som innebar att författarna läste igenom artiklarna flertalet gånger 

med fokus på resultatet för att få inblick i vad artiklarna innehöll och förmedlade. 

Metoden som användes i vår systematiska litteraturstudie syftar på att överblicka 

forskningsresultat för att vidare kunna göra ett urval på det relevanta för vår 

forskningsfråga/studie (Friberg 2017). Artiklarna (Bilaga 1 Artikelöversikt) granskades 

och analyserades utifrån syfte, metod, urval, resultat samt att likheter och skillnader 

noterades för att tydliggöra artiklarnas innehåll.  För att ta fram dom viktiga hänseende i 

de valda artiklarna har post-it lappar samt överstrykningspennor används. Efter 

sammanställning och analys av artiklarna började resultaten utformas i fyra teman; 

befintlig smärtlindring, att skatta smärta hos personer med demens och misstänkt 

höftfraktur, mätinstrument som kan användas vid smärtskattning och metoder eller 

åtgärder som kan minska smärta och lidande.  

 

Etiska frågor 
 
Forskarna har det yttersta ansvaret för att forskningen ska vara moralisk acceptabelt och 

av god kvalitet (Kjellström 2012). En viktig del är att hantera etiska och juridiska 

utmaningar och konsekvenser i en smärt studie hos personer med kognitiv svikt. 

Forskning som innefattar människor med kognitiva funktionsnedsättningar behövs på 

många områden och hjälp med information angående vården av de äldre personerna. 

Forskare som studerar personer med kognitiv svikt måste vara vaksam att inkludera flera 

skyddsåtgärder för att skydda alla parter. Tiden att ansöka om ytterligare skyddsåtgärder 

bör inte hindra forskare från att inkludera personer med demens i sin forskning. 

Forskning som involverar personerna med demens måste informeras på bästa möjliga 

sätt. Smärtforskning hos personer med demens är särskilt av intresse eftersom 

blandningen av både demens och smärtsamma tillstånd ökar med ålder. Det finns 

betydande bevis för att dokumentera otillräcklig bedömning och behandling av smärta 
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hos denna utsatta befolkning. Tyvärr är forskning som belyser bedömning och behandling 

av smärta hos kognitivt försämrade personer begränsad.  

 
RESULTAT 

 
Resultatet presenteras i fyra teman och som är kopplade till vårt syfte och 

frågeställningar. Dessa teman är; befintlig smärtlindring, att skatta smärta hos personer 

med demens och misstänkt höftfraktur, mätinstrument som kan användas vid 

smärtskattning och metoder eller åtgärder som kan minska smärta och lidande. 

 

Befintlig smärtlindring 
 
Smärtbehandling beskrivs vara otillräcklig för patienter som lider av en höftfraktur och 

hanteringen för denna sårbara grupp av patienter kan vara utmanande på grund av deras 

medicinska historia, förekomst av flera olika sjukdomar eller lidelser samtidig hos samma 

person och användning av många olika läkemedel samtidigt. Tidigare forskning har 

huvudsakligen fokuserat på fast track som syftar till att minska tid till operation men 

forskningen om hur smärtbehandling hanteras för dessa patienter i prehospitalt 

sammanhanget har varit sparsam. Sammantaget kan dessa faktorer begränsa valet av 

lämpliga smärtstillande medel för att minska patientens smärta (Jakopovic, Falk & 

Lindström 2015). Akutmedicinska tjänster inom prehospitala sjukvården som levererar 

akutvård och smärtlindring bör individualisera detta för varje patient. Aronsson, 

Björkdahl & Wireklint Sundström (2014) visar vidare att prehospital akutvård och 

smärtlindring för äldre patienter med misstänkta höftfrakturer bör individualiseras inom 

akutmedicinska tjänster, även när standardiserade protokoll används. Syftet med denna 

studie var att beskriva och förklara äldre patientens levda erfarenheter och prehospital 

akutvård vid misstänkt höftfraktur efter fall. De betonar också akutsjuksköterskans ansvar 

inom prehospitala sjukvården att balansera mellan generaliserade riktlinjer och de 

individuella behoven hos varje patient. Akutsjuksköterskor inom prehospitala sjukvården 

behöver också utveckla ökad medkänsla mot de äldre patienters existentiella behov och 

ökat patientdeltagande. 
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McDermott, Nichols & Lovell (2014) visar till sin studie, där syftet var att undersöka 

smärtbehandling i en akut miljö och jämföra hanteringen av kognitivt nedsatta patienter 

med deras kognitivt-intakta motsvarigheter efter en höftfraktur att inte alla patienter hade 

registrerade smärtvärden vid ankomst till sjukhus. Man fann att 45 % av patienter med 

kognitiva funktionsnedsättningar prehospitalt gavs ingen smärtlindring jämfört med bara 

8 % av de som var kognitivt intakta. I icke-demens kohorten hade 25 % av patienterna 

ingen notering av poäng i anteckningarna och en signifikant minskning av registrerade 

smärt värden i kognitivt nedsatta kohorten, där bara 45 % hade noterat poäng. Att inte 

notera poängen eller att göra en bedömning är en möjlighet och kan förklara några av de 

saknade data från båda grupperna. Skillnaderna mellan de två kohorterna måste dock 

bero på andra faktorer som är specifikt relaterade till arten av den kognitiva försämringen 

i sig.  

 

Oberkircher et al. (2016) visar sin studie med 153 patienter där syftet var att utvärdera 

patientens smärtnivåer och smärtlindring terapi under prehospitala fasen. Detta för att se 

om det var adekvat smärtlindring vid höftfraktur där man ofta förknippar höga 

smärtnivåer när någon lider av en skada. Smärta uppmättes med hjälp av NRS (Numeric 

Rating Scale) vid första hälso kontakten och vid ankomst till akutavdelning. Måttlig eller 

svår smärta förekom hos över 80 % av patienterna med extremitetsfrakturer. Studien 

visade på en trend med lägre smärtnivåer hos patienter med demens jämfört med 

patienter med normal kognitiv förmåga. Sammanfattningsvis visar resultatet att endast en 

minoritet av patienter med höftfrakturer fick prehospital smärtstillande, även om denna 

typ av fraktur är förknippad med en hög smärtnivå. Administrering av prehospital 

analgesi var associerad med betydande smärtlindring utan signifikanta biverkningar. 

Demens såväl som frakturtyp påverkade inte patienternas smärtnivå. Ändå fanns det en 

trend mot lägre smärtnivå hos patienter med bevisad demens, vilket kan återspegla 

begränsningar i förmågan att exakt bedöma smärta i denna population. En negativ 

inverkan på patienternas utfall i samband med smärta kan vara ångest, hjärt känslor och 

sviktande immunfunktion. Förebyggande användning av smärtlindring är således ett 

område där prehospital sjukvård kan påverka resultatet för många patienter positivt. 
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Äldre vuxna med kognitiv försämring, orsakad av tillstånd som demens redovisas som 

riskfylld grupp för sämre smärtbedömning och efterföljande akutmedicinska åtgärder 

(Fry, Chenoweth & Arendts 2016). 

 

Att skatta smärta hos personer med demens och misstänkt höftfraktur 
 
Smärthantering för denna utsatta patientgrupp som lider av en höftfraktur kan vara 

utmanande på grund av deras medicinska historia (multisjukdomar) och kan också vara 

svårt att bedöma eftersom de kan ha andra tecken och symtom av smärta på grund av 

åldrande (Graf & Puntillo 2003). Det kan också finnas svårigheter i att kommunicera 

smärtan på grund av demens eller akut förvirring som en följd av skadan (Abou-Setta et 

al. 2011; Graf & Puntillo 2003).  

 

Smärtlindring för äldre patienter med misstänkt höftfraktur bör individualiseras i 

prehospitala akutsjukvården, även när standardiserade riktlinjer används. Denna 

utveckling bör fokusera på vård som redan är bra och gradvis utrota oönskad vård. 

Akutsjuksköterskan har att balansera noga mellan generaliserade riktlinjer och behoven 

hos varje unik patient (Aronsson, Björkdahl & Wireklint Sundström 2014). Anpassning 

till patienten visade sig i olika situationer. Jakopovic, Falk & Lindström (2015) visar att 

när patienterna var oförmögna till muntlig kommunikation bedömde ambulanspersonalen 

smärtan genom att tolka patientens kroppsspråk; reaktioner på smärta, grimaser eller 

avsiktliga rörelser som svar på smärtsamma stimuli och när det var möjligt genom att 

kommunicera med släktingar eller vårdgivare som kände patienten.  

 

Fry, Chenoweth & Arendts (2016) belyser i sin studie där sjuksköterskor, över alla 

platser, rapporterade med hjälp av visuell eller verbal analoga skalor (0-100 mm) för 

smärtbedömning. Många sjuksköterskor identifierade att där bedömning av 

smärtintensitet med hjälp av verbal eller visuell analog skala utfördes så var det inte 

lämpligt och inte effektivt för äldre personer med kognitiv nedsättning. Sjuksköterskor 

identifierade att kognitivt försämrade äldre personer ofta var oförmögna att förstå en 

Likert smärtskala (0-100 mm). Äldre personer föredrog istället generellt att ge en verbal 

smärtbeskrivning. Istället utarbetade sjuksköterskor andra strategier som de brukade 

identifiera typ av smärta och intensitet hos dessa patienter. Fry, Chenoweth & Arendts 
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(2016) visade också på sambandet att Abbey Pain Scale och/eller PAINAD skulle kunna 

vara passande instrument inom den prehospitala akutsjukvården för individuell 

smärtskattning hos patienter med kognitiv svikt/demens. På detta vis skulle man kunna få 

bort den fördröjning som de pekar på i sin studie för att optimera smärtlindringen. Det är 

då viktigt att berörd personal är försedda med lämplig utbildning och utrustning för att 

kunna informera diagnostisera och behandla därefter. 

Mätinstrument som kan användas vid smärtskattning 
 
De flesta av de smärtbedömningsinstrument som används är baserade på idén att 

patientens erfarenhet av kroniska eller akuta smärtan är kommunicerad med förändringar 

i ansiktsuttryck, vokalisering, och kroppsrörelser. För närvarande finns inga specifika 

riktlinjer som beskriver hur smärta kan lindras när ambulanspersonal misstänker en 

höftfraktur och där patienten har en demensdiagnos, riktlinjerna ger bara en allmän 

beskrivning av vad som ska göras när det finns smärta (Stockholms läns landsting 2017; 

Aronsson, Björkdahl & Wireklint Sundström 2014). Olika smärtskattningsinstrument 

som man rekommenderar att använda för att bedöma smärta hos demenssjuka patienter 

enligt Fry, Chenoweth & Arendts (2016) var, Abbey Pain Scale, PAINAD, DS-DAT, 

DOLOPLUS-2, ECPA och Mahoney pain scale. 

 

Malara et al. (2016) bekräftar i sin studie att självskattningsinstrument inte är tillräckliga 

för att bedöma smärta hos äldre med demens. Därför bör observationsverktyg för smärta 

användas i kombination med självskattningsverktyg. Det finns en nära relation mellan 

smärta och beteendemässiga och psykiska symptom hos patienter med demens. PAINAD 

var ett värdefullt verktyg vid utvärdering av patienter med måttlig och svår kognitiv 

försämring och vissa författare rapporterar att de flesta observationsverktyg för smärta 

kan också ta hänsyn till "rädsla", vilken kan leda till falska attribut av smärta. 

 

Metoder eller åtgärder som kan minska smärta och lidande 
 
Det finns tecken på att kognitiv försämring är en signifikant riskfaktor för smärtlindrings 

fördröjning. Fry, Chenoweth & Arendts (2016) visar vidare i sin studie att äldre personer 

med kognitiv nedsättning och som har en akut smärta är en utmaning för 

akutmottagningar och prehospitala sjukvården för att finna administrering av lämplig 
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smärtlindring. Det identifierades att då bedömning av smärtintensitet med hjälp av 

visuella eller verbala analog skala utfördes så var det inte lämpligt för äldre personer med 

kognitiv nedsättning. Sjuksköterskor identifierade att kognitivt försämrade äldre personer 

ofta var oförmögen att förstå en Likert smärtskala (0-100 mm) och syftet med studien var 

att förstå sjuksköterskor på akutmottagningar och deras uppfattningar av hantering av 

akut smärta för äldre personer med kognitiv försämring som drabbats av lång benfraktur. 

Studien klargör de utmaningar akutmottagningar har för att hantera smärta hos äldre 

patienter. Mer specifikt hos äldre personer med kognitiv funktionsnedsättning där brister 

fanns av effektiv smärtlindring med tanke på avsaknaden av något standardiserat 

smärtbedömnings verktyg inom akuta avdelningar. För att förbättra akuta situationen och 

optimera smärtlindringen måste mottagningar testa nyttan av beteendemässig 

smärtbedömnings verktyg för kognitivt försämrade äldre personer med akut smärta. Då 

Prehospital hälso- och sjukvårdspersonal ofta är de första att bedöma patienter i samhället 

och tillhandahålla efterföljande vård är det viktigt de är försedda med lämplig utbildning 

och utrustning för att informera diagnostisera och behandla därefter (Fry, Chenoweth & 

Arendts 2016). 

 

Dochez et al. (2014) visar i sin förstudie till en möjlig metod som kan minska smärta och 

lidande. I förstudien inkluderades 100 patienter som fick FICB och syftet var att 

analysera potentialen, eller genomförbarheten av en idé och där medelåldern var 81 år i 

denna patientgrupp som fick FICB. Smärtskattning utfördes med NRS (Numeric Rating 

Scale) där 0= ingen smärta och 10= värsta tänkbara smärta. Skattning utfördes 10, 20 och 

30 minuter efter FICB. Studien visar vidare att utbildade akut sjuksköterskor som jobbar 

inom prehospitala sjukvården och som har fått utbildning och genomgång av FICB kan 

utföra detta hos patienter med misstänkt höftfraktur på ett säkert och tryggt sätt. Hos fyra 

patienter minskade inte NRS med mer än 2 poäng så man ansåg att blockaden lyckades 

hos 96 % av patienterna. Inga komplikationer observerades, patienterna var nöjda och 

median tillfredsställelse poäng var nio. 

 

Det finns en nära relation mellan smärta och beteendemässiga och psykiska symptom hos 

patienter med demens. Faktum är att kronisk smärta kan orsaka depression, agitation och 

aggression hos patienter med demens om de inte behandlas tillräckligt. Ytterligare 
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forskning behövs för att förtydliga exakt patofysiologiska mekanismer som ligger till 

grund för beteende och smärta. Förmågan att identifiera och behandla den verkliga 

orsaken till smärta hos den med demens kan lösa problematiskt beteende och förbättra 

livskvaliteten (Malara et al. 2016). 

 
DISKUSSION   

 
Metoddiskussion 
 
I vår litteraturstudie valdes en systematisk sökning av vetenskapliga artiklar där 

författarna och handledaren kritiskt granskade arbetet under processens gång. Detta kan 

ses som en styrka då resultat och slutsatser svarar mot syftet samt frågeställningar och 

inte är ett resultat av forskarens egen förståelse och egen föreställning. 

 

En svaghet som författarna noterade var begränsningen av de artikel-träffar vi fick i och 

med vår snäva problemformulering som var kopplat till syftet och frågeställningarna om 

smärta, demens med suspekt höftfraktur inom prehospitala sjukvården mellan 2012-2019. 

En återgång till den osystematiska sökningen som utfördes tidigare valdes för att hitta 

artiklar som passade då syftet med studien var att belysa metoder för smärtskattning och 

smärtlindring för denna patientgrupp. En svaghet och styrka samtidigt kan vara att 

författarna har mött denna patientgrupp i yrkeslivet då en av hos har många års erfarenhet 

inom ambulanssjukvården och en inom kommunala hälso- och sjukvården där vi hanterat 

patienter med kognitiv svikt (demens) med misstänkt höftfraktur i en miljö utanför 

sjukhuset. 

 
 Resultatdiskussion 
 
Det finns fortfarande svårigheter att bedöma och mäta smärta hos denna patientgrupp 

relaterad till okunskap samt sparsam systematisk användning av ett evaluerat 

smärtskattningsinstrument. Ett verktyg som idag används inom den prehospitala vården 

är VAS (Visuell Analog Skala) men detta är inte anpassat för patienter med kognitiv svik 

(demens). Vi fann dock inga riktlinjer eller behandlingsrutiner som idag beskriver vilket 

smärtskattningsinstrument som skall användas till denna patientgrupp. 
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Smärtskattning vid vård av patienter med demens och samtidig höftfraktur är och 

kommer att vara en utmaning för prehospital vård framöver. Resultatet visar till att äldre 

vuxna med kognitiv försämring, orsakad av tillstånd som demens redovisas som riskfylld 

grupp för sämre smärtbedömning och efterföljande akutmedicinska åtgärder. För 

närvarande finns inga specifika riktlinjer som beskriver hur smärta kan lindras när 

ambulanspersonal misstänker en höftfraktur och där patienten har en demensdiagnos. 

Riktlinjer som finns ger en allmän beskrivning av vad som ska göras när det finns smärta 

(Stockholms län 2017; Aronsson, Björkdahl & Wireklint Sundström 2014). 

Smärtskattning och dess brister speglas också i studien McDermott, Nichols & Lovell 

(2014) utförde där en jämförelse gjordes mellan kognitivt intakta och kognitivt nedsatta 

patienter med höftfraktur. En lägre nivå av smärtskattning noterades i båda grupper men 

mer signifikant i gruppen som hade demens.  

 

Ett antal mätinstrument har använts till dessa patienter under många år och några ses mer 

frekvent använda och omtalade i tidigare forskning men ett specifikt och individuellt 

evaluerat utvärderingsinstrument till denna grupp saknas idag inom prehospitala 

sjukvården. Aronsson, Björkdahl & Wireklint Sundström (2014) visade också på i sin 

studie där prehospitala sjukvårdens ansvar som akutsjuksköterska är att balansera noga 

mellan generaliserade riktlinjer och behoven hos varje unik patient. Husebo et al. (2012) 

belyser i sin litteraturöversikt att under de senaste 35 åren har mer än 35 smärt 

utvärderingsinstrument för äldre personer med demens blivit utvecklade, testade och 

omskrivna i litteraturen. Detta speglar också Armour och Murphy-Jones (2016) 

litteraturöversikt där det identifierades 35 smärt utvärderingsinstrument för användning 

till patienter med demens. Olika smärtskattningsinstrument man rekommenderades att 

använda för att bedöma smärta hos demenssjuka patienter enligt Fry, Chenoweth och 

Arendts (2016) var, Abbey Pain Scale, DS-DAT, DOLOPLUS-2, PAINAD, ECPA och 

Mahoney pain scale. I Armour och Murphy-Jones (2016) översyn har Abbey Pain Scale 

och PAINAD identifierats som möjliga verktyg, underbyggda i litteraturen och för 

användning att upptäcka smärta hos vuxna med demens prehospitalt. De pekar vidare på 

att ett försök av antingen Abbey Pain Scale eller PAINAD inom prehospitala 
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akutsjukvården är lämplig och sannolikt motiverad att bedöma deras inverkan på 

smärtbedömning i denna utsatta patientgrupp. 

 

Sammantaget kan dessa faktorer vara utmanande för Hälso- och sjukvårdspersonal 

prehospitalt och begränsar valet av lämpliga smärtlindrande medicinska åtgärder för att 

minska patientens smärta. Smärtan är en individuell upplevelse och kan vara svår att 

bedöma rätt. Det finns litteraturöversikter (Armour & Murphy-Jones 2016) som visar att 

användning av Abbey Pain Scale och PAINAD har förbättrat bedömningen av smärta hos 

kognitivt försämrade vuxna när de genomförts i samband med lämplig utbildning i smärt 

beteenden och som identifierats av AGS (American Geriatrics Society). Vidare bekräftar 

Malara et al. (2016) i sin studie att själv rapporterings instrument inte är tillräckliga för 

att bedöma smärta hos äldre med demens. Därför bör observationsverktyg för smärta 

användas i kombination med självskattningsverktyg.  

 

När det gäller hållbar utveckling inom vården finns en hel del olika områden att beakta. 

Sjukvårdens utmaningar inom hållbarhet till patientgruppen författarna har belyst är av 

stor vikt och en tydlig utmaning väntar hälso- och sjukvården idag och om man ser till de 

prognostiska antaganden som gjorts när det gäller patienter som har smärta och demens 

diagnos vid misstänkt höftfraktur. 

Ekologisk hållbarhet (där läkemedel och kemikalier kan innebära miljöpåverkan om de 

hanteras fel), social hållbarhet (se på människors behov och mjuka värden, hälsa och 

jämställdhet och mänskliga rättigheter) och ekonomisk hållbarhet (att få ekonomin att gå 

ihop utan att riskera miljö och människors hälsa) är områden att proaktivt arbeta med för 

att få till en hållbar omvårdnad till denna patientgrupp. En korrekt bedömning av smärtan 

och val av smärtlindringsmetod minskar lidandet och ökar möjligen för en god följsamhet 

i vården till denna patientgrupp. Om man kan minska risken för miljöpåverkan, se till 

människors individuella behov samt optimera människors hälsa så anser författarna att vi 

med stor sannolikhet får en hållbar omvårdnad i framtiden. 
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SLUTSATSER 

 

Litteraturstudien belyser att tidigare forskning och gransknings studier visar på att smärta 

i samband med trauma hos äldre med demens prehospitalt är undermåligt hanterad, inga 

smärtlindrings riktlinjer paneuropeiskt samt att det finns brister på konsekventa riktlinjer 

på nationell nivå då det gäller prehospital smärtlindring hos äldre patienter med suspekt 

höftfraktur som har kognitiv påverkan. I resultatet tydliggörs en brist av forskning kring 

detta område. När befolkningen åldras, fortsätter i samma takt ökningen av antalet 

höftfrakturer hos patienterna som lider av kognitiv svikt. 

 

Författarna befarar med tanke på tidigare forskning och prognostiska studier att antalet 

höftfrakturer där patienter fått demensdiagnos drastiskt kommer öka fram till 2050 och att 

detta blir en utmaning för Hälso- och sjukvårdspersonalen inom den prehospitala 

sjukvården. Prehospitalt påträffar Hälso- och sjukvårdspersonal dessa patienter i ett tidigt 

skede där patienten behöver vård och lindring av smärta. En individuell utgångspunkt och 

smärtskattning till dessa patienter är en viktig del innan val av fortlöpande 

behandlingsstrategi. En implementering av ett evaluerat observationsverktyg (individuellt 

och riktat till patienter som har smärta och demensdiagnos) i kombination med 

självskattningsverktyg, lämplig utbildning och utrustning för att informera, diagnostisera 

och behandla därefter skulle förbättra situationen för denna utsatta grupp. Viktigt är 

också att dokumentera de smärtskattningar och åtgärder som utförs utanför sjukhus 

(prehospitalt) så patientens upplevelser kan evalueras fortlöpande inom den 

akutmedicinska vårdkedjan och vidare inne på sjukhus. Detta kommer bli huvudämne för 

sjukvårdspersonal då man prognostiskt ser en tydlig ökning av antalet höftfrakturer och 

demensdiagnoser fram till 2050.  

  

Att implementera ett evaluerat observationsverktyg som skattar smärtan tillsammans med 

ett självskattningsverktyg på nationell nivå, regional nivå, lokal nivå samt att informera 

och utbilda personal som möter denna patientgrupp prehospitalt tar tid. Det är högst 

angeläget att starta med detta proaktiva arbete redan idag med tanke på den drastiska 

ökningen av höftfrakturer som har demensdiagnos. Då smärtskattning och smärtlindring 

till denna patientgrupp idag är undermålig behövs mer forskning inom detta område. 
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Bilaga 1 - Artikelöversikt 

 
 
 

Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Aronsson, K., 
Björkdahl, I. & 
Wireklint 
Sundström, B. 
(2014). 
Prehospital 
emergency care 
for patients with 
suspected hip 
fractures after 
falling – older 
patients' 
experiences. J 
Clin Nurs, 23: 
3115-3123. 

Att beskriva och 
förklara äldre 
patientens levda 
erfarenheter av 
Prehospital akutvård 
vid misstänkta 
höftfrakturer efter 
fall. 

Kvalitativ 
intervjustudie, 10 
patienter djup 
intervjuades och 
text transkriberades. 

Prehospital akutvård 
och smärtlindring 
bör individualiseras för 
varje 
patient. Prehospitala 
akut sjuksköterskor 
behöver utveckla mer 
medkänsla 
mot äldre patienters 
existens, 
behov och ökat 
patientdeltagande. 

Dochez, E, van 
Geffen, G.J., 
Bruhn, J., 
Hoogerwerf, N., 
van de Pas, H. 
& Scheffer, G. 
(2014). 
Prehospital 
administered 
fascia iliaca 
compartment 
block by 
emergency 
medical service 
nurses, a 
feasibility study. 
Scandinavian 
Journal Of 
Trauma, 
Resuscitation 
And Emergency 

Förstudie, en 
undersökning om 
välutbildade 
akutsjuksköterskor 
kan framgångsrikt 
utföra ett FIC-block 
för att säkerställa 
lämplig effektiv 
smärtlindring i rätt 
tid. 
 
 

Tio sjuksköterskor 
som arbetar inom 
prehospital 
akutsjukvård 
utbildades i 
utförandet av ett 
FIC-block. 
Indikationer, teknik, 
biverkningar och 
komplikationer 
diskuterades.  
Hos 108 patienter 
utfördes 
ett FIC block. NRS 
användes vid 
ankomst och 10, 20, 
30 min efter FIC 
block. 
100 FIC block 
inkluderades i 
studien och 

Visar att utbildade 
sjuksköterskor kan 
lyckas utföra ett FIC-
block hos patienter 
med misstänkt 
proximal femurfraktur. 
Blocket lyckades i 96 
%. Den höga 
framgångs grad kan 
vara resultatet av 
författarnas definition 
av blockad framgång. 
Om den definierade 
blockad framgången 
skulle varit en 
minskning av NRS-
smärt resultat med mer 
än tre poäng var 
framgången 
fortfarande 90 %. Vid 
ankomst till akuten 
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Medicine, 22, p. 
38. 
 

medelåldern var 81 
år. Kvaliteten på 
smärtlindring,	  
förekomst av	  
Komplikationer och 
patienttillfredsställe
lse utvärderades. 

hade 75 % 4 eller lägre 
på NRS. 
 

Fry, M., 
Chenoweth, L. 
& Arendts, G. 
2016. 
Assessment and 
management of 
acute pain in the 
older person 
with cognitive 
impairment: A 
qualitative 
study. 
International 
Emergency 
Nursing, 24(1), 
pp.54–60. 

Att förstå akut 
sjuksköterskors 
uppfattningar 
av hanteringen av 
akut smärta för äldre 
personer med 
kognitiv försämring 
med lång benfraktur. 
 

Kvalitativ 
beskrivande studie 
som en del av 
ett större 
forskningsprogram 
där 80 SSK deltog, 
16 fokusgrupper på 
4 olika 
akutmottagningar i 
Australien. 
De undersökte 
smärt hanteringen 
av äldre person med 
kognitiv försämring 
och akut smärta 
från en lång 
benfraktur. Semi 
strukturerat 
intervjuverktyg (15 
artiklar) 
utvecklades från 
litteraturen och 
hjälpte till att 
fokusera 
sjuksköterskor 
tankar om 
smärtlindring 
För den kognitiva 
försämrade äldre 
personer med 
höftfraktur. 

Fem teman framkom 
från dataanalysen: 
1) Tron på att hantera 
smärthantering; 2) 
Smärthantering och 
åldrande processer; 3) 
Brist på verktyg vid 
smärtbedömning 
för den kognitivt 
försämrade äldre; 4) 
Leverera 
smärtstillande - en 
balansakt; och 5) 
Initierade policy hinder 
för sjuksköterskor 
smärthantering. 
 

Jakopovic, D., 
Falk, A.C., & 
Lindström, V. 
(2015). 
Ambulance 
personnel’s 
experience of 
pain 

Att beskriva 
ambulanspersonalen
s upplevelse av att 
hantera smärtan hos 
patienter med 
misstänkt 
höftfraktur. 

Studie med 
kvalitativ design i 
enlighet med 
Flanagan's Critical 
Incident Technique 
(CIT) användes. 
Tjugotvå intervjuer 
ansågs vara 

Av de 51 kritiska 
incidenterna 
identifierades två 
huvudkategorier som 
beskrev övergripande 
hur 
ambulanspersonalen 
hanterade smärtan hos 
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management for 
patients with a 
suspected hip 
fracture: A 
qualitative 
study. 
International 
Emergency 
Nursing, 23(3), 
pp. 244–249. 

tillräckliga för en 
kvalitativ 
innehållsanalys.  
Deltagare hade 
arbetat inom 
ambulanstjänst i 
mer än tre år och 
hade tagit hand om 
flera patienter med 
misstänkt 
höftfraktur. 
Deltagarna 
frågades under 
deras skift om de 
kunde dela sina 
erfarenheter av att 
ta hand om 
patienter med 
misstänkt 
höftfraktur. De som 
svarade “ja” 
inkluderades och 
fick skriftlig 
information om 
studien. 

patienter med 
misstänkt höftfraktur: 
Vård baserad på 
individuella 
patientbehov och att ge 
patienten befogenhet. 
Det fanns tre 
identifierade 
underkategorier inom 
"vård baserat på 
individuella 
patientbehov". 
Huvudkategorin "vård 
baserad på individuella 
patientbehov" 
belyser hur 
ambulanspersonalen, 
med kliniskt 
resonemang 
härrör från sin 
erfarenhetsbaserade 
kunskap och klarar av 
att individualisera 
smärtlindring för 
patienter med 
misstänkt höftfraktur. 

Malara, A., De 
Biase, G.A., 
Bettarini, F., 
Ceravolo, F., Di 
Cello, S., Garo, 
M., Paino, F. 
Settembrini, V., 
Sgrò, G., 
Spadea, F. & 
Rispoli, V. 
(2016). Pain 
Assessment in 
Elderly with 
Behavioral and 
Psychological 
Symptoms of 
Dementia. 
Journal of 
Alzheimer’s 
Disease, 50(4), 
pp. 1217–1225. 

Att definiera 
förekomsten av 
smärta hos dem med 
demens i 
långtidsvården med 
hjälp av själv 
rapporterande och 
observationsverktyg. 
 

Prospektiv 
observationsstudie 
på 233 patienter. 
Smärtbedömning 
utfördes med hjälp 
av självrapportering 
verktyg som 
Numeric Rating 
Scale (NRS) för 
patienter med liten 
kognitiv försämring 
eller ingen kognitiv 
försämring och 
observationsverktyg 
(PAINAD) som 
smärtbedömning 
vid avancerad 
demens då patienter 
med måttlig eller 
svår kognitiv 
försämring. 

Endast 42,5% av 
patienterna som 
bedömdes av NRS gav 
ett tillförlitligt svar. av 
dessa rapporterade 
20,4% ingen smärta. 
procentandelen av 
smärta som 
utvärderades av 
PAINAD var 51,8%. 
Studien bekräftar att 
självrapportering 
ensam inte är 
tillräcklig för att 
bedöma smärta hos 
äldre med demens. 
Observationsverktyg är 
ett nödvändigt och 
lämpligt sätt att 
bedöma smärta hos 
patienter med kognitiv 
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försämring. Om smärta 
inte tillräckligt blir 
behandlad kan kronisk 
smärta orsaka 
depression, agitation 
och aggression hos 
patienter med demens. 

McDermott, J. 
H., Nichols, D. 
R., & Lovell, M. 
E. (2014). A 
case-control 
study examining 
inconsistencies 
in pain 
management 
following 
fractured neck 
of femur: an 
inferior 
analgesia for the 
cognitively 
impaired. 
Emergency 
Medicine 
Journal: EMJ, 
31(e1), pp. e2–
e8. 

Att undersöka 
smärtbehandling i en 
akut miljö och 
jämföra hanteringen 
av kognitivt nedsatta 
patienter med 
kognitivt-intakta 
efter FNOF 
(Fractured Neck of 
Femur). Data från 
båda grupperna 
kommer att jämföras 
för att undersöka om 
brister eller 
ojämlikheter finns i 
hanteringen av 
patienter som har en 
kognitiv nedsättning. 

Studien 
presenterade 224 
patienter med 
FNOF, 64 
klassificerades som 
kognitivt nedsatta. 
44 individer med 
kognitiv 
nedsättning ingick i 
studien. 
Data samlades in 
från alla patienter 
som presenterades 
vid Wythenshawe 
Hospital A & E-
avdelningen med en 
FNOF under en 12-
månadersperiod, 
2011-2012. 
Sjukhusets FNOF-
register användes 
för att identifiera 
studiepopulationen 
och relevant data 
samlades in 
retrospektivt från 
skadekort och/eller 
patient 
anteckningar. Ett 
Excel-baserat 
insamlingsverktyg 
användes för att 
lagra patientdata 
och befolkningen 
delades upp 
antingen i en 
kognitivt-intakt 
eller en kognitivt 
nedsatt kohort 
baserat på deras 

Detta är den första 
studien som direkt 
utvärderar variationer i 
smärtbehandling 
mellan kognitivt 
försämrade och 
kognitivt-intakta 
individer i en 
akutsituation. Man 
fann att 45% av 
patienter med 
kognitiva 
funktionsnedsättningar 
prehospitalt gavs ingen 
smärtlindring jämfört 
med bara 8% av de 
som var kognitivt 
intakta. Alla patienter 
hade inte registrerade 
smärt värden vid 
ankomst till sjukhus. I 
icke-demens gruppen 
hade 25 % av 
patienterna ingen 
notering av poäng i 
anteckningarna och en 
signifikant minskning 
av registrerade smärt 
värden för kognitivt 
nedsatta i gruppen, där 
bara 45 % hade noterat 
poäng. Skillnaderna 
mellan de två 
grupperna måste bero 
på andra faktorer, 
specifikt relaterade till 
arten av den kognitiva 
försämringen i sig.  
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mentala testresultat. 
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Therapy in 
Elderly Patients 
with Hip 
Fractures. Pain 
Pract, 16: 545-
551. 
 
 

Att utvärdera 
patientens 
smärtnivåer under 
prehospitala fasen av 
behandling och 
prehospital 
smärtlindrings 
terapi. 

Prospektiv studie på 
153 patienter, 60 år 
eller äldre på ett 
universitetssjukhus 
mellan 2010 och 
2011 som led av 
höftfraktur. 
Smärtlindringen 
som gavs och 
vilken typ av 
medicinsk personal 
som var inblandade 
dokumenterades.  
Smärta mättes med 
användning av 
NRS vid inledande 
kontakt av den 
medicinska 
personalen på 
akutavdelning. 

Endast en minoritet av 
patienter med 
höftfrakturer fick 
prehospital 
smärtlindring. 
Administrering av 
prehospital 
smärtlindring var 
förknippad med 
signifikant smärt 
lättnad. Trots det fanns 
en trend mot lägre 
smärtnivå hos patienter 
med bevisad demens, 
vilket kan spegla 
begränsningar i 
förmågan att noggrant 
bedöma smärta i denna 
population. 
Smärtlindring ska 
användas oftare i 
prehospital miljö. 
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Bilaga 2 – Abbey Pain Scale 

 

 
The Abbey Pain Scale (Abbey et al, 2004) 
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Bilaga 3 - PAINAD 

 
 
 

 


