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Smärta påverkar människans livskvalitet och medför både fysiskt och psykiskt lidande. En 
demenssjukdom ger såväl fysiska funktionsnedsättningar som psykosociala 
beteendeförändringar. I omvårdnaden av demenssjuka patienter finns svårigheter med att 
identifiera och bedöma smärta på grund av de funktionsnedsättningar sjukdomen innebär.  
Studiens syfte är att undersöka hur vårdare identifierar och bedömer smärta hos 
demenssjuka patienter. Metoden är en litteraturstudie. Datamaterialet innehåller 13 
vetenskapliga artiklar. I analysen av datamaterialet framkommer fem stycken kategorier 
vilka ligger till grund för resultatet. De kategorier som framkommer ur analysen är 
bedömningsinstrument, fortsatt utveckling av bedömningsinstrumenten, kommunikation, 
patientkännedom och vårdarens kunskap. Resultatet visar att smärtidentifiering är ett 
komplext problem, där självskattningsskalor och observationsskalor kan användas för 
bedömning, liksom kommunikationens betydelse samt patientkännedom och vårdarens 
kunskap. Därför blir den dagliga omvårdnaden ett viktigt identifieringsverktyg. 
Diskussionen visar att det finns svårigheter i tolkningen av patientens uttryck. 
Bedömningsinstrumenten behöver också utvecklas och testas ytterligare, för att bättre 
anpassas till patientens behov. Slutsatsen är att bättre utvecklade och testade 
bedömningsinstrument samt ökad kunskap om demenssjukdomar leder till säkrare 
identifiering och bedömning. 
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Pain has an influence in the individual`s lifequality. Pain also involve suffering in both 
physically and mentally sense. To suffer from dementia means cognitive disorders and 
impairments. In caring of patients suffering from dementia there are difficulties in 
identifying and assess pain because of these impairments. The aim of this study is to do 
researching in how caregivers identify and assess pain in patients suffering from dementia. 
For this research a literature study has been used. The matter of data contains 13 articles of 
sciense quality. In the analysis of the study five categories appeares; instruments for 
assessment, further research of instruments, communication, knowledge in patient and 
caregivers knowledge. The result presents the complexity of identifying pain and also 
points out several factors as important. Selfassesment scales and observational scales can 
be used, as well as the importance of communication and knowledge about the patient. 
Caregiver`s knowledge are important, too. The discussion points out difficaulties in 
interpreting the patients expressions. Also further development and testing of the 
instruments are necessary, to adapt to the patients needs. Conclusions are that further 
developing and testing of pain assessment are needed as well as increased knowledge in 
dementia diseases. This leads to safer identifying of pain in patients with dementia.                      
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INLEDNING 

Denna studie beskriver vårdande som fenomen i relation till smärta hos patienter med 
demenssjukdom, eller mer specifikt, hur vårdare uppmärksammar, identifierar och 
bedömer smärta hos personer med demenssjukdom. Smärta och lidande är centrala 
begrepp som används i studien.  
 
Hos äldre människor är smärta ett tydligt problem och en stor del av geriatriska patienter 
på institutioner, antas lida av smärta (Berg, 2003). Smärta och lidande är subjektiva 
upplevelser som inte alltid syns utåt vilket kan medföra risk för att smärtan inte upptäcks. I 
den dagliga omvårdnaden av patienten blir det därför essentiellt att uppmärksamma 
eventuella förändringar eller tecken, vilka skulle kunna föranledas av smärta. Dessa krav 
på vårdaren och det vårdande fenomenet att uppmärksamma och identifiera smärta, lidande 
eller sårbarhet hos patienten, motiveras av Hälso- och sjukvårdslagens inledande 
bestämmelser, om kraven på god vård och att den ska uppfyllas genom god kvalitet, 
patienttrygghet och lättillgänglighet. Den ska också bygga på respekt för patientens 
självbestämmande och integritet (SFS, 1982:723).     
 
Identifiering och bedömning av smärta hos patienter med demenssjukdom kan innebära 
svårigheter, då dessa patienter kan ha svårt att uttrycka sig verbalt (Larsson & Rundgren, 
2003; SBU, 2007). MFR (2003) menar att det ställs ytterligare krav på vårdare att 
uppmärksamma och identifiera smärta hos denna grupp sårbara patienter. Dessa patienter 
är enligt MFR (2003): 
                       

”personer vars förmåga till självbestämmande är nedsatt, t ex därför att de är intellektuellt 
eller känslomässigt handikappade (s k empatistörningar) och inte kan antas förstå eller 
bedöma vad deras handlingar innebär för dem själva och andra. Detta kan gälla barn, 
utvecklingsstörda eller patienter med störd hjärnfunktion” (a a s.17). 

 
Som framgår ovan, är det vårdande fenomenet att uppmärksamma och identifiera smärta 
och lidande (samt lindra densamma) hos patienter med demenssjukdom helt beroende av 
vårdarens förmåga, kunskaper och kompetens. Likväl finns fortfarande förmågan att känna 
och uppleva sin smärta kvar, även om personen inte intellektuellt kan förmedla sin smärta 
och sitt lidande till vårdaren. Det är därför nödvändigt för vårdare att ha kunskaper, 
kompetens, etisk och empatisk förmåga att uppmärksamma smärta och lidande, samt känna 
till hur smärta kan identifieras och bedömas hos personer med demens.  
 
I den fortsatta texten kommer uttrycket personer med demenssjukdom att förkortas till 
PMD och användas i den samma.  
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BAKGRUND 

Sveriges befolkning lever allt längre vilket innebär att andelen äldre med hög ålder ökar. 
Även antalet sjukdomar ökar med åldern. I takt med stigande ålder ökar också risken för att 
drabbas av demensrelaterad sjukdom. Idag är ca 140 000 personer drabbade av 
demenssjukdom i någon form och prevalensen ökar med en fördubbling vart femte år från 
och med 65 års ålder (SBU, 2007). Fler kvinnor än män insjuknar, även med hänsyn tagen 
till att kvinnor lever längre än män (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Att drabbas av 
en demenssjukdom innebär konsekvenser inte bara för den som insjuknar utan även för 
anhöriga, kommuner och sjukvården. Kostnaderna för vård av demenssjuka patienter 
uppskattas till ca 40 miljarder kronor/år och kostnaden beräknas öka över tid i takt med att 
allt fler människor blir äldre och därmed är utsatta för en större risk att drabbas av någon 
typ av demenssjukdom (SBU, 2007).  
Denna studie bygger på existerande forskningsresultat för smärtidentifiering och 
bedömning hos personer med demenssjukdom. I efterföljande text redovisas fakta om 
demenssjukdomar, begreppet smärta och lidande samt hur dessa kan identifieras och 
bedömas.            
 

Demenssjukdom 
Enligt Willman, et. al. (2006) är demens ett samlingsnamn för sjukdomstillstånd som 
innebär kognitiv nedsatthet, där minnesfunktioner och logiskt tänkande är försämrat, men 
utan att medvetandegraden är sänkt. Nedsattheten leder så småningom också till 
personlighetsförändringar hos individen som kan medföra känslomässiga störningar. 
Demenssjukdom kan ha en långsam inledning, vilket försvårar en exakt identifikation för 
sjukdomens startpunkt. Demens är en kronisk sjukdom som inte kan botas. Däremot finns 
idag läkemedel med bromseffekt som fördröjer sjukdomsprocessen.  
 
De vanligaste formerna av demenssjukdomar är 1) primärdegenerativa sjukdomar (ex. 
Alzheimers sjukdom och frontallobsdemens, som är en allmän demens på grund av  
nervcellsförtvivning i pannloben), 2) vaskulär demens (ex. vid stroke) och 3) sekundära 
demenser, orsakade av yttre påverkan på hjärnan så som alkohol, trauman och 
infektionssjukdomar, osv. (Willman, et. al., 2006).  
 
Alzheimers sjukdom är den vanligaste förekommande typen och omfattar ca 60% av all 
demens (SBU, 2007). Hjärnskadan är lokaliserad till tinning- och hjässlob. Förändringar i 
hjärnvävnaden, så kallade plack, ger upphov till sjukdomstillståndet (Ruth & Eloniemi, 
1991). Minnet och därmed en intellektuell försämring drabbar den insjuknade. Störningar 
av orienteringsförmågan i tid och rum samt glömska av personer och namn utgör några av 
sjukdomstillståndets karaktäristiska symtom (Willman, et. al., 2006). Alzheimers sjukdom 
och demensutvecklingen kan indelas i en mild, medelsvår och en svår fas (Fieldman & 
Gracon 1996 i Hoffman, 2008) och symtomen på demens kan enligt Hoffman (2008), 
kategoriseras till fyra olika områden:  
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1) Kognitiva (ex. orienteringsförmåga avtar, minnessvårigheter)  
2) Psykiatriska (ex. depression, ångest, aggression, vanföreställningar, förvirring) 
3) Beteendemässiga (ex. upprepanden som vandranden, plockighet, rop el.skrik) 
4) Kroppsliga (ex. nervcellsdöd i hjärnan, inkontinens, stelhet, parkinsonliknande, 
kramper, sväljsvårigheter) 
 
Frontotemporal demens orsakas av förändringar i hjärnans främre del vilket medför att 
tidiga symtom kan vara personlighetsförändringar och bristande empati och insikt (Ruth & 
Eloniemi, 1991). Senare symtom är glömska. Denna typ av demens debuterar ofta i 
tidigare ålder än övriga och kan starta redan före 65 års ålder (Willman, et. al., 2006).  
 
Vaskulär demens innebär förändringar i hjärnans blodkärl och cirkulation, vilket medför 
demensutveckling (Willman, et. al., 2006). Psykisk långsamhet, nedsatt initiativförmåga, 
svårigheter att planera och genomföra saker samt gångsvårigheter är några av symtomen.  
 

Smärta 
Begreppet smärta är ett universellt fenomen och definieras av The International 
Association for Study of Pain (IASP, 1979) som: ”en obehaglig sensorisk och/eller 
känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller 
beskriven i termer av en sådan skada”. Smärta kan vara av akut eller kronisk art och kan 
uttryckas som värk, eller att ha ont. Förekomsten av kronisk smärta ökar med stigande 
ålder beroende på att alltfler långvariga sjukdomar kopplade till rörelseapparaten 
uppkommer (SBU, 2007). Symtom på smärta yttrar sig och manifesteras på många olika 
sätt. Fenomenet smärta har en komplex koppling till lidande. Varje person som drabbas av 
smärta har sitt unika sätt att uppleva den och bemästra den. Psykisk, andlig eller 
existentiell smärta kan ge lika stort lidande som en fysisk smärta. Smärta som fenomen bör 
därför betraktas som multidimensionell i den bemärkelsen att den kan drabba människans 
alla delar. Den fysiska smärtan ger upphov till ett lidandet som då kan ses som psykisk 
smärta.   

Att bedöma smärta hos PMD 
Värdering och bedömning av smärta hos PMD görs till stor del utifrån verbal 
kommunikation, trots att denna patientgrupp ofta har svårigheter i den verbala 
kommunikationsprocessen. Detta gör bedömningarna osäkra och kan medföra att 
patienterna utsätts för onödigt lidande. Smärta borde istället bedömas utifrån andra kriterier 
som ljud, mimik, gester och kroppsspråk (Rundgren, 2006). I kommunikationen med en 
demenssjuk handlar det om att se, tolka och agera utifrån de budskap som exempelvis 
förmedlas genom uttryck i ögon och tonfall i ljud. I ett senare stadium av 
demenssjukdomen utvecklas även svårigheter med att kommunicera icke verbalt på grund 
av att mimiken blir stelare och gesterna färre (Edberg, 2002). 
 
Språket är det främsta verktyget för professionellt vårdutförande och används för att 
redogöra för symtom, diagnoser och beslutsfattande. I relationen med PMD med verbala 
kommunikationssvårigheter och vårdare ställs därför ytterligare krav på den professionelle 
att uppmärksamma, tolka och försöka förstå patientens uttryck. 
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Patientens smärtverklighet blir det som konstrueras utifrån det kontextuella sammanhanget 
och hur situationen förstås (Kvale, 1997). Vårdarnas professionella handlande utifrån 
kontextuella normer och värderingar gör att det till stor del är institutionens och vårdarens 
eget perspektiv som ligger till grund för rutiner och utföranden (Fruåker, Hellström-Muhli 
& Walldal, 2004). Detta perspektiv gäller också för ord och benämningar för smärtuttryck 
(a a). Institutionaliserade normsystem och rådande föreställningar utgör därmed grund för 
handlingars utföranden (Jeppsson- Grassman & Hydén, 2005). 
 
Utöver verbal kommunikation för bedömning av smärta används olika 
bedömningsinstrument (Royal College of Physicians, 2007). Med hjälp av 
självskattningsskalor kan patienten själv skatta sin smärta enligt olika grader eller 
dimensioner. Skalorna är utformade med tal eller bilder. Dessa skalor har dock litet värde 
vid bedömning av smärta hos PMD, då de har svårare för att intellektuellt bidra till 
bedömningen. Med observationsskalor görs skattningen av smärtan av sjukvårdspersonal.  
 
Royal Collage of Physicians (2007) har utarbetat nationella riktlinjer för bedömning av 
smärta hos personer med nedsatt kognitiv förmåga och kommunikationssvårigheter. 
Arbetet med dessa riktlinjer har tillkommit för att uppmärksamma smärtproblematiken hos 
denna patientgrupp, för att därmed utarbeta evidensbaserade forskningsunderlag avsedda 
att användas i klinisk praktik. Syftet med dessa riktlinjer är att förse professionella vårdare 
med effektiva praktiska redskap för bedömning av smärta.   
 
För att få en helhetsbedömning av smärta hos PMD kan bedömningsinstrument användas. 
Om inte bedömningsinstrument används får vårdare istället förlita sig på egna rutiner och 
erfarenheter för bedömningen. Detta kan leda till att patienter med nedsatt 
kommunikationsförmåga blir underbehandlade och utsatta för onödigt lidande. Som 
framgår av detta kan slutsatsen dras att om patienten inte på ett tydligt sätt kan redogöra för 
sin smärtas uppkomst och lokalisation, finns risk för att smärtan inte uppmärksammas och 
behandlas. För att tillförsäkra patienten bästa möjliga omvårdnad och smärtlindring bör 
identifiering och bedömning vila på både beprövad erfarenhet och evidensbaserad 
vetenskaplig kunskap. Denna studie har ambitionen att på ett systematiskt vetenskapligt 
sätt undersöka och beskriva vilka metoder som idag används för smärtbedömning hos 
PMD.  
 

Lidande 
Lidande utgår från den egna personens upplevelser och kan beskrivas som det obehag 
personen upplever i sin kropp (Öhlén, 2001). Öhlén menar också att lidande kan 
förekomma i olika dimensioner som kroppsligt-själsligt-andligt, och därmed påverka hur 
människan upplever sin existens. Lidandets subjektiva innebörd för den enskilda 
människan kan vara svår för utomstående att förstå och mening om. Det kan också finnas 
svårigheter för den lidande människan att sätta ord på sitt lidande och därmed kunna 
berätta för andra (a a). Av detta följer att hinder kan uppstå för vårdare att identifiera 
lidandets existens. Eriksson (1994) menar att vårdarens uppmärksammande av lidande kan 
bidra till att skapa en mer människovärdig vård, som också ser till det moraliska ansvaret 
hos vårdprofessionella att lindra lidande. 
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Lidande ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 
Den vårdvetenskapliga förankringen för denna studie utgår från Karin Dahlbergs 
livsvärldsperspektiv, som vilar på en fenomenologisk grund. Dahlberg menar att 
livsvärldsperspektivet innebär att se, förstå, beskriva och analysera världen så som den 
erfars av individen (Dahlberg, 2003). Genom detta synsätt blir omvårdnadens inriktning 
fokuserad på patientens perspektiv och situation. Teorin om livsvärlden är för Dahlberg 
”den verklighet som vi dagligen lever i och ständigt, om än omedvetet, tar för given” (a a s. 
24). Beroende på omständigheterna kan människan uppleva smärta i olika grader. I 
smärtan finns också lidande. Lidandet berör människans värdighet och enligt Dahlberg är 
vårdandets mål att lindra lidande och därmed skapa förutsättningar för välbefinnande (a a 
s. 39). Smärta och lidande kopplas till livsvärlden i bemärkelsen av människans subjektiva 
upplevelse av sin livssituation. Dahlberg menar att som utgångspunkt i vårdandet fordras 
ett förhållningssätt där patientens levda verklighet bekräftas. På detta sätt framgår hur 
begreppen smärta, lidande och livsvärld har ett samband.    
   

Vårdande som fenomen i relation till PMD 
Vårdandets grundmotiv är enligt Eriksson (1987), lidande, vilket följaktligen leder till att 
vårdande som fenomen innebär att lindra lidande. I fenomenet vårdande ingår också att ge 
människor möjlighet till att forma sina liv på så sätt att de kan fullfölja sina uppgifter som 
värdiga och okränkbara människor och väsen (Wiklund, 2003).  
 
Målet för omvårdnaden av PMD är att parallellt med medicinsk behandling lindra och 
underlätta patientens situation och behov (SBU, 2007). Då demenssjukdomar är 
långdragna och inte kan botas, innebär det att patienten istället behöver stöd och 
omvårdnad på olika sätt för att få en värdig tillvaro. Omvårdnad av en PMD kräver 
kunskaper hos den som vårdar om hur sjukdomen påverkar den som drabbas. Beteende- 
och personlighetsförändringar ingår som delar i sjukdomsbilden, vilket medför 
konsekvenser både för den som insjuknar, närstående och vårdare. Den värld den sjuke 
lever i kan vara svår för utomstående att förstå. För den sjuke leder förändringen ofta till 
frustration och depression (Larsson & Rundgren, 2003). PMD reagerar på smärta med 
uttryck som avviker från deras tidigare beteende. I den dagliga omvårdnaden blir därför 
smärtanalys en grundläggande del i bedömningen av patientens situation (Rundgren, 
2006). Omvårdnaden av PMD innebär också att kontinuerligt följa förändringar i 
rörelsemönster och emotionella uttryck för smärta. 
 
Vårdrelationen i mötet mellan vårdare och PMD är grunden och förutsättningen för 
omvårdnaden. Då PMD har svårt att kommunicera och därmed samspela med vårdaren, 
uppstår också svårigheter för vårdaren att förstå och tolka vad den demenssjuke vill. Därför 
är det nödvändigt att vårdare får ökade kunskaper och färdigheter i det kommunikativa 
mötet med PMD. Ett möte handlar om att ha förmågan att se in i den sjukes värld och 
försöka förstå hur den ter sig och att möta själva människan bakom sjukdomen. 
Bemötandet bör präglas av respekt, integritet, trygghet och värdighet (Edberg, 2002).  
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Problemformulering 
I 2 a § Hälso- sjukvårdslagens anges att vården och behandlingen så långt det är möjligt 
ska utformas och genomföras i samråd med patienten (SFS, 1982:723). Demenssjuka 
patienter är en utsatt och sårbar grupp på grund av sin nedsatta kognitiva förmåga. 
Eftersom sjukdomen också har ett progressivt förlopp förändras graden av demens efter 
hand. Patientens tillstånd är därför aldrig konstant (Larsson & Rundgren, 2003). För PMD 
kan det därmed föreligga svårigheter att själva kunna uttrycka sin egen smärta och lidande. 
Att identifiera och bedöma smärta hos denna patientgrupp är ett komplext problem. 
Vårdarens tolkning och skattning av patientens smärta får istället utgå från eventuella 
beteendeförändringar och icke verbal kommunikation.  Det blir därför viktigt att i 
omvårdnaden vara uppmärksam på hur smärta initieras och uttrycks, för att kunna lindra 
patientens smärta. I denna studie avses att beskriva hur PMD uttrycker smärta samt hur 
vårdpersonal identifierar och bedömer smärta. Avsikten är att undersöka vilka metoder 
som används för identifieringen och bedömningen samt hur dessa metoder används. 
Studiens resultat förväntas bidra till metodutveckling inom omvårdnaden för att identifiera 
och bedöma smärta hos personer med demenssjukdom.  
 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att utifrån aktuell forskning beskriva och analysera hur smärta 
identifieras och bedöms hos PMD. 
 
Specifika syften: * hur identifieras och bedöms smärta hos PMD? 
                            * vilka tekniker och metoder används vid smärtbedömning? 
                            * hur beskrivs den tillämpade metodens fördelar/nackdelar? 

METOD 

Val av metod 
Genom att kritiskt granska, värdera och sammanställa vetenskapliga resultat kan slutsatser 
dras och därmed leda till förnyad kunskap. På så vis kan behovet av bättre beslutsunderlag 
för vårdhandlingar och vårdande mötas. 
 
 Klinisk forskning och systematiska litteraturöversikter är en grund för den 
evidensbaserade medicinska forskningen (Eriksson & Nordman, 2004). På senare år har 
evidensbaserad forskning även börjat omfatta omvårdnad, då detta område fått en stark 
tillväxt. Definitionen av evidens härstammar från engelskans evidence, i betydelsen bevis 
eller belagd kunskap (Willman, et. al., 2006). Evidensbaserad omvårdnad kan ses som en 
process av systematisk insamling och kvalitetsgranskning av bästa tillgängliga 
forskningsresultat för vårdbeslut (a a s.15). Inom omvårdnadsforskningen accepteras både 
kvantitativa och kvalitativa metoder i de studier som används i översikter och därför bör 
båda metoderna representeras i en systematisk litteraturstudie, för att sedan ligga till grund 
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för praktisk klinisk verksamhet (Eriksson & Nordman, 2004; SSF, 2002; Willman, et. al., 
2006). Fynden i en översikt, de vetenskapliga bevisen, bör också diskuteras i samråd med 
kliniskt yrkesprofessionella och patienter. Utifrån dessa diskussioner kan sedan 
utvecklingen av riktlinjer för klinisk omvårdnad göras (a a).    
 
Då syftet med denna studie är att analysera och beskriva hur PMD uttrycker smärta samt 
hur smärta identifieras och bedöms, har en systematisk litteraturstudie valts för att söka 
svar på studiens frågeställning. Studien har utgått från Polit och Hunglers (1999) 
analysmetod för litteraturgranskning som utgår från tio steg. Av dessa tio steg har sju steg 
ansetts som relevanta för analysen enligt följande: 
 
* identifiering av sökord 
* framtagning av artiklar 
* urval av artiklar 
* bedömning av artiklar 
* inläsning av artiklar 
* organisering av artiklar 
* analysering och bearbetning av befintligt material  
 
I den följande texten beskrivs de olika stegen i denna litteraturöversikt.  

Datainsamling 
För framtagande av datamaterial användes sökdatabaserna PubMed och SweMed+ för 
elektronisk sökning av vetenskapliga artiklar. Sökorden demen*, assessment, pain, 
identification och measurement har använts för att finna relevant datamaterial. Se tabell 1. 
  
Tabell 1. Studiens sökord och antal träffar 
* betyder att sökordet demen använts för att få med böjningsformer 
Sökord PubMed Swe Med+ Antal valda 

demen* 67386 3223  

and pain 964 612  

and assessment 324 206  

and identification  120 5 

and measurement 201  8 
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Urval av datamaterial 
Sökningen av artiklar ledde till ett stort antal träffar varför en sortering gjordes. Vårt 
datamaterial består av både reviewer och enskilda studier. Inklusionskriterierna för urvalet 
var att artiklarna skulle vara relevanta till studiens syfte, vara uppbyggda enligt en 
vetenskaplig struktur, ha en tydlig frågeställning och ett tydligt resultat samt kunde ha 
kvalitativ eller kvantitativ ansats. Artiklarna skulle också vara publicerade efter år 2000. 
De artiklar som exkluderades från urvalet uppfyllde inte inklusionskriterierna. Bedömning 
av relevanta artiklar för studien gjordes i två steg: 1) läsning av artikelns abstract utifrån 
sökord och titel. 2) inkluderade artiklar genomlästes för bedömning av inkludering som 
datamaterial i den slutgiltiga översikten. Den slutgiltiga inkluderingen styrdes av studiens 
syfte, forskningsfrågan och kvalitetskriterierna för bedömning av den vetenskapliga 
kvaliteten. Kvalitetskriterierna har utgått från Willman, et. al. (2006) enligt följande: 
 

Kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod   
Kontrollerad studie med hög kvalitet: större studie med god beskrivning av 
randomiseringsförfarandet, forskningsprotokoll, undersökningsgrupp och 
forskningsmetoder. Tillräckligt stor undersökningsgrupp för att besvara frågeställningen. 
 
Kontrollerad studie med låg kvalitet: randomiserad studie med otillräcklig statistisk styrka. 
Bristfällig redovisning av undersökningsgrupp, stort bortfall. Dålig beskrivning av 
interventionen. 
 

Kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 
Hög kvalitet: klart beskriven kontext, väldefinierad frågeställning, välbeskriven 
urvalsprocess och datainsamlingsmetod, beskriven analysmetod, dokumenterad metodisk 
medvetenhet, systematisk dataredovisning, påvisade förankrade tolkningar, diskussion om 
tolkningarnas trovärdighet och tillförlitlighet, kontextualisering av resultat i tidigare 
forskning, implikationer för relevant praktik. 
 
Låg kvalitet: oklart beskriven kontext, vagt definierad frågeställning, otydligt beskriven 
urvalsprocess/datainsamlingsmetod/analysmetod, vagt dokumenterad metodisk 
medvetenhet, osystematisk dataredovisning, otydligt förankrade tolkningar av data, 
kontextualisering av resultat i tidigare forskning outvecklad, implikationer för relevant 
praktik saknas.   
  
Efter urval återstod 13 artiklar, vilka utgör studiens datamaterial. Se tabell 2. 
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Tabell 2. Vetenskapliga artiklar som utgör studiens datamaterial  
 

Art.nr 
Författare 

Titel, Tidskrift Syfte Resultat Studie- 
Design 

Kval- 
Grad. 

1. 
Scherder, E. & 
van Manen, F.  
 
(2005) 

Pain in Alzheimer´s disease: 
nursing assistants´ and patients´ 
evaluations.  
 
Journal of Advanced Nursing 

Jämföra vårdares bedömning av 
smärta m patientens och att 
medverka till kunskapen om 
betydelsen av graden av demens 
för upplevelsen av smärta.  

Svårigheten m att 
bedöma smärta kan leda 
till både underskattning 
o överskattning. 

Kvant. Hög 

                             
2. 
Stolee, P. et. al. 
 
 (2005) 

Instruments for the Assessment 
of Pain in Older Persons with 
Cognitive Impairment.  
 
Journal of Geriatric Society 

Undersöka validitet och 
reliabilitet hos instrument för 
bedömning av smärta hos älder 
personer med kognitiv 
nedsatthet. 

Svårt att uppnå validitet 
o reliab. av 
instrumenten.  

Kvant. Hög 

3. 
Norbergh, K-G. 
et. al.   
 
(2006) 

Nurses´ Attitudes Towards 
People With Dementia: The 
Semantic Differential 
Technique. 
 
Nursing Ethics 

Identifiera en struktur i 
sjuksköterskors attityder till 
personer med demens. 

Positiv attityd till dem. 
pat. leder även till 
positiv attityd till arbetet.  

Kval. Hög 

4. 
Akbarzadeh, 
M. & 
Jakobsson, U. 
 
(2007) 

Smärtbedömning hos äldre 
personer med 
kommunikationssvårigheter – 
en utvärdering av den svenska 
versionen av Doloplus-2. 
 
Vård i Norden 

Psykometriskt testa den svenska 
versionen av Doloplus-2 
instrumentet i ett urval av äldre 
personer med 
kommunikationssvårigheter. 
 

Validiteten och 
reliabiliteten var god 
gentemot 
originalinstrumentet: den 
engelska versionen. 
Dock efterfrågas mer 
forskning. 

Kvant. Hög 

5. 
Herr, K.  et. al.  
 
(2005) 

Tools for Assessment of Pain in 
Nonverbal Older Adults with 
Dementia: A State-of-the 
Science Review. 
 
 
 
Journal of Pain and Symptom 
Management 

Kritiskt utvärdera befintliga 
verktyg att använda vid 
smärtbedömning hos 
demenssjuka personer med 
kommunikationssvårigheter. 

Verktygen ansågs inte 
tillräckligt utveckl./test.  
och inget av dem ansågs 
bättre än det andra. Det 
saknas även instr. 
särskilt anpassade till 
icke-verb. pat.  

Kvant. Hög 

6. 
Sandgathe 
Husebo, B. et. 
al.  
 
(2008) 
 

Who suffers most? Dementia 
and pain in nursing home 
patients: a cross- sectional 
study. 
 
Journal of American 
Medicine Direction 
Association  

Undersöka förhållandet mellan 
sjukhemspatienter i olika stadier 
av demens och med olika 
demens- diagnoser samt 
användandet av smärtlindrande 
läkemedel i jämförelse med 
smärtintensitet. 

Pat. m svår demens 
upplevde inte lägre grad 
av smärtintensitet än pat. 
m andra grader av dem. 
Pat. m svår demens har 
hög risk att lida av svår 
smärta.   

Kvant. Hög 

7. 
Kunz, M. et. al.   
 
(2007) 

The facial expression of pain in 
patients with dementia.  
 
 
International Association for 
the Study of Pain 

Undersöka ansiktsuttrycken hos 
demenssjuka patienter som 
respons på smärta samt jmf. 
detta med icke dem. patienter. 

Demenssjukdom var 
signifikant för pat. 
smärtreaktion både i 
frekvens o intensitet. 
Dem. responderade även 
mer på smärta genom 
ansiktsuttryck jmf. m 
icke dem. pat.   

Kvant. Hög 

8. 
Lundell, S. & 
Svensson, K.  
 
(2003) 

Hur demenssjukas smärta kan 
tolkas. 
 
 
 
 
Vård i Norden 

Beskriva hur vårdpersonal 
tolkar demenssjuka personers 
smärta och utifrån dessa 
tolkningar utforma ett enkelt 
analysinstrument. 

Fysiska, mentala, sociala 
och existentiella tecken 
visades som uttryck för 
smärta hos demenssjuka 
personer. Utifrån detta 
gjordes en folder/instr. 
anpassad för 
smärtanalys. 
 
 

Kval. Hög 

9. 
Nygaard, H. & 
Jarland, M.  
 
(2005) 

Are nursing home patients with 
dementia at increased risk for 
inadequate pain treatment? 
 
International Journal of 

Undersöka om det fanns 
skillnader mellan patienter med 
demens diagnos i förhållande 
till mentalt nedsatta patienter 
(icke diagn.dem) varav 

Patienter med 
diagnostiserad demens, 
speciellt de med svår 
demens, får mindre 
frekvent smärtlindring 

Kvant. Hög 
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Geriatric psychiatry 
 

majoriteten troligen har en 
oidentifierad demenssjukdom. 

jämfört med de som inte 
har en demensdiagnos. 

10. 
Pautex, S. et. al   
 
(2006) 

Pain in Severe Dementia: Self-
Assessment or Observational 
Scales? 
 
Journal of American 
Geriatric Society 

Bedöma hur 
självskattningsskalor hos svårt 
dementa 
förhåller sig jämfört med 
observationsskalor. 

Dementa kan självskatta 
sin smärta i större 
utsträckning än vad 
vårdare gör/tror. 
Observ.skalorna 
undervärderade smärta. 

Kvant. Hög 

 
11. 
Smith,  M. 
(2005) 

 
Pain Assessment in Nonverbal 
Older Adults with Advanced 
Dementia. 
 
 
 
Perspectives in Psychiatric 
Care 

 
Att kritiskt granska olika 
metoder för smärtidentifiering 
hos personer med 
demenssjukdom och 
kommunikationssvårigheter. 

 
Varje enskild patients 
behov bör anpassas till 
det instrument som 
används. De undersökta 
bedömningsinstrumenten 
har både för-  och 
nackdelar. 

 
Kvant. 

 
Hög 

 
12. 
Zwakhalen, 
M.G.S. et. al 
 
(2007) 

 
Improving the clinical 
usefulness of a behavioural 
pain scale for older people with 
dementia. 
 
Journal of Advanced Nursing 

 
Att beskriva utvecklingen av en  
förkortad version av 
mätinstrumentet PACSLAC, 
avsedd för äldre patienter med 
demenssjukdom.  

 
PACSLAC utvecklades 
till ett 24-frågors 
formulär, där även 
sociala/emotionella 
frågor fanns med.     

 
Kvant. 

 
Hög 

13. 
Zwakhalen, 
M.G.S. et. al.    
 
(2006) 

Pain in elderly people with 
severe dementia: A systematic 
review of behavioural pain 
assessm.   
 
 
BMC Geriatrics 

Sammanställning och 
utvärdering av 12 st. 
observationsskalor som 
smärtbedömningsinstrument  
för äldre pat. med svår demens. 

Inget instr. erhöll mer 
kvalitet än något annat. 
Doloplus-2 och Pacslac 
erhöll bäst psykometrisk 
kvalitet. Pat. smärtbed. 
stämde inte överens m 
vårdares.    

Kvant. Hög 

  

Dataanalys 
Dataanalysen utgick från Polit och Becks (2003) analysmodell editing analysis style för 
kvalitativ analys. Analysen inleddes med att varje artikel kodades med ett nummer. 
Därefter analyserades varje artikel enligt ett analysschema som bestod av åtta kategorier: 
typ av artikel, författare, titel, tidskrift, design, syfte, resultat och kvalitetsgrad. Vidare 
analyserades varje artikel på detaljer i forskningen relaterat till denna studies syfte. 
Innehållet i analysen ordnades sedan i kategorier och subkategorier. Följande fem 
kategorier framkom ur analysen: (i) bedömningsinstrument, (ii) fortsatt utveckling och 
testning av bedömningsinstrument, (iii)  kommunikation, (iv) patientkännedom och (v) 
vårdarens kunskap. Följande två subkategorier framkom ur kategori (i): 
självskattningsskala och observationsskala. Kategorierna och subkategorierna utgör 
tillsammans studiens resultat. Dessa redovisas både i tabell 3 och i beskrivande text under 
rubriken Resultat.  
 

Etiska aspekter 
Studien har följt Medicinska Forskningsrådets etiska riktlinjer (MFR-rapport, 2003) för 
god sed i forskningen genom att uppmärksamma de 4 grundläggande etiska principerna; 
autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada samt rättviseprincipen. 
Under studiens arbetsgång har de etiska värderingarna och övervägandena legat till grund 
för studiens utformande, genom reflektion och värdering av arbetet. Datamaterialet har 
presenterats utan att några förvanskningar eller andra förvrängningar gjorts av de 
ursprungliga texterna. Enligt Forsberg och Wengström (2003) bör etiska överväganden 
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göras och presenteras vid systematiska litteraturstudier. De förslår följande steg i det etiska 
arbetet: reflektion, värdering, analys, sammanställning samt spridning/tillämpning. Dessa 
steg har legat till grund för studiens insamling av datamaterial, urval och bearbetning samt 
resultat.    

RESULTAT 

I analysen av datamaterialet framkommer fem kategorier:(i) bedömningsinstrument, 
 (ii) fortsatt utveckling och testning av bedömningsinstrument, (iii) kommunikation, (iv) 
patientkännedom och (v) vårdarens kunskap. Två subkategorier framkommer under 
kategori bedömningsinstrument: självskattningskala och observationsskala. 
 
Kategorierna utgör tillsammans studiens resultatet om hur smärta identifieras och bedöms 
hos PMD. Kategorierna illustreras nedan i tabell 3: 
 
Tabell 3. Översiktstabell över de kategorier som framkom ur datamaterialet och deras fördelning 
 
Artikel 
nummer 
 
 

Genom att tillämpa 
bedömnings- 
instrument 

Genom att tillämpa 
fortsatt utveckling o 
testning av 
bedömn.instr  
 

Genom att tillämpa 
kommunikation 

Genom att 
tillämpa 
patient- 
kännedom 

Genom att 
tillämpa 
vårdarens 
kunskap 

 Själv- 
skattningsskala 

Obs- 
skala 

    

1  X X X X  
2  X     
3  X X X   
4 X X     
5 X X X    
6  X X X   
7 X X X  X  
8    X  X 
9  X  X X  
10    X X X 
11 X X X X  X 
12  X   X X 
13 X   X X  
 
 

Bedömningsinstrument 
Resultatet i denna studie visad att smärta hos PMD kan bedömas med hjälp av olika 
bedömningsinstrument, som självskattningsskalor och observationsskalor. Med 
självskattningsskalor kan patienten själv skatta sin smärta i olika grader. Med 
observationsskalor skattar vårdaren patientens smärta med hjälp av observation av 
beteendeförändringar, kroppshållning eller andra faktorer som skulle kunna identifiera 
smärta. Vårdaren kan också utgå från ett frågeformulär och ställa frågor till patienten om 
smärtans lokalisation, grad och intensitet.   
 
Resultatet visar också att det finns en mängd olika typer av bedömningsinstrument. När det 
gäller självskattningsskalor visar flera studier på att PMD i senare stadier har svårare att 
själva skatta sin smärta och att kunna redogöra för smärtans lokalisation och intensitet. 
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Utformningen av en observationsskala kan variera i omfång och frågeställningar. I studien 
av Lundell och Svensson (2003) har en checklista i form av en folder framställts. Foldern 
innehåller frågeställningar om både fysiska, psykiska, sociala och existentiella tecken på 
smärta. Genom att uppmärksamma dessa tecken kan identifieringen och bedömningen 
underlättas för vårdaren. 
 
Av resultatet framgår också att det föreligger skillnader mellan patientens skattning av sin 
smärta och vårdarens skattning. Som en följd av dessa skillnader finns risk för att 
patientens smärta underbehandlas eller inte uppmärksammas alls.  
 
 

Fortsatt utveckling och testning av bedömningsinstrument 
För att bedömningsinstrumenten ska uppnå tillfredsställande tillförlitlighet behöver de 
både utvecklas och testas mer. Utvecklingen behövs för att bättre kunna anpassa 
instrumentet till patientens behov. Ett lätthanterligt instrument är efterfrågat från vårdare, 
som är enkelt att använda och inte tar för mycket tid i anspråk. De olika typerna av 
bedömningsinstrument har både för- och nackdelar. För att instrumentet ska få god 
validitet och reliabilitet måste det instrument som används för smärtbedömning anpassas 
till den patient det gäller, med hänsyn till demenssjukdomens svårighetsgrad och karaktär. 
Trots att flera modeller av bedömningsinstrument finns framtagna, är det ingen av dem 
som kan anses vara standardiserade och utformade för att kunna användas till PMD. 
Däremot framkom i Zwakhalens et. al., (2006) studie att två av skalorna var mest frekvent 
använda (Doloplus-2 och Pacslac). De ansågs också ha både god validitet och reliabilitet.  
 

Kommunikation 
Smärtidentifiering hos PMD med kommunikationssvårigheter upplevs av många vårdare 
som svår. När patientens verbala talförmåga avtar får identifieringen istället utgå från 
ansiktsuttryck, kroppsställningar, rörelsemönster, ljud och beteendeförändringar. 
Identifieringarna innehåller både fysiska, psykiska, sociala och existentiella tecken på 
smärta. Som tidigare nämns föreligger också risk för att PMD med 
kommunikationssvårigheter blir underbehandlade av smärtlindrade läkemedel. 
Anledningen till detta är just att denna patientgrupp har svårare att uttrycka och göra sig 
förstådda med att de har smärta. Vid demens av svårare grad avtar inte bara den verbala 
förmågan att kommunicera, utan även den fysiska kroppsliga förmågan att uttrycka sig. Ju 
längre sjukdomsprocessen framskrider, desto svårare har patienten att röra sig, gestikulera 
och avge ljud. 
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Patientkännedom 
För att kunna uppmärksamma beteendeförändringar hos patienten och därmed lokalisera 
eventuella smärttillstånd, är patientkännedom en underlättande faktor för vårdaren. Att 
även känna till hur patienten var innan sjukdomen bröt ut, gör att vårdaren har mer 
kunskap att utgå från i sin identifiering av förändringar. Patientkännedom påverkar också 
vårdarens attityd till sitt eget arbete med PMD. Kännedomen om en patient kan göra att 
vårdaren får en mer positiv attityd till densamme, än om patienten är helt obekant. 
Vårdarens dagliga omvårdnad om patienten är grundläggande för att kunna identifiera 
smärttillstånd. Ett hinder för smärtidentifiering är att äldre undviker att rapportera sin 
smärta av rädsla för att vara till besvär. Ett annat hinder är, att om patienten inte säger eller 
på annat sätt visar tecken på att smärta föreligger, så finns risk för feltolkning. 
 

Vårdarens kunskap 
Resultatet visar att forskarnas åsikter skiljer sig åt när det gäller att värdera och bedöma de 
olika bedömningsinstrumentens validitet och reliabilitet, eftersom det finns svårigheter 
med att uppskatta hur PMD verkligen klarar av att skatta sin egen smärta. Den 
tolkningsprocess som vårdaren gör utifrån patientens uttryck, beror på vårdarens kunskap 
om demenssjukdomar och deras påverkan på patienten. Även vårdarens människosyn och 
etiska förhållningssätt präglar omvårdnadens kvalitet och innehåll. Hur den demenssjuke 
patienten värderas som människa avspeglas i den omvårdnad som utförs. Tillförlitliga 
smärtanalyser är grundläggande för att identifiera och bedöma smärta. Dokumentation och 
journalföring av smärtanalyser är viktiga för patientens omvårdnad. Identifieringar som 
inte kommer till kännedom för andra vårdare, kan resultera i att behandling uteblir för 
patienten, med onödigt lidande som följd. Även vårdinstitutionens normer och rutiner för 
smärtbedömning är faktorer som påverkar vårdarnas arbetssätt och arbetsmetoder.            
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Utgångspunkten och det övergripande syftet för denna studie var att undersöka hur vårdare 
identifierar och bedömer smärta hos PMD. Metodvalet att göra en litteraturstudie för 
undersökningen visade sig vara tillfredsställande när det gällde att inhämta relevant 
kunskap om ämnesområdet. Valda sökord gav träffar som motsvarade studiens syfte och 
det fanns god tillgång på datamaterial för att kunna användas i undersökningen. I denna 
studie har urval av kvantitativa artiklar varit överrepresenterade i förhållande till artiklar 
med kvalitativ ansats. Kanske kunde en sökning i fler databaser resulterat i ett annat utfall. 
Studier med både kvalitativa och kvantitativa ansatser behövs för att få tillförlitliga 
underlag för smärtbedömning (Willman, et.al, 2006). Av denna anledning kan denna studie 
medverka till intresset att göra fler undersökningar av kvalitativ karaktär för att utveckla 
ytterligare forskningsfrågor.   
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Dataanalysen bestod av att kritiskt granska och utvärdera de valda artiklarna. Kategorier 
och mönster söktes för att genomlysa artiklarnas innehåll. På så vis underlättades arbetet 
med att strukturera texterna. Artiklarna sammanställdes därefter i en överskådlig tabell. 
Analysen av datamaterialet har legat till grund för resultatet. Resultatet anses ha besvarat 
forskningsfrågan och syfte, samt följt en systematisk metod enligt Polit och Hungler 
(1999).  
 
Ett alternativt metodval till litteraturstudie hade kunnat vara genomförande av en empirisk 
studie, med undersökningar i form av intervjuer av både vårdare och anhöriga till patienter 
med demenssjukdom. Även observationsstudier av patienter skulle kunna göras, för att se 
hur vårdare faktiskt identifierar och bedömer smärta. En empirisk studie innehållande flera 
metoder för att ge svar på forskningsfrågan styrker också studiens tillförlitlighet. En 
ytterligare styrka med studien skulle då också vara erhållandet av förstahandskällor.  
 
Då författarna till denna studie har erfarenhet av omvårdnadsarbete med PMD fanns en 
viss förförståelse som kan ha påverkat datainsamlingen. Detta kan ses som en svaghet med 
studien. Dock har ambitionen varit att inte medvetet låta förförståelsen påverka resultatet. 
Värdet på denna studies validitet och reliabilitet får ändå anses som tillfredsställande, då 
forskningsunderlaget varit av vetenskaplig karaktär och uppfyllt de kriterier som uppställts 
för studiens genomförande. Det vetenskapliga arbetssättet som används har också följt de 
rekommendationer som finns i Polit och Hungler (1999); Kvale (1997).    
 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie är att utifrån aktuell forskning analysera och beskriva hur smärta 
identifieras och bedöms hos PMD. Såväl tidigare forskning som denna litteraturstudie visar 
att smärta kan vara ett svåridentifierat fenomen för vårdare. Med en felaktig bedömning av 
smärta finns risk för att patienten utsätts för underbehandling av smärtlindrande läkemedel. 
Därmed utsätts patienten då också för onödigt lidande. Resultatet från denna 
litteraturstudie kommer nedan att diskuteras utifrån de fem kategorier som framkom vid 
dataanalysen. Resultatdiskussionen kommer att föra kopplingar till aktuell forskning, 
Dahlbergs livsvärldsteori och Erikssons teori om lidande.  
 

Bedömningsinstrument 
Tidigare var det vanligt att vårdare skattade patienters smärta utifrån egna godtyckliga 
referensramar. Med denna metod för smärtbedömning finns risk för att bedömningen inte 
stämmer överens med patientens uppfattning. Det blir också vårdarens uppfattning som blir 
avgörande för om patienten får smärtlindrande läkemedel eller inte. Detta påvisas också i 
aktuell forskning hos Scherder och van Manen (2005), som kommer fram till att såväl 
underskattning som överskattning av smärta kan förekomma då tillförlitliga instrument 
saknas. Resultatet visar att olika typer av bedömningsinstrument kan användas för att 
identifiera smärta (Herr, et. al., 2005., Stolee, et.al., 2005 & Pautex, et.al., 2006). Tekniken 
att använda bedömningsinstrument för smärtbedömning har både för och nackdelar. 
Fördelen är att vårdare får ett användbart utprovat arbetsverktyg, som underlättar 
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identifieringen och säkerställer bedömningen. Användandet av mer systematiska metoder 
för smärtbedömning ger också vårdare en större säkerhet och trygghet i sitt arbete. För 
patienten innebär det att smärta kan uppmärksammas så tidigt som möjligt. Nackdelar kan 
vara att instrumentet upplevs krångligt och svårt att använda. I Zwakhalens (2007) studie 
framkom just problemet med att instrumentet upplevdes vara för omfattande och svårt att 
använda. Av denna anledning utvecklades istället en förkortad version av det aktuella 
instrumentet.  
 
Självskattningsskalor, där patienten själv skattar sin smärta, är en bra metod att använda 
om patienten har förmågan att kunna förmedla sig så att vårdaren kan förstå och tolka 
patientens budskap. För demenssjuka patienter i senare stadier av sjukdomen uppstår dock 
svårigheter att rent intellektuellt förmedla sin smärtas lokalisation och intensitet. 
Observationsskalor, där vårdare skattar patientens smärta utifrån exempelvis 
beteendeförändringar, blir då ett bra komplement till självskattning för att få en så säker 
bedömning som möjligt. Vid jämförelser mellan patientens och vårdarens bedömning av 
smärta, visade flera av studierna att det fanns skillnader mellan skattningarna (Sherder & 
van Manen, 2005., Sandgathe-Husebo, et.al., 2008). Ofta undervärderades patientens 
smärta, vilket visar hur problematiskt det kan vara att bedöma andras smärta. Användandet 
av objektiva mätinstrument måste kompletteras med mer bedömningar av patientens 
subjektiva psykosociala och existentiella situation. Beteendeförändringar av psykosocial 
karaktär kan vara tecken på smärta. Därför finns ett värde i att använda båda typerna av 
bedömningsinstrument för PMD.     
 

Fortsatt utveckling och testning av bedömningsinstrument 
Analysen visar att det saknas lätthanterliga bedömningsinstrument. Det framkommer också 
att utveckling av specifikt anpassade smärtbedömningsinstrument för demenssjukdomars 
olika stadier saknas. De instrument som finns tillgängliga har ett mer generellt 
användningsområde. Behovet av att ta fram instrument som på ett mer tillförlitligt sätt är 
anpassat till olika demenssjukdomars varierande stadier är efterfrågat (Smith, 2005). 
Fortsatt testning av instrumenten är nödvändigt för att kunna utveckla dessa och därmed få 
reliabla arbetsverktyg.   
Herr, et.al (2005) utvärderade tio stycken olika smärtbedömningsinstrument i sin studie. 
Studien kom fram till att ytterligare utveckling och testning måste göras för att kunna få 
instrument som är bäst anpassade till den patient det gäller. Eftersom demenssjukdomar 
uppvisar så många olika former och stadier och varje patient har sin unika smärta och sätt 
att uttrycka den, är det ett rimligt krav på forskningen att fortsätta undersökningen av 
bedömningsinstrument. Strävan efter att använda systematiska metoder för att identifiera 
och bedöma smärta ligger också i den evidensbaserade sjukvårdens målsättning, för att 
kunna ge vård på säkrare grund (Willman, et.al., 2006).     
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Kommunikation 
I resultatet framkommer att förmågan till verbal kommunikation avtar i takt med 
demenssjukdomens progressiva förlopp (Sandgathe-Husebo, et.al., 2008). Detta leder till 
att patienten har svårt att intellektuellt redogöra för smärtans lokalisation och intensitet. 
Det medför också att uttrycken för smärta istället görs med hjälp av ickeverbal 
kommunikation, som ljud, kroppsspråk och mimik. I vårdarens tolkning av patientens 
smärtuttryck krävs en förståelse och kunskap om demenssjukdomar och hur de påverkar 
patienten. Inom kategorin kommunikation gjordes fynden att vårdare upplever svårigheter 
med att kommunicera med PMD, och att följden därav kan bli att vårdare kommunicerar i 
allt mindre utsträckning med dessa patienter (Norgergh, et.al., 2006). För att förstå och 
kunna tolka patientens uttryck är interaktionen av stor vikt. Genom en interaktion och 
relation i mötet med en demenssjuk patient uppstår det förhållningssätt som måste finnas, 
för att kunna lindra det eventuella lidande som finns i smärtan. Vårdandets mål är att lindra 
eller förhindra lidande samt skapa förutsättningar för välbefinnande (Dahlberg, 2003). 
Eriksson (1994) menar att en människas lidande måste ses och bekräftas och inte förklaras 
bort. Det är således vårdprofessionellas etiska  ansvar att uppmärksamma tecken på smärta. 
Demenssjuka patienter lever i en komplex livsvärld, eftersom den kognitiva förmågan är 
nedsatt. Beroendet till vårdare blir därför stort och i många fall avgörande för den dagliga 
livssituationen. 
 

Patientkännedom 
För att kunna uppmärksamma beteendeförändringar hos en PMD behöver vårdare 
patientkännedom och kunskap om hur patienten varit innan sjukdomen bröt ut. Vid 
jämförelser kan då förändringar följas och eventuella tecken på smärta uppmärksammas. 
Fynden i kategorin patientkännedom påvisar betydelsen av kontinuitet i personalstyrkan 
och omvårdnadsrutinerna. Härigenom underlättas identifieringen av förändringar hos 
patienten och snabbare behandling kan sättas in. Norbergh, et.al (2006) kom i sin studie 
fram till att kännedomen även påverkar attityden till patienten. Ju mer vårdare kände till 
om patienten desto positivare attityd hade vårdaren till densamme. Även relationen med 
patienten har en stor betydelse för omvårdnaden och hur vårdare uppfattar patienten. I 
analysen framkom även hinder och barriärer för smärtidentifiering (Smith, 2005). Att 
smärta hör det naturliga åldrandet till, var ett av dem. Om patienten inte talade om eller 
visade på föreliggande smärta, utgick vårdare från att det heller inte fanns någon smärta. 
Här blir kännedomen om patienten ovärderlig för kunskapen om hur den unika individen 
uttrycker eller bemästrar smärta. Smärtans mångdimensionella karaktär kan utgå från så 
många olika uttrycksformer och den är unik för varje enskild människa.  
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Vårdarens kunskap 
Med livsvärldsperspektivet som utgångspunkt för denna studie blir fynden i kategorin 
vårdarens kunskap omfattande. Omvårdnadens inriktning utgår från patientens levda 
situation och verklighet, där vårdaren försöker förstå och analysera världen så som den 
erfars av individen (Dahlberg, 2003). Resultatet visar att den tolkning vårdare gör utifrån 
patientens uttryck utgår från den kunskap som finns hos vårdaren om demenssjukdomar 
och hur dessa påverkar patienten. Särskild omvårdnadsutbildning om arbetet med 
demenssjuka patienter är av största vikt, för att kunna ge omvårdnad av god kvalitet och 
trygghet för patienten. Det etiska förhållningssättet och människosyn gentemot patienten 
ska innebära trygghet och integritet. Även praktiska färdigheter i att kunna utföra 
tillförlitliga smärtanalyser samt dokumentation av dessa är viktiga kunskaper för vårdare 
att inneha.  
 
Författarna tror att de rutiner och metoder som tillämpas inom varje enskild institution, 
också får betydelse för hur vårdares kunskaper uppmärksammas och upprätthålls i den 
praktiska vårdverksamheten. Regelbunden fortbildning och stöttning i vårdarbetet med 
demenssjuka patienter kan leda till säkrare arbetsmetoder och ger mer stimulans åt 
arbetsuppgifter.                               
 
Sammanfattningsvis kan sägas att vår litteraturstudie av hur vårdare kan identifiera och 
bedöma smärta hos PMD kom fram till att självskattningsskalor och observationsskalor bör 
komplettera varandra vid bedömningarna. Den dagliga omvårdnaden av patienten och 
patientkännedom var viktiga faktorer för att upptäcka beteendeförändringar eller andra 
avvikande förändringar. Bedömningsinstrumenten fanns i olika modeller och hade olika 
validitets- och reliabilitetsvärden. Instrumenten ansågs behöva genomgå fortsatt utveckling 
och testning för att kunna anpassas till patientens behov. Etiskt förhållningssätt, vilja och 
engagemang samt kunskap om demenssjukdomar var ytterligare viktiga faktorer för 
vårdaren att inneha. Journalföring och dokumentation av smärta eller uppmärksammade 
fenomen som kan härledas till smärta var också förutsättningar för identifiering och 
bedömning. En korrekt utförd smärtanalys ansågs grundläggande för en god omvårdnad 
och en lindrande behandling.            
För att kunna uppmärksamma beteendeförändringar och därmed försöka förstå hur PMD 
upplever sin smärta var det viktigt att ha kännedom om patienten. Detta underlättade 
identifieringen av smärtuttryck. Norberg m.fl. (2006) påvisade vikten av att våra attityder 
mot varandra är grundläggande för vårdkvaliteten. Etiska överväganden, sociala 
interaktioner och villigheten att försöka förstå var grundläggande delar i 
omvårdnadsarbetet.  
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Slutsats 

För att öka kunskapen och förståelsen om hur PMD kan ge uttryck för smärta krävs både 
evidenta forskningsunderlag samt vilja och engagemang från vårdare i omvårdnadsarbetet. 
Eftersom den sjuke har svårigheter med att själv förklara och förmedla sin livssituation är 
beroendet av vårdare stort. Det blir många gånger just vårdaren som för patientens talan. 
För att detta ska kunna ske på bästa sätt för patienten krävs genuint intresse för patienten 
bakom sjukdomen. På så sätt kan en god omvårdnad innehålla den kvalitet som också 
svarar mot vårdpolitiska mål. Denna studie får anses ha fått svar på forskningsfrågan 
genom den litteraturöversikt som granskats. Samtidigt har ämnesområdet vidgats och väckt 
ytterligare intresse för fortsatt forskning. PMD är en utsatt och sårbar patientgrupp som 
behöver god omvårdnad och kompetenta vårdare för att garanteras den vård som står 
inskriven i Hälso- sjukvårdslagen. De fynd som gjorts i studien visar att flera faktorer 
samverkar för att en säkrare identifiering och bedömning ska kunna göras. Fynden visar 
också att PMD har svårigheter i den verbala kommunikativa förmågan att uttrycka sig, så 
att vårdare kan tolka budskapet rätt. För patienten innebär detta både frustration och 
lidande över att inte kunna göra sig förstådd. Problemet med smärtidentifiering tycks även 
ligga i vårdarens attityd till PMD.      
 
Studien har också visat att ämnesområdet demens och smärta är ett komplext fenomen som 
anses svårhanterligt för vårdare. Behov finns av att få fram tillförlitliga hjälpmedel för 
identifiering och bedömning av smärta, då patienten själv saknar förmåga att kunna 
uttrycka den. För att dra nytta av studiens resultat, som också kan leda till eventuell 
förändring och förbättring av bedömningsinstrument och vårdares kunskap om 
demenssjukdomars påverkan på patienten, krävs en medveten vilja hos professionella 
vårdgivare att uppmärksamma smärtproblematiken hos PMD. Detta intresse för 
forskningsfrågans problemställning borde utgöra goda villkor för att förankra aktuella 
forskningsresultat i klinisk verksamhet. Vår förhoppning är att denna studie kan ligga till 
grund för fortsatt intresse av utvecklingen för smärtidentifiering hos demenssjuka 
patienter.  
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Implikationer 

Denna studie kan vara till praktisk nytta för all omvårdnadspersonal och bidra till 
fördjupad kunskap om smärtidentifiering och smärtbedömning hos PMD. Studien visar på 
betydelsen av att smärtanalyser och tillförlitliga bedömningsinstrument används. Den har 
också klarlagt att andra faktorer som patientkännedom och daglig observation i 
omvårdnaden är av stor vikt för att upptäcka eventuella beteendeförändringar hos 
patienten. Vikten av att öka kunskapen om och reflektionen omkring mänskligt lidande har 
lyfts fram.   
PMD är en utsatt och sårbar patientgrupp som behöver god omvårdnad och kompetenta 
vårdare för att garanteras den vård som står inskriven i Hälso- sjukvårdslagen (SFS 
1982:723). I förståelsen och  tolkningen av den demenssjuke patientens uttryck för smärta 
har vårdare en nyckelfunktion. I strävan efter att hitta rätt metoder för smärtidentifiering 
och bedömning, behöver information om detta implementeras på institutioner där 
demensvård bedrivs, även när interventioner avslutats och vårdare förväntas vara på rätt 
spår. Detta ska ses som en ständigt pågående process allteftersom forskningen fortskrider. 
Därför blir denna studie viktig för all omvårdnadspersonal att ta del av och reflektera över. 
Avslutningsvis ges här några förslag på hur detta kan göras:              
 
     
 

 regelbundna träffar för omvårdnadspersonal i syfte att utbyta kunskaper och 
erfarenheter med varandra om hur smärtbedömningsinstrument kan användas i 
omvårdnaden av PMD. Kunskapsutbytet kan sedan leda till ökad reflektion och 
kännedom om smärtidentifiering och bedömning.  

 information och demonstration av befintliga smärtbedömningsinstrument till 
omvårdnadspersonal, utförd av kompetent utbildare samt uppföljning och 
utvärdering av instrumentens användande efter en viss prövotid.  

 regelbunden uppföljning och handledning av omvårdnadspersonal i arbetet med 
praktiker för smärtbedömning samt kontinuerlig vidareutbildning inom 
demensvård. Hit hör också stöd och uppmuntran från ledning och ansvarig chef på 
aktuell vårdenhet, i form av organisatoriska initiativ, för att ta tillvara på de 
kunskaper och engagemang som finns bland omvårdnadspersonal. 

 rutiner för information om patientens bakgrund i omvårdnadsdokumentationen, 
för att säkerställa den faktamässiga patientkännedomen samt utvecklandet av ett 
kommunikations- och interaktionsrelaterat arbetssätt i omvårdnadsarbetet.     
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