
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Catrin Gustavsson, Sofie 

Olofsson och Jenny Sandell Skogsmo 

Termin: HT 2012 

Kurskod: 2OM340 

C-uppsats 

Att identifiera smärta hos patienter 

med demenssjukdom 
- Det är ingen gissningslek 



  
 

 

 

Sammanfattning 
Sjuksköterskan bör vid omvårdnad av patienter med avancerad demenssjukdom tänka 

holistiskt så att smärttecken kan ses och tolkas utifrån patientens behov. Med kunskap och ett 

empatiskt arbetssätt kan sjuksköterskan identifiera smärta hos patienter med avancerad 

demenssjukdom som saknar verbal förmåga. 

Syfte: Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan identifierar fysisk smärta hos patienter med 

avancerad demenssjukdom. 

Metod: Studien är en systematisk litteraturstudie, där databaserna Cinahl och Pubmed 

använts. Sökningarna resulterade i elva artiklar som kvalitétsgranskades i analysprocessen. 

Analysprocessen indelades texterna i meningsenheter som därefter kondenserades och 

kategoriserades. Detta resulterade i sex olika kategorier: beteendeförändringar, ansiktsuttryck, 

rapportering, kroppsspråk, kommunikation och kunskap. 

Resultat: Studieresultatet visade att sjuksköterskan kunde observera flera olika smärtuttryck 

hos patienterna med demenssjukdom. Sjuksköterskor upplevde ofta att de hade behov av mer 

kunskap i sitt arbete med gravt dementa patienter. Resultatet visade att det är viktigt att 

sjuksköterskan var tydlig i både talesätt och kroppsspråk vid omvårdnad av dessa patienter. 

De vanligaste uttrycken var ansiktsuttryck och kroppsspråk. 

Slutsats: Det är möjligt för sjuksköterskan att identifiera smärta hos patienten med avancerad 

demenssjukdom, men det är en svår situation som innebär att sjuksköterskan behöver god 

kunskap, lyhördhet och erfarenhet av att bedöma smärtproblematik hos patienter med 

demenssjukdom. 

 

Nyckelord: Demens, smärta, sjuksköterska, omvårdnad.
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Inledning 

Vi i gruppen har valt att skriva om sjuksköterskans bedömning av fysisk smärta hos patienter 

med avancerad demenssjukdom då vi har upplevt detta som ett vanligt omvårdnadsproblem 

under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Målet med denna studie är att belysa vikten 

av ett individuellt och icke generaliserande synsätt hos sjuksköterskan i mötet med kognitivt 

nedsatta demenssjuka patienter med smärta. Vi anser att demenssjukdomen kan leda till att 

bedömningen av smärtan kan försvåras vilket ställer stora krav på sjuksköterskans kompetens. 

Vi vill på detta sätt sprida denna kunskap vidare till sjuksköterskor och på detta sätt skapa en 

ökad förståelse för att varje människas sjukdom och smärtupplevelse är unik. 

 

Bakgrund  

För att få kunskap om vad det innebär att lida av avancerad demenssjukdom, anser vi i 

gruppen att sjuksköterskan kan lära sig av personen med demenssjukdom. Vi tror även att det 

krävs ett holistiskt förhållningssätt hos sjuksköterskan för att denna kunskapsförmedling ska 

kunna ske. Enligt Jacobsson, Palm, Willman och Nordström (2010) innebär ett holistiskt 

förhållningssätt att sjuksköterskan ser helheten hos människan samt dennes upplevelser och 

värderingar. Sjuksköterskans förhållningssätt och handlingar syftar till att både främja hälsa 

och motverka ohälsa genom att lindra lidande och motverka obehag hos patienten. Beroende 

på hur långt framskriden demenssjukdomen är varierar personens förmåga att uttrycka sin 

smärta. Vid avancerad demens krävs det därför av sjuksköterskan att kunna se, tyda och 

handla utifrån patientens behov. Detta innebär bland annat en tolkning av verbala- och icke 

verbala uttryck (Norberg & Zingmark, 2011). Vi i gruppen definierar begreppet avancerad 

demenssjukdom som långt framskriden demenssjukdom där patienten inte längre kan uttrycka 

sin upplevelse på ett tillfredsställande vis, till exempel genom verbal kommunikation. 

Sjukdomen är så långt framskriden att patienten inte är adekvat i sitt tankesätt och förmågan 

att ta hand om sig själv försvagas.  

Demenssjukdom 

Människans hjärna består av storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen, det är dessa områden 

som drabbas av demenssjukdom. Vid insjuknande drabbas hjärnans kognitiva funktioner och 

minnet börjar svikta. I Sverige finns det ca 150000 människor som har någon form av de olika 

demenssjukdomarna, Alzheimers demens, lewy body-demens, frontotemporal lobär 

degeneration, vaskulärdemens. Varje år insjuknar ca 24000 svenskar i olika demenssjukdomar 

(Eriksdotter Jönhagen, 2011).  
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Alzheimers sjukdom är den demenssjukdom som är vanligast. Cirka 60 % av de som har 

demens har Alzheimers. Orsaken till sjukdomen är atrofi av hjärnan vilket innebär att 

hjärnans storlek minskar och antalet nervceller sjunker. Symtomen hos en person med 

Alzheimers utvecklas långsamt och utvecklingen av sjukdomen går långsamt framåt. I början 

försvinner närminnet och sedan utvecklas symtomen mer och mer. Personen tappar fler 

funktioner, de kan få dysfasi, dyspraxi och psykiska störningar så som depression och ångest. 

Minnet försämras hela tiden och det intellektuella tankesättet försämras. Till slut är personen 

så sjuk att den inte kan ta hand om sig själv (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2011). 

Frontotemporal lobär degeneration är den näst vanligaste demenssjukdomen och utgör ca 5- 

10 % av de personerna med demenssjukdom. Denna typ av demens delas in i fyra olika 

undergrupper, frontallobsdegeneration av icke Alzheimerstyp, Pick’s sjukdom, amyotrofisk 

lateralskleros (ALS) och progressiv afasi. Olika symtom uppträder beroende på vilken grupp 

sjukdomen tillhör. Frontotemporal demens visar symtom på beteendet, den semantiska 

demensen ger symtom på språkförståelse och den tredje sorten, progressiv icke-flytande afasi 

ger symtom på talförmågan (Marcusson et. al., 2011).  

Lewy body- demens och Parkinsondemens kan lätt förväxlas då de har liknande symtom. 

Lewy body- demensen har symtom som är psykotiska, känslighet för neuroleptika och 

Parkinsonsymtom vilket är hypokinesi, rigiditet och tremor. En person med 

Parkinsonssjukdom har oftast sina Parkinsonsymtom i ett års tid innan demensen ger sina 

symtom så som minnessvikt (Karlsson & Eriksson, 2009).  

Vaskulär demens är en sjukdom som är orsakad av cerebrovaskulära skador. Den vanligaste 

skadan är ischemiska infarkter. För att en person ska få denna diagnos krävs det att de 

uppfyller vissa kriterier. Dessa kriterier har ICD- 10 (International statistical classification of 

diseases and related health problems - tenth revision) tagit fram så att det lättare går att ställa 

diagnosen. En viktig del i kriterierna är att det finns cerebrovaskulär sjukdom. Sjukdomen kan 

komma av att personen får en stroke, har cerebrala blödningar, kärlväggsskador, störningar i 

blodflödet eller ischemiska vitsubstansskador (Marcusson et. al., 2011).  

 

Kommunikation 

Kommunikation kan definieras som: ” Kommunikation., -en – er förbindelser; samfärdsel; 

kontakt mellan människor; överföring av information” (Svenska akademiens ordlista, SAOL, 

2012). Ordet kommunikation kommer från det latinska ordet ”communicare”, som betyder att 

göra något gemensamt. Kommunikation kan beskrivas som en mellanmänsklig kontakt där 
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känslor, upplevelser, innebörder, värderingar och handlingar uttrycks. I mötet med andra är 

kommunikationen viktig för att få förståelse för varandra. I en mellanmänsklig 

kommunikation samspelar många olika sinnen samtidigt (Nilsson & Waldermanson, 2007). 

Travelbee (2001) definierar omvårdnad som ett mellanmänskligt förlopp där sjuksköterskan 

och patienten inte längre ser varandra i de roller de har utan ser varandra som unika individer. 

Travelbee ser kommunikationen som en av sjuksköterskans viktigaste hjälpmedel för att 

skapa en mellanmänsklig relation till patienten. För att uppnå en mellanmänsklig relation i ett 

vårdsammanhang är det viktigt att komma bakom varandras fasad och lära känna varandra. 

Kommunikation kan påverka patienten genom att göra sjukdomen värre eller att lindra. 

Travelbee menar att en mellanmänsklig relation grundas genom samspel mellan människor 

där kommunikation har en viktig del i förloppet. Kommunikation sker i varje möte mellan 

sjuksköterska och patient där patienten förmedlar sina tankar och känslor till sjuksköterskan. 

Inte bara under samtal utan även under tystnad, det vill säga både verbalt och icke-verbalt. 

Icke-verbal kommunikation sker genom till exempel ansiktsuttryck, beröring och 

kroppshållning. Genom kommunikationen kan sjuksköterskan lära känna patienten och på 

detta vis få information för att hjälpa, förstå samt bemöta patientens problem och behov. 

Blomqvist (2011) menar att personer med demenssjukdom riskerar underbehandling av sin 

smärta eftersom de inte kan förmedla sin känsla med ord. 

Solem (1996) menar att vid kommunikation är minst två personer inblandade, dessa två ska på 

något sätt kunna skapa en ömsesidig förståelse, ett samspel. Demens påverkar sättet att göra 

sig förstådd och att själv förstå. Risken detta kan medföra för personer med demenssjukdom 

är att bli utanför i gemenskapen med andra och bli mer ensamma i sin egen värld. Detta kan 

skapa vantrivsel samtidigt som personen känner sig arg och ledsen när denne ständigt blir 

missförstådd. Det huvudsakliga problemet vid missförstånd är personens försämring, men 

detta är bara en del av problemet. Problemet kan även finnas hos sjuksköterskan som i 

kommunikationsprocessen kan sakna färdigheter och motivation för att förmedla 

kommunikationen och att förstå patienten. Vidare skriver Solem (1996) att inlevelse och 

empati är det huvudsakliga verktyget som används för att förstå den andre. Det innebär att 

man sätter sig in i den andres situation och försöker förstå hur denne upplever sin egen värld. 

Respekt, inlevelse och ärlighet är lika viktiga i kommunikation med dementa som med andra 

människor. 
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Smärta 

Enligt den internationella föreningen för smärtstudier (IASP) definieras smärta som ” en 

obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse associerad med aktuell eller potentiell 

vävnadsskada” (Bjøro & Torvik, 2010). I denna definition av smärta framgår det tydligt att 

smärta är en subjektiv upplevelse. Smärta delas in i två huvudgrupper: akut smärta och 

långvarig smärta. Akut smärta kan beskrivas som smärta med ett avgränsat tidsförlopp, 

mestadels till följd av vävnadsskada som t.ex. brännskada eller skärsår. Långvarig smärta är 

smärta som kvarstår även efter att den direkta orsaken till smärtan har läkt ut (Jakobsson, 

2010). Hos äldre människor är smärta ett stort hälsoproblem. De vanligaste förekommande 

orsakerna till smärta hos äldre är artros, sjukdomar såsom cancer och neurologiska sjukdomar, 

olycksfall och komplikationer efter operationer. Äldre personer med demenssjukdom är 

särskilt utsatta och sårbara för bristfällig smärtlindring utifrån läkare och sjuksköterskors 

bedömningar. Att bedöma smärta hos äldre med demenssjukdom är en stor utmaning för 

vårdpersonalen då den kommunikativa förmågan försämras vilket leder till att personen med 

demenssjukdom inte kan förmedla sin smärtupplevelse med ord (Bjøro & Torvik, 2010). 

Om en patient drabbas av smärta blir smärtan det dominerande i patientens liv och upptar en 

stor del av tillvaron. Den vanligaste formen av lidande är det fysiska och själsliga lidandet, 

även kallat sjukdomslidandet, som kommer efter en skada eller sjukdom. Smärta påverkar 

patientens uppmärksamhet genom att hindra denne från utvecklig och bemästrande av 

lidandet. Känslor som kan uppkomma hos patienten i samband med sjukdom och smärta är 

skuld och förnedring. Dessa känslor kan uppkomma hos patienten på grund av en negativ 

attityd hos sjuksköterskan och detta påverkar även hur patienten ser på sin sjukdom (Eriksson, 

1994). Blomqvist (2011) anser att sjuksköterskan kan få svårigheter att förstå och bedöma 

smärta hos personer med demenssjukdom. Något som för sjuksköterskan gör det svårt att 

bedöma smärta är att äldre personer ofta har många olika sjukdomar. För att ge en så bra 

smärtlindring som möjligt måste alla dessa sjukdomar vägas in i behandlingen. Blomqvist 

(2011) skriver vidare att det finns många olika faktorer som påverkar upptäckten av smärta 

hos patienten. För att en person med demenssjukdom ska kunna säga sig uppleva smärta krävs 

det att den vet och kommer ihåg obehagskänslan som smärta. Förutom detta påverkar 

demenssjukdomen minne för ord och ordens innebörd. 

Med största sannolikhet upplever personer med demenssjukdom lika mycket smärta som 

friska personer men har svårt att förmedla sitt lidande. Genom att notera förändringar i puls 

och blodtryck kan man skapa sig en uppfattning angående patientens smärtupplevelse, den 
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mest tillförlitliga metoden verkar dock vara att tyda personens kroppsspråk. Under lång tid 

har det ansetts att patienter som lider av avancerad demenssjukdom upplever mindre smärta 

än patienter utan kognitiv nedsättning, men det troliga är att patienterna med demenssjukdom 

upplever mer smärta (Hægerstam, 2007). Genomförda studier på patienter med 

demenssjukdom påvisade att patienterna upplevde mer smärta än personer utan 

demenssjukdom (Scherder et. al., 2003). 

Bedömningsinstrument 

Patienter med demenssjukdom och personer utan demenssjukdom är i behov av 

välbefinnande. I studier har det visat sig att personer med avancerad demens i högre grad 

visar att de upplever mer välbefinnande än personer som har god kognitiv förmåga (Ericsson, 

2011). För att bedöma hur patienterna med demenssjukdom mår finns det hjälpmedel i form 

av olika skattningsskalor och bedömningsinstrument. Skalorna kan inte användas enskilt för 

att passa in på ändamålen, utan de är hjälpmedel för att få information. Det finns olika skalor 

och de har olika krav för att kunna brukas, de ska mäta det som är avsett att mätas och vara 

lätta att använda (Bråne, 1997). Ericssons (2011) teori innehåller tre olika sätt att bedöma 

välbefinnande. Det vanligaste är att använda observationsskalor. De mätinstrument som 

klassas som observationsskalor är dementia care maping (DCM), affect rating scale (ARS), 

face mood evaluation (FACE) och the quality of life in late stage dementia (QUALID). Vissa 

forskare har sett att ansiktsuttryck och kroppsspråk minskar med demensutvecklingen medan 

andra forskare har sett att uttrycken fortfarande finns kvar men försvagade. 

 

Ett annat sätt att bedöma personer med demenssjukdom är med kombinerad subjektiv och 

objektiv skattning, där anhöriga eller sjuksköterskan bedömer personen med 

demenssjukdom.(tagit bort mening) Problemet med dessa bedömningar är att det kan hända 

att anhöriga/ sjuksköterskor och patienten skattar olika (Ericsson, 2011). Självskattningsskalor 

är den tredje bedömningen som kan användas. När dessa skalor används är det patienten som 

bedömer sig själva. Det som gör att detta instrument är otillförlitligt är att personen ofta har 

svårt att bedöma sig själva och speciellt då personerna har en långt framskriden 

demenssjukdom. I forskning har det visat sig att patienterna stundtals klarat av att svara på 

dessa skattningsskalor trots att de lider av svår demenssjukdom (Ericsson, 2011). Blomqvist 

(2009) beskriver att visuella analoga skalor (VAS) går att använda på patienterna men att det 

bara är möjligt i vissa situationer. Det sviktande minnet gör att VAS endast går att användas 

just när patienten känner smärta. Är personen så gravt dement att denne inte kan uttrycka sig 
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eller förstår VAS- skalan finns det möjlighet för sjuksköterskan att använda andra 

skattningsskalor. 

Lidande 

Att uppleva smärta utan att få hjälp eller bli förstådd är olika orsaker till lidande, detta kan 

leda till att personer med demenssjukdom uttrycker sin smärta på sätt som är svåra att förstå. 

Att ha en avancerad form av demenssjukdom kan betyda att personen har svårigheter att 

uppleva helhet och mening. Det kan bli mindre självklart att se meningsfullhet med att leva 

(Norberg & Zingmark, 2011). Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv kan lidandet upplevas på tre 

olika sätt: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande (Eriksson, 1994). När vården av 

någon anledning inte är vårdande längre så uppstår ett vårdlidande. Vårdlidandet kan innebära 

att personen som är tänkt att vårdas blir försummad och blir fråntagen rätten att ta del i 

vårdandet eller att personen känner sig till besvär för vårdarna (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003). Sjukdomslidande grundar sig i patientens upplevelse av sin 

sjukdom så som smärta eller illamående och varje lidande är unikt. När en patient utsätts för 

vårdlidande kan denne uppleva sjukdomslidandet som svårare att hantera eller ännu mera 

smärtsamt. Lidandet är en del av människans vardag men ibland saknas ett lämpligt sätt för att 

uttrycka lidande.  Människor kan av olika anledningar ha svårigheter att uttrycka lidande i 

språk och kan därför ibland använda sig av symbolspråk (Eriksson, 1994). Syftet med vården 

är att lindra och förhindra lidande (Dahlberg, et. al., 2003). Vårdlidandet är ett omotiverat 

lidande och uppkommer av sjuksköterskans brist på adekvat kunskap. Något sjuksköterskan 

bör eftersträva är att leva sig in i en annan persons situation och ett reflekterande 

förhållningsätt för att i så stor utsträckning som möjligt undvika denna typ av vårdlidande 

(Eriksson, 1994).  

 

Norberg och Zingmark (2011) menar att sjuksköterskans mål vid vårdande av personer med 

avancerad demens bör vara att de ska känna livskvalitet, värdighet och tröst. Att skapa 

igenkännande från det förflutna kan göra att patienten känner livskvalitet då det gamla och 

bekanta känns tryggt. Norberg och Zingmark (2011) skriver vidare om hur känslan av 

värdighet kan skapas genom att sjuksköterskan ger enklare valmöjligheter i vardagen för 

patienten med demenssjukdomen så att denne känner sig delaktig i sin vård. Sjuksköterskan 

kan skänka patienten tröst genom beröring och ordlös kommunikation. Människan upplever 

olika former av livslidande vid stora förändringar, förluster och kriser. Personer med 

avancerad demenssjukdom kan även drabbas av livslidande, de kan då känna sig svikna av 
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vårdpersonal och bli objektifierade. Detta leder troligen till ett större sjukdomslidande än vad 

som är nödvändigt. Travelbee (1971) ser lidandet som en mellanmänsklig process där 

sjuksköterskan hjälper patienten i lidandet genom att finna en mening för att kunna hantera 

sina erfarenheter. Travelbee anser att även om människor får ta del av oundvikliga 

allmänmänskliga erfarenheter i livet som tillexempel lidande och förlust så uppfattar alla 

människor dessa händelser olika. Vissa människor reagerar med chock, förvirring, vrede eller 

uppgivenhet, och andra accepterar dessa erfarenheter och har en förståelse för att lidandet är 

en del av livets naturliga tillvaro. Patienter med demenssjukdom som upplever smärta men 

inte kan förmedla detta till sjuksköterkan tror vi kan uppleva ett vårdlidande då smärtlindring 

i tillräcklig utsträckning kanske inte kan tillgodoses. Svårigheterna som vi i gruppen tror kan 

uppstå är patientens oförmåga att kommunicera verbalt och på så vis uttrycka sin 

smärtupplevelse. 

Problemformulering 

Patienter med grav demenssjukdom kan ha svårigheter att uttrycka sin smärtupplevelse och 

uttrycker inte alltid detta på ett sätt som är förväntat av sjuksköterskan. Detta kan leda till att 

patienterna blir negligerade på grund av sin diagnos och detta kan medföra underbehandling 

av smärtan. Enligt socialstyrelsen (2005) har sjuksköterskan i sin yrkeskompetens ett ansvar 

att förbättra och utöva omvårdnad med vetenskapliga och beprövade grunder. Kompetenser 

som sjuksköterskan bör inneha är att kunna observera, bedöma, planera, genomföra och 

utvärdera patientens behov av omvårdnad. Det är därför betydelsefullt att sjuksköterskan har 

den kompetens som krävs att kunna utföra detta även på patienter med grav demenssjukdom 

som inte kan kommunicera på ett adekvat sätt. Vi har som sjuksköterskestudenter träffat 

många patienter med demenssjukdom som har smärta. Vi vill att denna litteraturstudie ska 

kunna användas i mötet med dessa patienter ute i verksamheten, för att öka förståelsen för 

detta omvårdnadsproblem och undvika vårdlidande för patienten. 

Syfte 

Syftet är att beskriva hur sjuksköterskans identifierar fysisk smärta hos patienter med grav 

demenssjukdom. 

Metod 

Inom omvårdnadsforskningen kommer ständigt nya forskningsresultat, detta ger ett ökat 

behov för en överblick över publicerad forskning inom detta ämne (Axelsson, 2008). I en 
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systematisk litteraturstudie skapas en ny helhet genom analys av utvalda vetenskapliga 

artiklar och rapporter (Olsson & Sörensen, 2007). Artiklarna som analyseras i en systematisk 

litteraturstudie ska vara primärkällor, vilket innebär att de är skrivna av samma person som 

utförde undersökningen. Detta innebär att andra litteraturgenomgångar, (”reviews”) inte 

inkluderas, då dessa är utförda av forskare som analyserat andras forskningsområde och som 

kan innehålla subjektiva vinklingar. Alla artiklar i en systematisk litteraturstudie ska genomgå 

en kvalitetsgranskning och urvalsmetoder som använts ska redovisas i en sökstrategi. 

Inklusions- och exklusionskriterier ska finnas tydligt angivna inom metodbeskrivningen 

(Axelsson, 2008). 

Inklusionskriterier  

Artiklarna skulle vara:  

 Peer-review. 

 Artiklar publicerade mellan år 1997– 2012. 

 Inkludera artiklar innehållande alla demenssjukdomar i ett sent stadium. 

 Engelskt och svenskt språk. 

 Innehållande information som svarade på studiens syfte. 

 Inkluderade artiklar har abstract. 

 Fulltext finns tillgängligt. 

Sökningsförfarande och urval 

Artikelsökningen påbörjades med att söka på fritextord för att få en överskådlig bild av vad 

det finns för forskning inom vårt område. Syftet med att söka på fritextord var att undersöka 

om det fanns tillräckligt med material för studien och att sökningarna gav många resultat. 

Fritextorden som användes var pain, nurse och dementia. Sökningen med fritext ord gav en 

indikation på att det fanns tillräckligt med information tillgänglig och det bestämdes att pain 

och dementia skulle vara huvudorden i sökningarna. Efter fritextsökning nyttjades MeSH 

(Medical Subject Headings) som är en medicinsk ordlista där det går att översätta ord från 

svenska till engelska. Sökningarna bestämdes till smärta, demens och upplevelse. Resultat 

erhölls på smärta (pain) och demens (dementia). Dessa sökord användes på databasen Cinahl 

som fritext, där flera resultat erhölls. Sökningarna gjordes i enlighet med Östlund (2006) och 

ingår i en fas som kallas för den inledande litteratursökningen. I denna fas sker ingen 

systematisk sökning utan är mer en sökning för att få en överblick av vad som finns. I en 

inledande fas får man mer insikt om vilka tekniker som används och var man kan hitta 
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information. Denna fas ligger som grund för att kunna gå vidare till nästa fas som är den 

egentliga litteratursökningen. Nu söktes information som skulle användas och leda till 

resultat. Litteratursökningen utfördes mellan den 28 augusti och 7 september 2012 i två 

databaser, Cinahl och PubMed, vilka är relevanta för omvårdnadsforskning. Enligt Östlund 

(2006) är det är viktigt att sökningarna i denna fas sker systematiskt och att dokumentation av 

sökningarna är viktigt och detta bör göras redan från början. När sökningen blev mer 

systematiskt användes ämnesordlistor på databaserna. Orden som var valda, dementia och 

pain, fanns med i Cinahl och för att få en preciserad sökning användes den booleanska 

operatorn AND. Alla sökningar gjordes på minst två datorer samtidigt för att minimera risken 

för felsökning. Enligt Östlundh (2006) gör boolesk sökteknik att ord kan kombineras. De 

vanligaste operationerna är OR, AND och NOT. AND är den operation som är mest använd 

och den gör så att databasen visar resultat som handlar om båda orden som används i 

sökningen. I alla ovan nämnda databaser gjordes en avgränsning på artiklarna att de skulle 

vara publicerade mellan 1997 och 2012. I Cinahl gjordes ytterligare en avgränsning där sökta 

artiklar skulle vara peer-reviewd. Detta innebär enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) 

att artiklarna blivit granskade av experter innan publicering. På de artiklar som hittades i 

PubMed gjordes istället en manuell sökning i Ulrich´s Periodical Directory för att 

säkerhetsställa att dessa var peer-reviewd, då detta inte fanns som avgränsningsalternativ. 

Efter sökningen med ordkombinationen lästes alla rubriker igenom för att hitta de som 

passade litteratur studiens syfte och inklusionskriterier. Efter detta valdes de artiklar som inte 

hade abstract bort och de som hade abstract lästes igenom. De artiklar som hade abstract men 

som inte passade in på våra inklusionskriterier eller som inte svarade mot vårt syfte valdes 

också bort då de inte var användbara. För att få fler artiklar gjordes försök att söka på fler 

sökord. Efter att ha sökt på Cinahl övergick sökningarna till databasen PubMed. Där användes 

MeSh-termer och fritextord i sökningar. Många av resultaten var artiklar som redan hittats på 

Cinahl men även några artiklar som inte hade hittas tidigare. Samma sökprocedur användes 

som i Cinahl, först lästes rubriker, sedan abstract och sist hela artikeln. Efter att systematiskt 

sökt på databaserna övergick arbetet till manuell sökning. I enlighet med Östlund (2006) 

söktes referenslistor igenom i så kallade sekundärsökningar för att hitta ytterligare artiklar 

som var användbara och då hittades sex användbara artiklar. Artiklar som saknade fulltext 

valdes bort då författarna till denna litteraturstudie ansåg att funna artiklar med tillgänglig 

fulltext var tillräckligt mycket material som stämde överrens med syftet. Slutligen valdes 11 

artiklar ut som kvalitetsgranskades. Full översikt över sökningsförfarandet av databaserna 

presenteras i bilaga 5.  
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Kvalitetsgranskning 

Checklistorna för vetenskapliga artiklar har använts (bilaga 1 och 2) för att säkerhetsställa att 

artiklarna var av hög kvalitet (Forsberg & Wengström, 2008). Artiklarna granskades 

gemensamt utifrån punkterna i checklistorna. Alla punkter gick inte att applicera på våra 

artiklar då uteslöts de punkterna. Kravet för att artikeln skulle få hög kvalitet var att de skulle 

uppfylla minst 75 % av punkterna och för medelhög skulle de uppfylla ca 50 %. Av de 

artiklar som kvalitetsgranskades blev sex stycken av hög kvalitet och fyra stycken av medel 

kvalitet. Ingen blev av låg kvalitet. Efter granskningen hölls diskussion i gruppen om 

artiklarna var användbara i studien. Alla granskade artiklar användes. 

Analysförfarande  

En innehållsanalys är ett sätt att tolka resultaten i kvalitativa studier som kan användas vid 

systematiska litteraturstudier. Materialet lästes enligt Lundmans och Hällgren Graneheims 

(2008) metod som går ut på att läsa materialet på ett induktivt arbetssätt som innebär att läsa 

villkorslöst och utan förutfattade synsätt. 

 

Alla i gruppen gick igenom var för sig om vad artiklarna handlade om genom att läsa igenom 

artiklarna. När artiklarna var lästa började analysarbetet genom att bryta ner artiklarna i 

meningsenheter och koder. Artiklarna delades upp och författarna läste varsin artikel och tog 

fram meningsenheter. Av de meningar som hittades kondenserades dessa till mindre 

meningsenheter. Kondenseringen gjordes tillsammans och det diskuterades samtidigt om 

vilka meningar som gick att använda. De meningar som inte svarade på syftet eller var 

liknande andra meningar togs bort. En meningsenhet är en del av texten som är bärande. De 

kan bestå av ord, meningar och stycken. Steget efter att meningsenheter har skapats, 

kondenseras dessa enheter. Det innebär att texten blir kortare men de centrala orden bevaras. 

Nästa steg är att abstrahera meningarna till koder, då höjs innehållet till en högre logisk nivå. 

Dessa koder är en etikett på meningsenheterna och dess innehåll. Koderna delas sedan in i 

kategorier. För att koderna ska få vara med i en kategori ska de behandla liknande ämne 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Forsberg och Wengström (2008) menar att 

innehållet i en kvantitativ studie ska struktureras på så sätt att en logisk tankegång ska uppnås. 

Vi har i vår studie analyserat de kvantitativa artiklarna genom att läsa igenom dessa flera 

gånger. Vi valde att göra detta tillsammans för att sedan lyfta fram de delarna som motsvarade 

vårt syfte och på så sätt skapa en ny förståelse angående artikeln. 
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Forskningsetiskt övervägande 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska en etisk argumentation föras innan en systematisk 

litteraturstudie påbörjas. Inkluderade artiklar i denna studie har etiskt resonemang eller är 

publicerade i en tidskrift med riktlinjer för etiska överväganden. Resultaten från samtliga 

artiklar som inkluderats i studien har redovisats oberoende av om dessa var förenliga med 

författarnas egna antaganden och förväntningar, vilket Forsberg och Wengström (2008) menar 

är ett etiskt krav på systematiska litteraturstudier.  Vi har i denna studie försökt avhålla oss 

från eget tyckande och på detta sätt undvikit att eventuella förförståelser ska påverka studiens 

resultat. För att medvetandegöra samt förtydliga våra egna förförståelser satte vi oss ner och 

reflekterade gemensamt över våra egna erfarenheter av ämnet. På detta sätt kunde vi sätta 

denna förförståelse inom parantes. Att vi har valt att redovisa resultat från samtliga artiklar 

som inkluderats i denna litteraturstudie oberoende av om resultaten motsvarar våra egna 

antaganden och förväntningar eller inte är ett bestämt etiskt krav på systematiska 

litteraturstudier (Forsberg & Wengström, 2008). 

Resultat 

De sex kategorierna författarna till denna litteraturstudie kom fram till som svarade mot syftet 

efter granskningen var följande: ansiktsuttryck, kroppsspråk, beteendeförändring, 

kommunikation, kunskap och rapportering. Granskningen inkluderade 11 artiklar varav fem 

var kvalitativa och sex var kvantitativa. 

Ansiktsuttryck  

Demenssjuka patienter visar mer ansiktsuttryck vid smärta än vad patienter utan 

demenssjukdom gör. Ansiktsuttrycken blev mer intensiva ju mer smärta patienterna med 

demenssjukdom utsattes för (Kunz, Scharmann, Hemmeter, Schepelmann & Lautenbacher, 

2007). Patienter som har demenssjukdom och som inte kan uttrycka sig verbalt använder 

andra sätt för att uttrycka sin smärta och ett av de vanligaste utryckssättet vid smärta hos 

denna patientgrupp är ansiktsuttryck, men detta sätt minskar ju svårare demens patienten led 

av. Vid långt framskriden demenssjukdom blir oftast patientens ansiktsmimik mindre tydlig, 

vilket kan försvåra sjuksköterskans tolkning av patientens ansiktsuttryck (Closs, Cash, Barr & 

Briggs, 2004). Enligt Blomqvist & Hallberg (2011) är grimaser med munnen och kroppslig 

rastlöshet vanliga tecken på att den dementa patienten upplevde smärta. 
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Sjuksköterskorna fann en mängd olika ansiktsuttryck som den demenssjuka patienten 

uttryckte som signalerade att patienten upplevde smärta. De har sett demenssjuka patienter 

som har ryckningar i ansiktet, en del skrynklar ihop ansiktet, förändringar med ögonen och 

olika grimaser (Closs, et. al., 2004). Sjuksköterskorna såg fler tecken i ansiktet på smärta hos 

patienter med demenssjukdom så som matta, stirrande blickar, bleka eller röda i ansiktet, att 

mimiken var spänd, de biter ihop eller grimaserar illa (Lundell & Svensson, 2003). De 

uttrycken som har uppmärksammats vid smärta hos demenssjuka patienter av personalen var 

stelt kroppsspråk, ledset ansiktsuttryck, nervositet, reserverat verbalisering och verbalt utbrott 

(Kovach, Weissman, Griffie, Matson & Muchka, 1999). För att kunna uppmärksamma olika 

förändringar hos patienter med demenssjukdom krävdes det att sjuksköterskan noggrant hade 

observerat patienten och hade en nära bekantskap med denne (Chang, et. al., 2008). 

Kroppsspråk 

Det vanligaste sättet att uttrycka smärta på var genom kroppsspråk (Kovach, et. al., 2004). 

Förändrat kroppsspråk indikerade smärta och det fanns ett stort antal exempel på verbala- och 

kroppsspråkssignaler för smärta i studien (Closs et. al, 2004). Smärta beskrevs som något som 

uttrycktes verbalt, genom ansiktsuttryck eller genom kroppsspråk och förändringar i humör. 

Sjuksköterskor som bedömde smärta hos demenssjuka patienter använde sig av förändringar i 

kroppsställning och gång oftare än sjuksköterskor som bedömde smärta hos patienter utan 

demenssjukdom. Ett otydligt kroppsspråk försvårade bedömningen av smärta. De tre sätt som 

beskrevs att sjuksköterskor till patienter med demenssjukdom använde sig av för att bedöma 

smärta var att titta, lyssna och upptäcka. Det var lättare för sjuksköterskor att känna igen 

smärta hos äldre patienter med demenssjukdom som hade ett distinkt kroppsspråk och tydlig 

personlighet (Blomqvist & Hallberg, 2001). De demenssjuka patienterna kommunicerade inte 

alltid verbalt, de kunde även gestikulera för att uttrycka sitt missnöje och smärta. Patienter 

med demenssjukdom använde ofta sitt kroppsspråk vid kommunicering med omgivningen, de 

pekade eller viftade för att påvisa var de kände smärta (Closs, et. al., 2004). Uttryck som 

sjuksköterskor bedömde som smärtassocierade var att de demenssjuka patienterna rörde sig 

långsamt eller på ett skyddande sätt samt hälta eller stelhet (Weiner, Peterson & Keefe, 1999; 

Lundell & Svensson, 2003).  Patienter med demenssjukdom påvisade smärta genom både 

ansiktsuttryck, kroppsspråk och ljud eller ord (Lundell & Svensson, 2003). 

Beteendeförändringar  

Förändrat beteende var en vanlig signal till omgivningen att den demenssjuka patienten kände 
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olustkänslor eller har smärta (Closs, et.al., 2004). Att bedöma och tolka en icke verbalt 

kommunikativ patient upplevdes ofta som svårt av sjuksköterskan. Förändringar i patientens 

normala beteende behövde identifieras. För att underlätta detta krävdes noggrann observation 

och en lång bekantskap med patienten. Sjuksköterskor i denna studie beskrev att 

agitationsbeteende kan tolkas som en smärtsignal men även som ett tecken på att patienten 

lider av en infektion eller till exempel förstoppning (Chang, et.al., 2008). De vanligaste 

beteendeförändringarna som observerades hos demenssjuka patienter med smärta i denna 

studie var spänt kroppsspråk och ledset ansiktsuttryck (Kovach, et. al., 1999). Hos många 

demenssjuka patienter med smärta märktes deras smärtproblematik genom att de sov mer, de 

distanserade sig från sociala sammanhang och blev tystare samt mer inbundna än tidigare. 

Svårigheterna med tolkningen av dessa beteendeförändringar var att de kunde ha andra 

bakomliggande orsaker såsom trötthet och ångest. Sjuksköterskorna var tydliga med att vilja 

tolka beteendeförändringarna hos patienterna för att ta reda på orsaken till patientens 

förändrade beteende. Demenssjuka patienter som upplevde smärta kunde bli mycket känsliga 

för taktil beröring, deras rörelsemönster blev begränsat och de kunde bli irritabla samt drabbas 

av aptitlöshet. Vid smärtpåverkan kan även taktil beröring av det smärtande området utföras 

av patienten själv, till exempel gnida smärtområdet (Closs, et al., 2004).  

 

Smärta kunde ge uttryck i själslig oron som patienten uttryckte genom att vara rastlös och att 

visa aggressivt beteende. Patienten kunde vara på sin vakt och dra sig undan från 

omgivningen, eller tvärtom genom att bli extremt hjälpsökande. En del patienter blev 

periodvis väldigt otåliga och lättirriterade. Smärtproblematiken hos patienterna visade sig ofta 

i form av aggressivitet och sömnsvårigheter, ökad sensibilitet för ljud, ljus och fysisk 

beröring. Alla dessa tecken hos en patient var viktiga för sjuksköterskan att observera för att 

ta reda på den bakomliggande orsaken till varför patienten uttryckte dessa 

beteendeförändringar (Lundell & Svensson, 2003; Closs et. al, 2004). Sjuksköterskor ansåg i 

denna studie att det krävdes en nära observation och långvarig kontakt med patienten för att 

kunna bedöma smärtproblematiken på ett korrekt sätt. Symtom som tillfällig ”uppstanning” i 

sitt göromål kunde tyda på smärta men även andra bakomliggande orsaker såsom till exempel 

infektion.  Förvirrat tillstånd samt aggressivitet kunde ha bakomliggande orsak i själva 

demenssjukdomen men kunde även bero på att patienten led utav smärta utan att ha kunnat 

förmedla detta (Chang, et. al., 2008). 
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Kommunikation 

Patienter med demenssjukdom som saknar verbal förmåga visade smärtpåverkan genom mer 

ansiktsuttryck och kroppsaktivitet i form av rörelse samt uttryckte sig mer högljutt i 

jämförelse med verbalt intakta patienter (Axelsson, Ahrel, Friström, Hallgren & Nydevik, 

2000). Ett vanligt sätt att rapportera smärta på var genom att ta sig för kroppsdelen som gör 

ont och att uttrycka smärtan i någon form av verbal kommunikation. Skrik var ett vanligt sätt 

att uttrycka smärta på hos demenssjuka patienter, vare sig skriken var i form av ord eller 

ordlösa skrik. Ofta skrek de demenssjuka patienterna bara sjuksköterskan rörde deras kropp 

för de visste då att de kommer att känna smärta som en följd av beröringen. Patienter med 

demenssjukdom rapporterade sin smärtproblematik genom ordlösa skrik, aggressivt beteende 

samt förvirrat osammanhängande prat. Det var vanligt att sjuksköterskorna frågade 

patienterna med demenssjukdom om de kände smärta, även om de inte förväntade sig ett svar 

(Blomqvist & Hallberg, 2001; Axelsson et. al., 2000). I de fall där patienten med 

demenssjukdom inte kunde rapportera sin smärta verbalt blev andra uttryck mer påtagliga och 

tydliga som till exempel kroppsspråk, ansiktsuttryck och skrik (Closs, et. al., 2004; Lundell & 

Svensson, 2003). 

 

Lyhördhet hos sjuksköterskan underlättade mycket i kommunikationen mellan den 

demenssjuka patienten och sjuksköterskan, om sjuksköterskan kunde tolka patientens signaler 

och notera dessa kunde patientens smärta upptäckas och på så vis också behandlas (Blomqvist 

& Hallberg, 2000; Chang, et. al., 2009). 

Kunskap  

Sjukvårdspersonal ville ha kunskap angående smärta och smärtbehandling hos äldre patienter 

med demenssjukdom för att patienterna skulle bli optimalt smärtlindrade med minsta möjliga 

mängd analgetika. De ansåg att smärtbedömningen av demenssjuka patienter var en 

gissningslek, de ville ha mer kunskap och ville kunna bedöma patienterna på ett korrekt sätt 

(Zwakhalen, Hamers, Pejnenburg & Berger, 2007). Smärtsjuksköterskorna tyckte att de 

demenssjuka patienterna skulle ha schemalagd smärtlindring istället för ”vid behovsmedicin”. 

Sjuksköterskornas och övrig personals åsikter skiljde sig åt angående de demenssjuka 

patienternas beteende och dess bakomliggande faktorer. Sjuksköterskorna hade en större tro 

på analgetikas positiva påverkan på demenssjuka patienters smärtproblematik än vad övrig 

personal uttryckte (Zwakhalen, et. al., 2007). 
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Kunskap om demenssjukdom och kunskap om patientens beteende, ansiktsuttryck och 

kroppsspråk upplevdes som viktig av sjuksköterskorna. Hade man denna kunskap upplevdes 

det vara lättare att tolka smärtsignaler hos demenssjuka patienter. Vanliga 

smärtbedömningsverktyg som till exempel visuell analog skala (VAS) kunde inte alltid 

tillämpas på dessa patienter, därför var det viktigt för sjuksköterskan att vara medveten om 

förändringar i patientens mimik och rörelseschema för att kunna upptäcka 

smärtproblematiken (Chang, et. al., 2008). Sjuksköterskorna i denna studie upplevde också att 

kunskap om observation av patienten med demenssjukdom var ytterst viktig kunskap. 

Fokusgruppen och intervjugruppen upplevde att det är nödvändigt med kunskap och 

utbildning om demens som sjukdom hos vårdpersonal som vårdar en patient med 

demenssjukdom (Chang et. al., 2008). Sjuksköterskor som vårdar äldre upplevde att det fanns 

brister i kunskapen om demenssjukdom och speciellt om diagnoser i relation till 

farmakologisk behandling av symtom. Ofta upplevde de att endast enstaka symtom 

behandlades istället för att se demenssjukdomen som en helhet som ska behandlas (Chang et. 

al., 2008). Studera sjuksköterskelitteratur och medicinsk litteratur var ett bra sätt att söka 

kunskap om smärtsamma tillstånd (Blomqvist & Hallberg, 2001). Sjuksköterskorna ansåg inte 

att de hade fullgod kunskap om smärta, de framhöll hur ångestladdat det kunde kännas att 

arbeta med svårt sjuka patienter som inte kan kommunicera verbalt. De ansåg att det var 

ytterst viktigt att de fick handledning i sitt arbete (Lundell & Svensson, 2003). 

Rapportering  

Resultatet visade att demens hade en stor effekt på kapaciteten för att kunna självrapportera 

smärta och ju svårare form av demenssjukdom desto större blev svårigheterna att rapportera 

smärta (Kunz, Mylius, Scharmann, Schepelman & Lautenbacher, 2008). En del patienter med 

grav demens kunde själva rapportera sin smärta verbalt men oftast uttrycktes smärta på ett 

paralinguistiskt sätt, genom ansiktsuttryck eller förändrat kroppsspråk, förändringar i humöret 

eller förändringar i temperament. Som sjuksköterska är det då viktigt att kunna läsa av dessa 

uttryck och förstå vad de innebär (Blomqvist & Hallberg, 2001). Patienter med 

demenssjukdom var mindre benägna att rapportera smärta, de rapporterade dessutom en 

mindre smärtintensitet än patienter utan demenssjukdom. En kombination av detta leder till att 

personer som lider av demens går runt med lätt smärtintensitet under längre tid utan att kunna 

rapportera detta (Horgans, Elliotts & Marsiskes, 2009; Kunz, et. al, 2008). 
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Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur sjuksköterskan identifierar fysisk smärta hos 

den gravt dementa patienten.  För att öka förståelsen för detta omvårdnadsproblem ute i 

verksamheten och för att litteraturstudien ska kunna användas kliniskt i omvårdnadsarbetet 

med gravt dementa patienter ska man kunna identifiera patientens smärta och på så sätt 

undvika vårdlidande. I resultatet visade sig vissa sätt att bedöma smärta på mer utmärkande än 

andra. Dessa kommer att lyftas fram i diskussionen. 

 

Metoddiskussion 

Samtliga artiklar i denna systematiska litteraturstudie hittades i databaserna Cinhal och 

PubMed. Forsberg och Wengström (2008) rekommenderar i huvudsak Cinahl vid 

omvårdnadsforskning. Något som kan uppfattas som en nackdel i denna litteraturstudie är att 

vi inte använt oss av ett större antal databassökningar så som tillexempel Psychinfo. Det 

bedömde dock att materialet som hittades var tillräckligt i dessa två databaser. 

Artiklar valdes ut som stämde överrens med inklusionskriterierna där ett kriterium var att 

artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 1997-2012. Detta skulle kunna ses som en 

svaghet då enligt Östlund (2006) det anses som en styrka att välja mer aktuell forskning för att 

garantera det mest aktuella resultatet. Detta reflekterade vi över och ifrågasatte i och med att 

värdefulla artiklar kunde missas på grund av detta. De artiklar som användes är dock av hög 

kvalitét vilket gör resultatet mer trovärdigt och giltigt.  En annan svaghet skulle kunna vara att 

de valda artiklarna var sådana som fanns i fulltext, då det finns en tänkbar risk att viktiga 

artiklar i ämnet missats och på så sätt påverkat resultatet. Artiklarna lästes igenom 

förutsättningslöst utav alla tre författarna och sedan övergick läsningen till en analytisk 

läsning. Enligt Willman, Stoltz och Bachtsevani (2011) ökar litteraturstudiens resultats 

trovärdighet om artiklarnas innehåll granskas av flera personer. Författarna till denna 

litteraturstudie är tre och detta ökar enligt oss studiens trovärdighet eftersom mer material och 

forskning har kunnat analyseras. 

 

För att minska risken för feltolkningar vid granskningen av de engelskspråkiga artiklarna 

diskuterade vi gemensamt de resultat som framkommit vid enskild studie av utvalda artiklar. 

Feltolkningar av texter kan trots gemensam diskussion förekomma i denna litteraturstudie, 

vilket kan minska trovärdigheten hos studien. 
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När vi identifierat meningsenheter som överensstämde med denna litteraturstudies syfte 

kondenserades dessa för att text ska minskas och samtidigt bibehålla mening och innehåll. 

Meningsenhet beskrivs av Lundman och Hellgren, Graneheim (2008) som en meningsbärande 

del av en text. En meningsenhet kan bestå av ett helt stycke eller enstaka ord, det viktiga är att 

kontexten förblir bevarad och tydliggörs. Efter kondenseringen av meningsenheterna kodades 

dessa. Kondensering innebär att överflödig text tas bort men så att meningsenheternas kontext 

bevaras. En kod beskriver kort och koncist en meningsenhets innebörd. 

 

Både den induktiva- och deduktiva ansatsen är viktiga inom omvårdnadsforskning. Dilemmat 

vid val av ansats kan vara att veta lämpligheten för en specifik studie (Polit & Beck, 2008). 

Skälet till att induktiv ansats användes i denna litteraturstudie var att vi ansåg att detta gav en 

öppnare och opartisk utgångspunkt för studien. Om deduktiv ansats istället hade använts hade 

detta kunnat leda till ett snävare resultat då deduktiv ansats innebär att utgångspunkten är en 

teori som utarbetats i förväg. Eftersom att vi inte ville gå miste om kunskap som eventuellt 

hade kunnat missas i deduktiv ansats där utgångspunkten är en teori och i förväg givna 

kategorier valdes induktiv ansats. Enligt Forsberg och Wengström (2003) innebär induktiv 

ansats att fakta och information i det aktuella ämnet samlas in, detta görs förutsättningslöst så 

att nya teorier och begrepp kan skapas. Detta kan i sin tur leda till förbättringar vid likartade 

situationer. Eventuella brister kan således undvikas. Kategorin kunskap i denna 

litteraturstudie hade troligtvis enligt oss kunnat förbises om deduktiv ansats använts. Då detta 

fenomen sällan uppmärksammats i så stor utsträckning tidigare. Med deduktiv ansats hade vi 

troligtvis inte hittat någon lämplig kategori för detta område. 

 

Att vi både använt kvalitativa och kvantitativa studier skulle kunna betraktas som en 

begränsning i studiens trovärdighet. Enligt Friberg (2006) kan det bli svårt att kombinera en 

jämförelse mellan resultaten då kvalitativa och kvantitativa studier är så olika. Olikheten 

mellan studierna är att kvalitativa studier inriktar sig på ord och kvantitativa studier på siffror. 

vi använt oss av både kvalitativa och kvantitativa studier skulle även kunna ses som en styrka 

då det specifika området kan lyftas fram ur olika perspektiv vilket kan leda till ett bredare 

resultat (Forsberg & Wengström, 2008). Vi anser att de olika delarna i resultatet samspelar på 

ett sådans sätt att det är till studiens fördel då de styrker varandra. De kvalitativa artiklarnas 

djupgående, tolkande resultat styrks av de kvantitativa artiklarnas statistiska resultat. 
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Överförbarheten styrks genom att artikelmatris och sökord bifogas samt att alla moment 

utförligt har beskrivits. Vi finner studiens resultat överförbart till andra kulturer, länder och 

olika folkslag. Inom olika områden inom sjukvården där gravt dementa patienter vistas, ibland 

kanske bara under en kortare period kan vår studies resultat vara överförbart. 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva hur sjuksköterskan kan identifiera smärta hos patienter med 

grav demenssjukdom. De olika smärtuttrycken författarna till studien kom fram till var ändrat 

ansiktsuttryck, kroppsspråk, beteendeförändringar, kommunikationssvårigheter och försämrad 

rapportering om smärta från patienten med demenssjukdom. Problemet ligger inte endast i de 

dementas svårigheter att uttrycka sig, författarna såg även att det förekom kunskapsbrister hos 

sjuksköterskorna. 

Ansiktsuttryck 

Ansiktsuttryck har en viktig roll i identifierandet av smärta hos demenssjuka patienter 

(Manfredi, Breuer, Meier & Libow, 2003). Ansiktsuttryck är något både demenssjuka 

patienter i olika stadier och icke demenssjuka patienter använder sig av i sin vardag och vid 

smärta. Ansiktsuttrycken kan vara av olika karaktärer och det är inte bara grimaserna i 

ansiktet som utgör ansiktsuttryck, ögonen är en viktig del som speglar mycket information. 

Sjuksköterskor har kommit fram till att stirrande blickar och matta ögon var ett tecken. Enligt 

våra resultat är ett av det vanligaste sättet att uttrycka smärta på med ansiktet och den används 

flitigast av demenssjuka personer. En annan anledning till att ansiktets uttryck används mest 

hos demenssjuka patienter vi är deras försämrade förmåga att uttrycka sig verbalt, de 

demenssjuka patienterna får då ta till andra sätt att uttrycka sig på. Manfredi et. al. (2003) 

påtalar dock att smärtintensitet inte är mätbart utifrån patientens ansiktsuttryck. Vi anser ändå 

att ansiktsuttryck är en viktig aspekt i smärtbedömningen då sjuksköterskan får en uppfattning 

om att den demenssjuka patienten upplever smärta. Enligt Solem’s omvårdnadsteori (1996) är 

det viktigt med inlevelse och empati då detta skapar en förståelse för den andre i ett 

mellanmänskligt möte. Om sjuksköterskan besitter förmågan att kunna tolka den gravt 

demenssjuka patientens ansiktsuttryck kan han/hon finna den bakomliggande orsaken till att 

patientens mimik förändras. Om den bakomliggande faktorn visar sig vara att den 

demenssjuka patienten upplever smärta kan smärtbehandling sättas in. 
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Kroppsspråk 

Denna litteraturstudies resultat visar att förändrat kroppsspråk och allmän beteendeförändring 

kan vara tecken på smärta hos patienten med demenssjukdom. Det kan till exempel vara 

stelhet, ovilja till rörelse samt att patient håller eller gnugga en viss kroppsdel (Blomqvist & 

Hallberg, 2001). Sjuksköterskor som har känt den demenssjuke patienten under en längre tid 

har större förutsättningar att kunna tolka ett förändrat kroppsspråk hos patienten än var 

sjuksköterskor som endast träffa denna patientgrupp en kortare tid har, då en längre tids 

patientkännedom ger en större insikt i hur patientens ”normala” kroppsspråk brukar te sig. Vi 

tror därför att det är mycket viktigt att ha kontinuitet av personalgruppen kring demenssjuka 

patienter för att på så vis underlätta bedömningen av patienternas smärtproblematik. 

Sjuksköterskor som bedömde smärta hos demenssjuka patienter tolkade förändringar i 

kroppsställning och gång som ett utav flera tecken på att patienten kunde lida utav smärta. Ett 

otydligt kroppsspråk försvårade bedömningen av smärta. 

 

För att bedöma smärta hos patienter med demenssjukdom är det viktigt att sjuksköterskan 

tittar, lyssnar och finner uttryck som kan tyda på smärtpåverkan. Detta finner vi stöd av i 

Erikssons omvårdnadsteori (1994) där det beskrivs hur människor av olika anledningar kan ha 

svårigheter att uttrycka lidande i språk och kan därför ibland använda sig av symbolspråk. 

 

Beteendeförändringar 

I denna litteraturstudie framkom hur viktigt det är att sjuksköterskan känner patienten över en 

tid för att kunna tolka förändringar i patientens beteende som kan tydas för smärtpåverkan. 

Det framkom även hur viktigt det är att sjuksköterskan känner till patientens normala 

beteende för att kunna observera beteendeförändringar som kan tyda på att patienten upplever 

smärta. I Travelbee`s omvårdnadsteori (2001) finner vi stöd i detta resonemang då Travelbee 

menar att kommunikation mellan patient och sjuksköterska sker både verbalt och icke verbalt. 

Den icke verbala kommunikationen sker genom ansiktsuttryck, beröring och kroppsspråk. Det 

som sker i mötet i den mellanmänskliga relationen som bygger på kommunikation och sampel 

är att sjuksköterskan utvecklar en relation som bygger på tillit, förtroende och förståelse. Med 

detta menar vi att demenssjuka patienter kan utveckla en relation till sjuksköterskan som 

bygger på tillit, förtroende och förståelse även i avsaknad av verbal kommunikationsförmåga. 

Tecken på smärta hos patienten visades ofta genom förändrade sovvanor hos patienten 

(Blomqvist & Hallberg, 2001). Sjuksköterskan kan i sin bedömning av dessa tecken hos den 
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demenssjuka patienten stöta på problem, då dessa tecken även kan vara en del av patientens 

personlighet. Om sjuksköterskan inte har känt patienten över en tid blir smärttolkningen 

svårare då sjuksköterskan inte kan urskilja vad som är patientens personlighet, vilka symtom 

som demenssjukdomen skapar och vad som beror på smärtproblematik. Det finns många 

faktorer som gör att det är svårt att avgöra om det är smärta, till exempel att beteende 

förändringarna kan tyda på infektioner eller förstoppning. Det är även viktigt som 

sjuksköterska att observera när patienten har beteendeförändringar. Situationen ger en ledtråd 

till om det är en situation som kan orsaka smärta (Blomqvist, 2002). Vi anser att det kan 

finnas många skilda orsaker till att en demenssjuk patient ändrar sitt beteende. Olika orsaker 

kan samverka till att patienten ändrar beteende, såsom för lite sömn, infektion, 

matsmältningsbesvär, otrygghet, vilsenhet. Dessa kan var för sig eller tillsammans bidra till 

att en patients beteende förändras. Om patienten inte har kvar sin verbala förmåga kan dennes 

beteendeförändringar upplevas extra tydligt av patientens omgivning.  Genom att skapa en 

lugn och trygg omgivande miljö tror författarna till denna litteraturstudie att detta kan få 

patienten att uppleva trygghet och lugn. På så vis kan utåtagerande beteende minimeras. 

 

Kommunikation 

Litteraturstudiens resultat visar att gravt demenssjuka patienter ofta uttrycker sin smärta 

genom att kommunicera med omgivningen via skrik och läten, beröra den smärtande 

kroppsdelen, osammanhängande tal och olika gester. Sjuksköterskans uppgift är att tolka 

patienternas uttryckssätt för att på så vis komma fram till orsaken till beteendet och utifrån 

detta utforma omvårdnaden med hänsyn till patientens behov. För att kommunikationen ska 

underlättas i det vårdande mötet mellan patient och sjuksköterska är lyhördhet en viktig 

egenskap, detta för att sjuksköterskan ska observera och identifiera patientens 

omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan bör kunna bedöma både verbala och icke verbala 

beteendeförändringar hos denna patientgrupp för att uppnå önskat resultat vid smärtlindring 

(Blomqvist & Hallberg, 2001). Studiens resultat stämmer väl in på Travelbee’s 

omvårdnadsteori (2001) om den mellanmänskliga relationens betydelse för att på bästa sätt 

kunna behandla smärta hos dementa patienter. Vi anser att mellanmänsklig relation, tillit, 

empati och en vilja att hjälpa är viktigt för att sjuksköterskan ska kunna bedöma den 

demenssjuka patientens smärtproblematik.  

 

Enligt Solem´s omvårdnadsteori (1996) är samspel och ömsesidig förståelse mycket viktigt 
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vid kommunikation mellan två människor. Demenssjukdom har inverkan på den 

kommunikationen då sjukdomen påverkar patientens förmåga att förstå och att göra sig 

förstådd. Enligt Solem (1996) är inlevelse och empati de viktigaste egenskaperna vid 

förståelse för en annan människa. Detta var resultat som tydligt framkom i denna 

litteraturstudie som författarna gjort. Sjuksköterskan kan skapa sig en helhetsbild av den 

demenssjuke patienten genom att under en längre tid observera patienten och dennes 

beteende. På detta sätt kan sjuksköterskan få en förståelse för patienten och därigenom skapas 

en empatisk känsla för hur patientens verklighet ser ut. 

 

Resultatet påvisar tydligt att det är mycket svårare att identifiera smärta hos en icke verbal 

demenssjuk patient än hos demenssjuka patienter med bibehållen verbal 

kommunikationsförmåga. Studier visar att demenssjuka personer har en långsammare 

kognitiv process och att dessa var långsammare i sin verbala redogörelse än personer utan 

demenssjukdom. Detta resultat kan vara en förklaring till att smärtupplevelsen hos personer 

med demenssjukdom har upplevts vara mindre än hos friska personer (Scherder, et. al., 2003). 

Kunskap 

Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskor anser att de har en kunskapsbrist gällande 

läkemedel, demenssjukdom och bedömning av smärta. Studier som stärker detta resultat visar 

att personer med demenssjukdom är mindre smärtlindrade än kognitivt friska och att både 

sjuksköterskor och läkare har bristande kunskap om smärta och smärtbehandling (Fothergill-

Bourbonnais & Wilson-Barnett, 1992). En orsak till detta kan vara sjuksköterskornas kunskap 

och uppfattning av de äldre, gör att de tror att smärta är en del av åldrandet och detta kan göra 

att de inte gör något åt smärtan (Blomqvist, 2002). Utifrån detta resultat finner vi att 

smärtidentifikation hos patienter med grav demens kräver att sjuksköterskan har utbildning 

inom detta område.  Enligt Erikssons omvårdnadsteori (1994) kan vårdlidande uppstå till följd 

av sjuksköterskans brist på adekvat kunskap. Därför anser vi att det är ytterst viktigt att 

sjuksköterskor som arbetar med omvårdnad av demenssjuka patienter ständigt håller sig 

uppdaterade kring ny forskning angående detta område. 

 

Sjuksköterskan får en ökad förståelse för den gravt dementas smärtproblematik om denne 

också tar hänsyn till patientens beteendeförändringar, kommunikationsförmåga samt 

patientens psykiska status vid identifiering av patientens smärta. Störningar av denna 

identifiering kan vara att patienten har ett svårtolkat kroppsspråk, ovilja att klaga eller vara till 
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besvär (Blomqvist, 2011). 

 

Demenssjuka patienters specifika behov kräver kunskap och förståelse för att vården ska bli 

optimal.  Sjuksköterskan bör ge patienten tid och utrymme för eftertanke då information till 

patienten ges. Sjuksköterskan bör vara tydlig i sitt talspråk och begränsa informationen till lite 

åt gången. Det är ytterst viktigt att sjuksköterskan är tydlig både i sitt talspråk och använder 

sig av sitt kroppsspråk för att få patienten att uppfatta vad sjuksköterskan säger. Omvårdnaden 

av den gravt dementa patienten bör präglas av empati och inlevelse. Solem’s omvårdnadsteori 

(1999) betonar vikten av inlevelse och empati för att kunna tolka en annan människas 

upplevelse. 

Rapportering 

I studiens resultat har det framkommit att patienter med demenssjukdom har nedsatt förmåga 

att rapportera smärta försämras med sjukdomens fortskridande. Det visade sig att 

demenssjuka patienter hade stora svårigheter att rapportera sin smärta till omgivningen på ett 

förståeligt sätt. 

 

Som sjuksköterska ska det inte vara ett hinder att fråga patienten hur den känner. De 

demenssjuka patienterna kan ge svar, även om det inte är en patient som talar mycket 

(Blomqvist, 2002). En del patienter som lider av grav demens kunde själva rapportera sin 

smärta verbalt men oftast uttrycktes smärta på ett paralinguistiskt sätt, genom ansiktsuttryck 

eller förändrat kroppsspråk, förändringar i humöret eller förändringar i temperament 

(Blomqvist & Hallberg, 2001). 

 

Resultatet visade att demenssjuka patienter rapporterade mindre smärta vid smärtstimulering 

än vad patienter utan demenssjukdom gjorde, däremot upplevde inte mer smärta vid 

tryckstimulering än vad de patienterna med demenssjukdom upplevde. Detta kan leda till 

onödigt vårdlidande för demenssjuka patienter då dessa har svårigheter att förmedla sin 

smärtupplevelse för omgivningen på ett adekvat sätt. Eriksson (1994) stödjer detta 

resonemang då hon menar att onödigt vårdlidande kan uppstå till följd av svårigheter att 

rapportera smärtupplevelse. Travelbee (2001) menar att genom kommunikationen kan 

sjuksköterskan lära känna patienten och på detta vis få information för att kunna hjälpa, förstå 

samt bemöta patientens problem och behov. För att detta ska kunna ske bör sjuksköterskan 

kunna tolka samt förstå patientens rapportering av sin upplevda smärta. 
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Slutsats 

Denna litteraturstudies resultat visar att det är möjligt för sjuksköterskan att identifiera smärta 

hos gravt dementa patienter och att det då krävs att denne har utbildning, kunskap, erfarenhet 

och lyhördhet för att på bästa sätt kunna utföra denna smärtidentifiering. Att bedöma smärta 

hos demenssjuka patienter innebär större svårigheter för sjuksköterskan då patienten inte alltid 

är adekvat och har kognitiva nedsättningar. Till sin hjälp har sjuksköterskan olika former av 

bedömningsinstrument men hon/han måste även skapa en mellanmänsklig relation till 

patienten för att kunna se förändringar i patientens beteende som kan vara smärtsignaler. 

Sjuksköterskan som möter patienter med grav demens kommer i sitt dagliga arbeta att stöta på 

svårigheter att tolka patientens välbefinnande då denne kan har stora svårigheter att förmedla 

sitt upplevda hälsotillstånd. Studieresultatet påvisar att många gravt demenssjuka patienter 

upplever daglig smärta utan att vara förmögna till att kunna förmedla detta till omgivningen. 

Utifrån denna litteraturstudies resultat har författarna kommit fram till slutsatsen att det är 

möjligt för sjuksköterskan att göra en fullgod identifiering av den gravt demensjuka 

patientens smärta, men att det är en väldigt svår situation som innebär att sjuksköterskan 

måste ha god kunskap om patienten, vara lyhörd och ha erfarenhet av att bedöma 

smärtproblematik hos demenssjuka patienter. Situationens problematik innefattar de gravt 

demenssjuka svårigheter att uttrycka och förmedla sin smärtupplevelse. Empati, lyhördhet och 

tillit är viktiga egenskaper hos sjuksköterskan vid smärtidentifiering hos gravt demenssjuka 

patienter. Sjuksköterskan bör kunna göra en identifiering av den gravt demenssjuka patientens 

smärtproblematik, detta sker lättast genom observationer av patientens ansiktsuttryck och 

kroppsspråk. Det krävs även att sjuksköterskan har utbildning och förståelse för vad 

demenssjukdom innebär. Regelbunden observation och en nära kontakt med patient och 

dennes anhöriga gör att sjuksköterskan kan skapa sig en god bild av den dementa patientens 

personlighet och på så vis lättare kan upptäcka uttryck hos patienten som är avvikande. 

Sjuksköterskan kan på så vis tolka patientens uttryck och komma fram till vad som har 

orsakat denna förändring. Smärta kan vara en orsak till ett förändrat beteende, men andra 

orsaker såsom infektioner, sömnproblem och matsmältningsbesvär. Att finna orsaken till vad 

som påverkar den demenssjuka patienten negativt är sjuksköterskans uppgift, och detta kräver 

en grundlig utredning där observation och lyhördhet är viktiga delar, att identifiera smärta hos 

patienter med grav demenssjukdom är långt ifrån någon gissningslek.  
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Förslag till vidare forskning 

Vi anser att det krävs mer forskning inom detta område för att uppnå god smärtlindring för 

dessa patienter, då denna tenderar att underskattas i det dagliga omvårdnadsarbetet. Vi anser 

vidare att smärtidentifiering hos gravt demenssjuka behöver vidareutvecklas och 

uppmärksammas mer för att förebyggande vård ska kunna sättas in i tid så att patienten 

slipper onödigt lidande. Med mer forskning kring detta problemområde skulle förståelsen för 

smärtproblematik hos gravt demenssjuka patienter vidareutvecklas vilket i slutändan skulle 

skapa en bättre vård av smärta hos denna patientgrupp. Förslagsvis skulle forskning kring 

demenssjukas smärtupplevelser behövas. Mer forskning om smärtuttrycken hos demenssjuka 

patienter borde enligt vårt tycke vara ett högprioriterat område då befolkningens ålder blir 

högre i Sverige, då vi lever längre ökar även antalet äldre patienter med demenssjukdom. 
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BILAGA 1  

- Checklista för kvalitativa artiklar (Forsberg & Wengström, 2008) 

A. Syftet med studien? 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja / Nej 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusions-och exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

Ja / Nej 

Var genomfördes undersökningen? 

Urval - finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

Vilken urvalsmetod användes? 

[ ] Strategiskt urval 

[ ] Snöbollsurval 

[ ] Teoretiskt urval 

[ ] Ej angivet 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status, samt annan relevant demografisk 

bakgrund). 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja / Nej 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? 
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Ja / Nej 

Beskriv: 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor används etc.)? 

Ja / Nej 

Beskriv: 

Ange datainsamlingsmetod: 

[ ] Ostrukturerade intervjuer 

[ ] Halvstrukturerande intervjuer 

[ ] Fokusgrupper 

[ ] Observationer 

[ ] Video-/bandinspelningar 

[ ] Skrivna texter eller anteckningar. 

Är data sytematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja / Nej 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

Ange om 

[ ] Teman är utvecklade som begrepp 

[ ] Det finns episodiskt presenterade citat 

[ ] De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

[ ] Svaren är kodade 

Resultatbeskrivning: 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 
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Ja / Nej 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja / Nej 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja / Nej 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja / Nej 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja / Nej 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlad data (finns citat av 

orginaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja / Nej 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja / Nej 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja / Nej 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja / Nej 

Diskuteras metodlogiska brister och risk för bias? 

Ja / Nej 

Finns risk för bias? 

Ja / Nej 
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Vilken slutsats drar författaren? 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja / Nej 

Om nej, varför inte? 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja / Nej 

Källa: Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne (2008). Att göra systematiska 

litteraturstudier: värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. 2. utg. 

Stockholm: Natur och kultur. 
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BILAGA 2 

- Checklista för kvantitativa artiklar – kvasi-experimentella studier  

A. Syftet med studien? 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja / Nej 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja / Nej 

B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 

Vilka är exklusionskriterierna? 

Vilken urvalsmetod användes? 

[ ] Randomiserat urval 

[ ] Obundet slumpmässigt urval 

[ ] Kvoturval 

[ ] Klusterurval 

[ ] Konsekutivt urval 

[ ] Urvalet är ej beskrivet 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja / Nej 

Var genomfördes undersökningen? 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

C. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 
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Var reliabiliteten beräknad? 

Ja / Nej 

Var validiteten diskuterad? 

Ja / Nej 

D. Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

Ja / Nej 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

Hur stort var bortfallet? 

Fanns en bortfallsanalys? 

Var den statistiska analysen lämplig? 

Ja / Nej 

Om nej, varför inte? 

Vilka var huvudresultaten? 

Erhölls signifikanta skillnader? 

Ja / Nej 

Om ja, vilka variabler? 

Vilka slutsatser drar författaren? 

Instämmer du? 

Ja / Nej 

F. Värdering? 

Kan resultatet generaliseras till en annan population? 

Ja / Nej 
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Kan resultatet ha klinisk betydelse? 

Ja / Nej 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja/Nej 

Källa: Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne (2003). Att göra systematiska 

litteraturstudier: värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. 2. utg. 

Stockholm: Natur och kultur.
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BILAGA 3 
 

Meningsenheter Kondenserade meningsenheter Kod Kategori 

Vårdare var tydliga med att vilja tolka innebörden av 

beteendeförändringarna. 

Vårdare vill tolka 

beteendeförändringar. 

Tolkning, beteende. Beteendeförändringar. 

Förekomsten och styrkan av ansiktsuttryck fick en 

markant ökning hos demenssjuka personer vid 

tryckstimuli. 

Dementa har fler och starkare 

ansiktsuttryck vid smärta. 

Uttryck som visar smärta. Ansiktsuttryck. 

Demens visade sig ha stor inverkan på förmågan att 

självrapportera. 

Dementa självrapporterar sämre. Förmåga, självrapport.  Rapportering. 

Psykiska tecken med underrubriker, själslig oro som 

uttrycks genom rastlöshet, bankar och slår, drar sig 

undan, är på sin vakt och hjälpsökande. 

Själslig oro är ett exempel på 

psykiska tecken som visas med 

kroppen. 

Själslig oro, psykiskt, 

kroppsrörelse. 

Kroppsspråk. 

Äldre vuxna och sjuksköterskor hade uppfattningen 

att verbal kommunikation var det vanligaste sättet att 

uttrycka smärta. 

Verbal kommunikation är ett vanligt 

sätt att uttrycka smärta på. 

Smärtuttryck, verbal 

kommunikation. 

Kommunikation. 

De utmaningar som i studien blev upptäckta som 

svåra för sjuksköterskan var: kunskap och färdigheter 

i det direkta vårdskedet, kunskap om demens som 

sjukdom och kunskap om palliativvård. 

Sjuksköterskorna upplevde 

kunskaps- och färdighetsbrist. 

Kunskaper, färdigheter, brister. Kunskap. 
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BILAGA 4 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat 

Change, E., Daly, J., 

Johnson, A., Harrison. 

K., Easterbrook, S., 

Bidewell, J., Stewart, 

H., Noel, M., Hancock, 

K. 

(2009). 

Australien. 

International 

Journal of 

Nursing practis. 

Challengers for 

professional care 

of advanced 

dementia. 

Utmaningar för 

vårdpersonal vid 

omvårdnad av personer 

med grav demens på 

äldreboende.  

En undersökande kvalitativ studie. 

Grupp- och enskilda intervjuer med 13 

personer varav 5 sjuksköterskor. 

Intervjuerna ljudinspelades. 

Resultatet visade att deltagarna 

betonade behovet av förbättringar i 

kunskap och kompetens samt ett behov 

av förändringar kring riktlinjer.  

Blomqvist, K., 

Hallberg, IR. 

(2001). 

Sverige. 

International 

Journal of 

Nursing Studies. 

Recognizing pain 

in older adults 

living in 

sheltered 

accommodation: 

The views of 

nurses and older 

adults. 

Syftet med studien var att 

belysa sjuksköterskors 

och äldres åsikter om 

identifiering av smärta 

hos äldre på särskilt 

boende. 

En kvalitativ studie. 66 äldre personer 

över 65 år som bott på boendet i minst 

en månad inkluderades i studien. 56 

sjuksköterskor deltog. Intervjuerna 

genomfördes med sjuksköterskan 

tillsammans med den boende de var 

kontaktperson för samt en intervju med 

endast den boende. 

 

Studien visade att för att vårdpersonal 

ska förstår avsikten med smärtuttrycket 

behövs både verbal- och icke verbal 

kommunikation. Smärta uttrycks 

genom både kroppsspråk och till 

exempel ordlöst skrik och grimaser. 

Underlättande faktorer för att upptäcka 

smärta var om personalen visade 

intresse och iver att lära sig. 
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Kunz, M., Scharmann, 

S., Hemmeter, U., 

Schepelmann, K., 

Lautenbacher, S. 

(2007). 

Tyskland. 

Pain. 

The facial 

expression of 

pain in patients 

with dementia. 

Att studera ansiktuttryck 

hos dementa som utsätts 

för kontrollerad smärta. 

En undersökande kvalitativ och 

kvantitativ studie. 42 dementa personer 

och 54 friska kontroll personer som 

innehar samma ålder. Observationerna 

videoinspelades. 

Studien visade att intensiteten och 

förekomsten av ansiktsuttryck hade en 

markant ökning hos dementa personer.  

Weiner, D., Peterson, 

B., Keefe, F. 

(1999). 

USA. 

Pain. 

Chronic pain – 

associated 

behaviours in the 

nursing home: 

Resident versus 

caregiver 

perception. 

Syftet var att jämföra 

uppfattningar om 

beteenden vid smärta hos 

patienter med kronisk 

smärta på vårdhem. De 

man jämförde mellan var 

sjuksköterskor, patienter 

och anhöriga. 

Kvantitativ. Intervjuer. 42 äldre 

patienter med kronisk smärta, obestämt 

antal sjuksköterskor och anhöriga. 

Resultatet visar att uppfattningen om 

smärta var olika hos de intervjuade. 

Deltagarna hade olika upplevelser av 

vad ordet smärta betyder. 

Sjuksköterskorna fick svårt att möta 

patienter med smärta på grund av olika 

uppfattningar om ordets betydelse. 

Kovach, CR., 

Weissman, DE., Griffie, 

J., Matson, S., Muchka, 

S. 

(1999). 

USA. 

Journal of Pain 

and Symptom 

Management. 

Assessment and 

treatment of 

discomfort for 

people with late-

stage dementia. 

Syftet var att studera 

personer med långt 

gången demens som bor 

på långtidsboende genom 

att använda ADD 

protokollet (assessment 

och discomfort in 

dementia). 

Kvantitativ pilotstudie. 32 

sjuksköterskor och 104 dementa 

personer från 32 boenden deltog. 

Sjuksköterskorna blev inbjudna på fyra 

stycken utbildningsprogram som låg 

över ett år om ADD protokollet. 

14 av sjuksköterskorna tyckte att 

protokollet var någorlunda användbart, 

14 sjuksköterskor tyckte det fungerade 

mycket bra och 4 sjuksköterskor tyckte 

tyckte att protokollet inte hade någon 

effekt på att bedöma smärta hos 

dementa. 

 

Closs, SJ., Cash, K., 

Barr, B., Briggs, M. 

(2004). 

Storbritannien. 

International 

Journal of 

Nursing Studies. 

Cues for the 

identification of 

pain in nursing 

home residents. 

Syftet med studien var 

utveckla en teori för att 

gynna bedömningen av 

smärta på boenden på 

vårdhem. 

 

En kvalitativ dataanalys genomfördes 

med hjälp av intervjuer som spelades in. 

15 av de största vårdhemmen deltog och 

113 äldre personer som varit boende i 

minst 2 månader. I intervjuerna deltog 

65 vårdpersonal som kände de boende 

väl och 36 anhöriga. 

Kroppsspråket var det vanligaste sättet 

att uttrycka smärta på. Näst vanligaste 

sättet var ansiktuttryck. Studien visade 

även att ett annat sätt att uttrycka 

smärta kan vara genom 

beteendeförändringar och att det är 

viktigt att känna till hur de äldre 

reagerat på smärta tidigare för att 

hjälpa personalen att förstå när smärtan 

förvärras eller förändras. 
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Lundell, S., Svensson, 

K. 

(2003) 

Sverige. 

Vård i Norden. 

Hur 

demenssjukas 

smärta kan 

tolkas. 

 

Syftet med studien var att 

beskriva vårdpersonalens 

tolkning av dementas 

smärta samt att designa 

ett simpelt instrument för 

tolkning av smärta. 

Kvalitativ studie där vårdpersonal 

intervjuades. Tidsplanen var två år. Åtta 

sjuksköterskor, 18 undersköterskor samt 

fyra anhöriga deltog i studien. 

Intervjuerna genomfördes på 

gruppboende och sjukhem. 

Sjuksköterskornas yrkeserfarenhet 

skulle vara minst två år. 

Resultatet visar fyra tecken för smärta 

hos dementa. Resultatet 

sammanställdes till ett instrument som 

är lätt att använda vid smärtbedömning. 

Zwakhalen, S., Hamers, 

J., Peijnenburg, R., 

Berger, M. 

(2007). 

Holland. 

Pain Research & 

Management. 

Nursing staff 

knowledge and 

beliefs about pain 

in elderly nursing 

home residents 

with dementia. 

Att samla information om 

sjuksköterskors kunskap 

samt att utveckla ett 

frågeformulär för att mäta 

smärta hos patienter med 

demenssjukdom. 

En kvantitativ tvärsnittsstudie. 123 

sjuksköterskor och undersköterskor på 

två sjukhem har fyllt i ett frågeformulär 

om arbetslivserfarenhet, kunskap och 

attityder kring smärta. 

Resultatet visar på kunskapsbrist kring 

smärta speciellt när det gäller 

smärtlindring hos äldre. Sjuksköterskor 

med längre utbildning och erfarenhet 

har bättre kunskaper. 

 

Horgas, AL., Elliott, 

AF., Marsiske, M. 

(2009). 

USA. 

Journal of the 

American 

Geriatrics 

Society. 

Pain assessment 

in persons with 

dementia: 

Relationship 

between 

Self-report and 

behavioral 

observation. 

Syftet med studien var att 

undersöka förhållandet 

mellan självrapportering 

och beteendemässiga 

tecken på smärta hos 

kognitivt nedsatta och 

intakta äldre personer. 

 

 

En kvantitativ kvasiexperimentell studie. 

126 äldre som bor på 17 olika boenden 

deltog. 64 kognitivt intakta ingick i 

kontrollgruppen och 62 med kognitiv 

nedsättning deltog i ursprungsgruppen. 

Studiens deltagare intervjuades rörande 

smärta och fick genomföra ett 

aktivitetstest som utfördes slumpmässigt 

under 10 minuter. Beteende 

videoinspelades och sjuksköterskorna 

fick senare bedöma enligt en mall.  

Studien visade att vid förflyttning 

upplevde kognitivt nedsatta deltagare 

mindre smärta än deltagare som var 

kognitivt intakta, detta gällde dock inte 

efter vila. Indikationerna för 

smärtbeteende skiljde sig inte mellan 

deltagargrupperna. 

 

Kunz, M., Mylius, V., 

Scharmann, S., 

Schepelman, K., 

Lautenbacher, S. 

European Journal 

of Pain. 

Influence of 

dementia on 

Syftet med studien var att 

beskriva hur äldre 

personer med 

demenssjukdom uttrycker 

En kvantitativ prospektiv longitudinell 

experimentell studie med intervention i 

två grupper.  35 personer med 

demenssjukdom samt 46 kontroll 

Resultaten visade att det inte var någon 

skillnad i värderingen av smärta mellan 

gruppen med demenssjuka och 

kontrollgruppen. Däremot visade 
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(2008). 

Tyskland. 

multiple 

component of 

pain. 

smärta under elektrisk 

stimulering. 

deltagare utan demenssjukdom deltog. 

Deltagarna utsattes för  

tryckstimulering och elektrisk  

stimulering. Under stimuleringen mättes 

självrapportering via  

nociceptiv flexion reflex, ansikts- och 

autonoma responser. 

studien betydande skillnader 

beträffande självrapportering av 

smärta, där denna förmåga var nedsatt 

hos personer med demenssjukdom. 

Axelsson, K., Ahrel, K., 

Friström, A-E., 

Hallgren, L., Nydevik, 

I. 

(2000). 

Sverige. 

Vård i Norden. 

Pain among 

persons living at 

a nursing home. 

Syftet var att beskriva 

förekomsten, 

lokalisationen samt olika 

uttryck för smärta hos 

äldre samt att utvärdera 

olika 

smärtbedömningsinstrum

ent. 

En kvalitativ studie. Fyra sjukhem i 

Stockholm, 66 äldre personer med 

mestadels demenssjukdom som diagnos 

deltog i studien. En sjuksköterska 

utförde en smärtbedömning och en 

intervju med vare individ. 

Resultatet visade att av 54 personer 

med avancerad kognitiv nedsättning 

kunde sjuksköterskan identifiera 

smärta hos 15 stycken. 88 % av 

deltagarna hade smärta som påverkade 

det dagliga livet och livkvalitéten. 

Resultatet visade även på kunskapsbrist 

hos sjukköterskorna kring smärta hos 

dementa då smärta dokumenterades 

dåligt. 
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BILAGA 5 

Tabell 1. Sökmotor: Cinahl. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(limits)= Peer review, enlish language   += explode    MH= Headings 

 

 

 

 

 

 

Söknr Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal använda artiklar 

S1 MH Dementia + 15166 0 0 0 

S2 MH Pain+ /DI/PC/SS/NU 4845 0 0 0 

S3 S1 AND S2 (limits) 89 8 8 4 

S4 MH Communication+ 23092 0 0 0 

S5 S1 AND S2 AND S4 (limits) 8 0 0 0 

S6 MH Observational Methods+ (limits) 11568 0 0 0 

S7 S1 AND S2 AND S6 6 4 0 0 

S8 MH Nursing assessment+ (limits) 11342 0 0 0 

S9 S1 AND S2 AND S8 (limits) 18 3 0 0 
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Tabell 2. Sökmotor: PubMed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*= fritextord (limits)= abstract available 

Söknr Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal använda artiklar 

S1 Dementia (MeSH) 104976 0 0 0 

S2 Pain (MeSH) 278069 0 0 0 

S3 Observation (MeSH) 4135 0 0 0 

S4 S1 AND S2 (limits) 559    

S5 S1 AND S2 AND S3 4 0 0 0 

S6 Observation AND dementia AND pain* 49 7 6 1 

S7 Nurse- patient relations AND S1 AND S2 7 0 0 0 

S8 Nurse AND S1 AND S2 7 1 1 0 

S9 Behaviour AND S2 AND S1 147 2 2 0 

S10 Nurse AND experience AND dementia 

AND pain* 

16 2 1 0 

S11 Nurse AND identification AND pain AND 

dementia* 

4 0 0 0 

S12 Nurse AND behaviour AND pain AND 

dementia* 

52 1 0 0 


