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Abstract: 
 

Pain among the nonverbal elderly with dementia is hard to assess. Inspite of this fact it
is the nurse’s responsibility to identify the expressions of pain. The purpose of this
study was to illuminate how nurses, with experience in dementia care, assess physical
pain among nonverbal persons with dementia. The study was based on qualitative inter-
views with eight nurses employed at nursing homes. 

Four categories emerged: expressions of pain, the importance of knowing the patients,
the importance of the encounter, from expression to conclusion. Expressions of pain
were body language and/or changes in behavioural patterns. Knowing the patient as
well as showing respect are utterly important for a correct assessment of pain. The
nurses emphasize the difficulties in drawing conclusions out of the patients’ expres-
sions. 

Methods to observe and assess pain among demented nonverbal persons are limited,
that is why it is a great need for an easy-to-use reliable assessment tool. 

Sökord: kroppsspråk, beteendeförändring, bemötande, kännedom, bedömningsverktyg
Keywords: body language, behavioural pattern, encounter, knowledge, assessment tool
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INLEDNING

Pågående forskning för bedömning av smärta hos demensdrabbade är idag begränsad.

Detta leder till en brist på kunskap vilket medför svårigheter för sjuksköterskan att vär-

dera om demensdrabbade med nedsatt kommunikationsförmåga lider av fysisk smärta

av något slag. Problemet gäller framförallt gravt dementa, som inte kan uttrycka sin

upplevelse av smärta med ord. Trots detta vilar det på sjuksköterskan att känna igen och

tolka signaler hos dessa patienter, som kan vara tecken på smärta. Det är därför av in-

tresse att undersöka hur sjuksköterskor med erfarenhet av demensvård bedömer smärta

hos dementa som saknar språk.

BAKGRUND

Sjuksköterskans ansvarsområde

Sjuksköterskans arbete styrs bland annat av hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763).

Med hälso- och sjukvård menas i denna lag åtgärder för att medicinskt förebygga, utre-

da och behandla sjukdomar och skador. 

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och sjukvården

(SOSFS 1993:17) har sjuksköterskan ett grundläggande ansvar för att främja hälsa, fö-

rebygga sjukdom, återställa hälsa, minska lidande samt medverka till en värdig död. En

humanistisk människosyn, alla människors lika värde och ett etiskt förhållningssätt är

grundläggande för en god omvårdnad. Med god omvårdnad menas även ett respektfullt

bemötande där patienten skall känna trygghet och självständighet och behovet av integ-

ritet skall tillgodoses. Omvårdnaden utformas individuellt eftersom varje situation är

unik. Med omvårdnad menas hjälp till personer som på grund av sin nedsatta hälsa inte

längre klarar att planera och/eller genomföra sitt dagliga liv. Som sjuksköterska är det

viktigt att se människan i ett helhetsperspektiv och att inte bara se till sjukdomen, vilket
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innebär att det är av stor vikt att ta hjälp av närstående och av patientens egna resurser

(a.a.).

Till sjuksköterskans ansvarsområde hör även att kunna tolka både patientens outtalade

och uttalade behov av omvårdnad och stöd samt att identifiera och tolka uttryck för

smärta, att ge smärtstillande medel och utvärdera dess effekt. Hon skall även kunna ob-

servera och finna symptom på förändringar i patientens hälsotillstånd och utefter det

bedöma vad som behöver göras och vid behov kontakta läkare (SOSFS 1995:5). 

Enligt 3 § i patientjournallagen (SFS 1985:562) har sjuksköterskan ett ansvar över att

dokumentera omvårdnadsarbetet och för att vården skall bli så god och säker som möj-

ligt skall patientjournalen innehålla de uppgifter som kan vara av nytta. Allt som skrivs i

journalen skall föras in i så snart som möjligt och utformas på ett sätt så att patientens

integritet respekteras.  

Smärta

International Association for the Study of Pain (IASP) definierar smärta på följande

sätt:

Smärta är en obehaglig och emotionell upplevelse förenad med verklig
eller möjlig vävnadsskada eller beskriven som sådan skada. 
                                                             (Nisell & Lundeberg, 1999, s. 9)                                                

Nisell och Lundeberg (1999) anser att smärtan alltid är individuell och Larsson och

Rundgren (1997) menar att mängden endorfiner som finns i kroppen kan förklara varför

människor upplever samma typ av smärta olika starkt. 

Som människa kan man uppleva och uttrycka smärtan genom olika dimensioner: fysis-

ka, psykiska, sociala, andliga och existentiella. Hur man uttrycker smärta beror bland

annat på vad man har för kulturellt ursprung eller om man är man eller kvinna (Larsson

& Rundgren, 1997). 
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Larsson och Rundgren (1997) delar vidare in smärtan i tre typer. Den första typen är den

nociceptiva smärtan som uppkommer när någonting retar våra smärtreceptorer ute i pe-

riferin, som t.ex. ett nålstick i fingret eller cancersmärta, där alltså smärtan uppkommer

direkt. Enligt Nisell och Lundeberg (1999) försvinner vanligtvis denna smärta helt eller

delvis med hjälp av centralt verkande analgetika. Larsson och Rundgren (1997) menar

att den neurogena smärtan uppstår efter en skada i nervsystemet som t.ex. efter en stroke

eller bältros. Denna smärttyp är svårbehandlad och svarar i regel dåligt på starka doser

av analgetika. Den tredje typen av smärta är den psykogena smärtan, vilken är en men-

talt utlöst smärta som inte har någon somatisk orsak. Nisell och Lundeberg (1999) näm-

ner ytterligare en typ av smärta, den idiopatiska smärtan, som uppkommer utan att man

vet orsaken till den.

Hawthorn och Redmond (1999) skiljer på akut och kronisk smärta. Den akuta smärtan

är kortvarig och uppkommer som vävnadssmärta vid t.ex. olyckor eller i samband med

akuta sjukdomar som njursten eller hjärtinfarkt. Vid denna typ av smärta ses tydliga

tecken hos patienten, både verbala och kroppsliga. Denna smärta går vanligtvis över

genom att den bakomliggande orsaken behandlas. Kronisk smärta är långvarig och

skiljer sig från akut smärta genom att den kan ge skador i centrala nervsystemet. Ibland

är orsaken lätt att finna men den kan också vara mer svårförklarad. Det är inte ovanligt

att man tvivlar på att patienten verkligen har ont, då smärttecknen avtar med tiden pga

en anpassning i det autonoma nervsystemet. Smärtan leder ofta till förändringar av livs-

stil och personlighet, då denna smärttyp är svårbehandlad (a.a.).

Fysiska tecken på smärta kommer främst från det sympatiska nervsystemet i form av

ökad hjärtfrekvens, ökad andning, höjt blodtryck, illamående, kallsvettning, ökad mus-

kelspänning och vidgade pupiller (Hawthorn & Redmond, 1999, Nisell & Lundeberg,

1999).  

Larsson och Rundgren (1997) menar att det inte ännu är klarlagt om smärtkänsligheten

minskar ju äldre man blir. Det finns vissa tillstånd som är väldigt smärtsamma bland

yngre, såsom hjärtinfarkt eller blindtarmsinflammation, som hos äldre kan förekomma

med mycket mindre eller ingen smärta alls. Trots detta använder äldre mer 
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smärtstillande medel än yngre. Rahm Hallberg (1996) anser att äldre generationer har

andra värderingar och attityder till smärta än yngre. Dagens äldre är uppväxta under

andra förhållanden där de fått lära sig att ”man skall tåligt bära sin smärta”. 

Demens

Demens är enligt Larsson och Rundgren (1997) en irreversibel sjukdom som orsakas av

en atrofiering av centrala nervsystemet. Detta medför en försämring i de intellektuella

funktionerna med bl.a. minnesstörningar och personlighetsförändringar som följd. De-

menssjukdomarna indelas vanligen i tre grupper. Vid primärdegenerativa demenssjuk-

domar är orsaken okänd. Till denna grupp hör Alzheimers sjukdom, som är den vanli-

gaste demenssjukdomen. De vaskulära demenssjukdomarna orsakas av kärlskador i

hjärnan, som kan utvecklas efter hjärninfarkt eller hjärnblödning. Övriga demenssjuk-

domar kan orsakas av yttre faktorer som alkohol eller B12-brist (a.a.). 

Demens diagnostiseras idag enligt DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of

Mental Disorders). Sjukdomen kännetecknas av flera kognitiva bortfallssymptom. Det

visar sig genom en nedsatt minnesfunktion, såsom bristande förmåga att lära sig något

nytt samt minnas tidigare inlärning. Det visar sig även genom minst en av följande kog-

nitiva störningar såsom afasi, apraxi1, agnosi2 samt exekutiva störningar3. Dessa kogni-

tiva bortfallssymptom medför en social och yrkesmässig försämring (Herlofson &

Landqvist, 1995).

I litteraturen (Basun m.fl., 1999) talar man om tre stadier som den sjuke genomgår.

Sjukdomen inleds med den tidiga fasen där minnet sakteliga börjar svikta och likaså

förmågan att hitta ord. Typiskt i detta stadium är att den sjuke försöker dölja sina

symptom. Under mellanfasen ökar beroendet av hjälp från omgivningen då minnes- och

orienteringssvårigheterna är tydliga. Personlighetsförändringen är nu väldigt märkbar

med ökad aggression och oro. Under den sena fasen befinner sig i allmänhet den sjuke

på en institution då han eller hon är helt desorienterad till tid och plats. Beteenden som

                                                
1 Apraxi = nedsatt motorisk förmåga trots normal rörlighet
2 Agnosi = oförmåga att känna igen föremål trots intakta sinnesfunktioner
3 Exekutiva störningar = oförmåga att planera och tänka abstrakt
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ofta förekommer är oro, vandringsbeteenden samt aggressivitet med fysiskt våld och

skrikande. Trots rätt kost så minskar vikten successivt under sjukdomsförloppet, vilket

leder till en kraftig viktnedgång. Vanligt är urin- och faecesinkontinens. I slutet av sjuk-

domen är patienten helt sängbunden (a.a.)

Under den senare fasen av demenssjukdomen blir språkförmågan allt sämre. Följden

blir problem med att producera tal och att förstå tal. Orden blir färre och oftast upp-

kommer det ljud istället för ord (Stuart-Hamilton, 1995). Det är inte heller ovanligt att

den sjuke hakar upp sig på ord som upprepas gång på gång. Det händer även att patien-

ten pratar oavbrutet utan innehåll och konstruerar ord som inte finns. I sjukdomens se-

nare stadier blir mimiken stelare och gesterna avtar och patienten slutar vanligtvis helt

att kommunicera (Kihlgren, 1992).

Smärta hos dementa patienter som saknar språk

Marzinski konstaterade redan 1991 att det var lite forskat och dokumenterat om smärta

hos dementa. För att få fram den bästa metoden vad det gäller bedömning och behand-

ling menar författaren att det krävs ytterligare studier inom området. Epps (2001) kon-

staterar att det inte finns några kriterier för smärtbedömning av dementa personer som

saknar språk. Vårdpersonalen har därmed svårt att upptäcka smärta hos dessa patienter,

vilket leder till att smärtlindringen blir otillräcklig. Det finns därför ett klart behov av ett

lättanvänt bedömningsverktyg. Även Axelsson, Ahrel, Friström, Hallgren och Nydevik

(2000) påpekar att det inte finns något bra instrument för att finna smärtan.

Marzinski (1991) har visat att vårdpersonalen undervärderar smärta hos dessa patienter.

Då patienterna inte visar de typiska tecknen på smärta finns en tendens till att persona-

len inte tror att de har ont. Epps (2001) framhåller vikten av att utbilda personalen för

att de skall bli medvetna om denna smärtproblematik för att på så vis bättre kunna upp-

täcka smärtan. Marzinski (1991) tar istället upp erfarenhet som en viktig faktor, då hon

menar att de mest erfarna sjuksköterskorna är de som är bäst på att se tecknen på smär-

ta. 
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Både Epps (2001) och Axelsson m.fl. (2000) påpekar att det finns stora brister i smärt-

dokumentationen vad det gäller dementa. Axelsson m.fl. (2000) förklarar detta genom

att det i hennes studie inte fanns några anteckningar i omvårdnadsjournalerna hos de

patienter som var insatta på smärtstillande medel, det fanns inte heller någon utvärde-

ring av behandlingarna.

Personer med nedsatt kognitiv funktion klarar oftast inte att uttrycka sin smärta med

ord. Därför måste de använda sig av ljud och kroppsspråk för att uttrycka sin smärta.

Vanligt förekommande ljud är gråt, stön, skrik, gnäll osv. Haltande, rastlöshet och gni-

dande på den affekterade kroppsdelen är exempel på kroppsspråk som används

(Hawthorn & Redmond, 1999). Axelsson m.fl. (2000) menar att för att kunna tolka

kroppsspråk och andra signaler rätt är det viktigt som personal att känna sina patienter,

framförallt de som saknar ett verbalt språk. 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att belysa hur sjuksköterskor med erfarenhet av demensvård

bedömer fysisk smärta hos dementa patienter som saknar språk.

 

METOD

Studiens förberedelse och urval

Kvalitativa intervjuer med åtta sjuksköterskor som har erfarenhet av dementa patienter

genomfördes. Svensson och Starrin (1996) förklarar kvalitativ intervju som att den an-

vänds för att upptäcka eller förstå egenskaper eller innebörder hos någonting. I denna
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studie söktes förståelse för dessa sjuksköterskors tillvägagångssätt i smärtbedömningen. 

Enligt Hartman (1998) handlar det vid kvalitativa urval om att finna individer som kan

ge den information som man är ute efter. För att få fram den information som söktes

gjordes ett strategiskt urval. Fyra demensboenden i Västra Götalandsregionen valdes,

där sjuksköterskor som arbetar kontinuerligt med gravt dementa intervjuades. 

Inledningsvis gjordes en pilotstudie där en sjuksköterska intervjuades för att pröva om

frågorna var gångbara och samtidigt få öva på intervjutekniken. Patel och Davidson

(1994) menar att man använder en pilotstudie för att pröva ett upplägg eller för att samla

information. Den motsvarar den egentliga undersökningen men genomförs i liten skala

(a.a.). Pilotstudien medförde vissa ändringar i genomförandet av de fortsatta intervjuer-

na. 

Tabell 1. I tabellen nedan redovisas de sjuksköterskor som intervjuats utifrån erfarenhet
och utbildning.
Ssk Yrkesverksamhet 

antal år totalt

Yrkesverksamhet i
demensvård antal år

Vidareutbildning/
kurser

1 11 10 Inkontinens 5 poäng
Diabetes 10 poäng (pågående)

2 15 7 Demensvård 20 poäng

3 31 16 Demensvård 10 poäng

4 23 13 -

5 4 3,5 Äldrevård 40 poäng (pågående)
Smärta 5 poäng

6 11 1 Palliativ vård 10 poäng

7 16 3 Inkontinens 5 poäng

8 4,5 3 mån -
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Etiska aspekter

Då intervjuerna skedde på arbetstid kontaktades respektive avdelningsföreståndare för

att få tillåtelse. I de fall det inte fanns någon avdelningsföreståndare avgjorde sjukskö-

terskorna detta själva. Via telefon informerades sjuksköterskorna om syftet med studien

och hur intervjun skulle ske. De informerades även om att de hade rätt att dra sig ur när

som helst, så att det inte upplevdes som något tvång. Vidare upplystes sjuksköterskorna

om att deras identitet inte skulle komma att redovisas, och att allt materialet skulle rade-

ras efter avslutad analys. Avslutningsvis bokades tid för intervju cirka en vecka senare.

Samtliga var positiva till att delta i studien. 

Datainsamling

Datainsamlingen (intervjuerna) genomfördes hösten 2001 under en och en halv veckas

tid. Sjuksköterskorna valde själva plats för intervjun och intervjuerna skedde på respek-

tive arbetsplats och varade i 30-45 min. Samtliga intervjuer bandades med hjälp av dik-

tafon.

Sjuksköterskorna ombeddes berätta fritt kring en enda stor fråga som löd ”vad är det

som får dig som sjuksköterska att tro att dementa som inte kan tala har ont?”. Intervjun

genomfördes som ett samtal och öppna följdfrågor ställdes för att på så vis komma dju-

pare in på ämnet. Enligt Svensson och Starrin (1996) undviker den kvalitativa intervjun

i förväg bestämda frågor och svarsalternativ. Frågorna skall vara öppna för att få så

spontana svar som möjligt (a.a.). 

Efter en gjord intervju skrevs det inspelade materialet ned ordagrant och på så vis på-

börjades redan här analysarbetet. Detta gjordes efter varje intervju och när åtta intervju-

er var gjorda framkom inget nytt med relevans för syftet och därför avslutades intervju-

erna. Svensson och Starrin (1996) menar att det är en tolknings- och bedömningsfråga

när intervjuerna skall avslutas.  
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Bearbetning av materialet

Larsson (1986) anser att trovärdigheten i analysen ökar om forskarna delar på sig och

gör varsin tolkning för att på så vis få bekräftelse på att rätt kategorier framkommit.

Intervjuerna lästes åtskilliga gånger och det som ansågs väsentligt för att besvara syftet

lyftes fram. Detta gjorde var och en för sig för att öka tillförlitligheten, därefter 

jämfördes resultaten av vad som framkommit. Då det visade sig att bådas resultat var

snarlika diskuterades en gemensam slutsats fram och därefter fortsattes analysarbetet

tillsammans. Djupt liggande innebörder som framkom i textmaterialet sorterades upp.

Därefter skrevs dessa ned på lappar som efter analysen resulterade i fyra kategorier,

vilka presenteras i resultatet. Larsson (1986) menar att den kvalitativa analysen av in-

tervjuer går ut på att tolka innebörden i intervjupersonernas uttalanden. Genom att läsa

och reflektera över materialet ett flertal gånger kommer man under ytan och kan då fin-

na det som är underförstått (a.a.). 

RESULTAT

De fyra kategorier som framkom genom analysen var: uttryck som kan tolkas som

smärta, vikten av att känna sina patienter, bemötandets betydelse samt vägen från ut-

tryck till slutsats. Resultatet presenteras med hjälp av belysande citat.

Uttryck som kan tolkas som smärta

På frågan om vad det är som får sjuksköterskan att tro att dementa som inte kan tala har

ont svarar samtliga sjuksköterskor att förändringar av beteende och/eller kroppsspråk är

de tecken som de främst tittar på. Ingen av de intervjuade särskiljer vad som är kropps-

språk eller beteendeförändring, det går i vartannat, genom kroppsspråket ser man bete-

endeförändringen.

Ja, kroppsspråket som sagt var är väldigt viktigt, det kan man läsa av
hur en människa mår, i stort hur man mår.  (Ssk 3)
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Det är ju beteendet mycket då, det handlar om kroppsspråk och mimik… 

om de ändrar sitt beteendemönster, kanske blir aggressiva eller oroliga
eller någonting… (Ssk 5)

Patienter som inte kan tala uttrycker sig istället med gny, tårar, ansiktsuttryck såsom

ändrad mimik och grimaser, de kan även bli stela eller aggressiva. Flertalet sjuksköters-

kor nämner att patienter som på grund av sin demenssjukdom varit oroliga, skrikiga

eller plockiga, blir nu ännu oroligare, ännu plockigare och skriker ännu oftare. De bete-

enden som patienten brukar ha går alltså till sin ytterlighet. 

…det kan va allt möjligt det kan va att man ser att nån rynkar pannan,
det kan vara nån som blir arg, som slåss… En del som drar ihop sig,
går i fosterställning… ja motoriskt orolig, man är uppe och går, man vet
inte var man skall ta vägen och sådär… (Ssk 1)

Vissa gånger kan tecknen vara mer tydliga än andra. Om sjuksköterskan ser att patien-

ten tar sig för magen eller bröstet kan hon misstänka att det kan vara magont eller bröst-

smärtor. De poängterar att detta kan låta enkelt, men på en direkt fråga till patienten får

de inget svar. Det handlar snarare om att de får syn på en spontan hand där patienten har

ont. 

…ofta så tycker jag att har dom ont i magen och är dementa som inte
kan prata så tar dom sig för magen liksom, det har hänt flera gång-
er…man ser ju om dom mår bra, tror jag mig se i alla fall. (Ssk 8)

Vikten av att känna sina patienter

Att känna patienten är en förutsättning för att kunna tolka smärta hos dementa som sak-

nar språk. Detta budskap framkommer tydligt i samtliga intervjuer. Känner man dem

sedan tidigare så kan man jämföra med hur de är vanligtvis och på så sätt blir det enkla-

re att upptäcka förändringar. För att lära känna dem underlättar det att sjuksköterskan

arbetar kontinuerligt med sina patienter så att hon till slut kan dem på sina fem fingrar.
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Detta innebär att hon vet hur de reagerar i olika situationer och vet på så vis vad som är

normalt respektive onormalt för varje patient. 

…det är ju det att jag vet hur de brukar att vara, jag ser ju direkt om det
är någon som inte riktigt är sig lik så…alltså det hjälper ju att känna
dem. (Ssk 8)

Och sen så får man se och om man känner denne patienten, det är ju det
det går ut på hela tiden tycker jag inom demensvården, att du måste
känna den du har framför dig. (Ssk 2)

Fler än hälften av sjuksköterskorna ser svårigheter i att uppfylla kontinuiteten med tan-

ke på dagens sjuksköterskebrist, sjuksköterskorna som bara kommer in för en dag får

därmed ingen chans att lära känna dem. Patienterna i sin tur upplever trygghet av att ha

kända ansikten och kända röster omkring sig och kan på så vis lättare kommunicera.

Två av sjuksköterskorna nämner att patienterna får bättre vård på sina demensboenden

än vad de får i främmande miljöer. Det förklaras genom att de dementa på sina boenden

är bland kända människor, där de är trygga med personalen. Vid misstanke om till ex-

empel en fraktur är det dock oundvikligt att skicka dem till sjukhus. Där hamnar de

bland nya ansikten som de inte känner igen, vilket tillsammans med traumat ger en ökad

förvirring.  

Eftersom jag jobbade på en medicinsk akutintagsavdelning innan jag
kom hit så vet jag precis hur det ser ut på en sådan avdelning, och hur
dom här, detta klientelet, hur lite man har tid med dom, man har inte tid
att springa efter någon som går i bara kalsingarna och så va, eller bara
ropar och ropar och ropar och ropar och slänger av sig blöjor och
täcken åt alla håll och massa ansikten dom inte känner igen och andra
blir irriterade på dom och dom blir ännu mer förvirrade då…(Ssk 6)

Det stora flertalet av de intervjuade menar att de anhöriga, de så kallade språkrören, är

viktiga för att lära känna de dementa. Detta för att de är de enda som kan ge en ordentlig

levnadshistoria. Med en levnadshistoria menar de en berättelse där man vill få så myck-

et kunskap som möjligt om människan bakom demensen, där kan man även fånga upp
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mycket om smärta. Det som då är viktigt att ta reda på är eventuellt tidigare grundsjuk-

domar som i sin tur kan ge smärta. 

Ja, det som jag tycker är viktigt är ju att man … att man vet hur de har
varit innan, alltså att man…ja, har en ordentlig berättelse, så man vet
både vad de har sysslat med och vad de, ja hur de har varit innan det
hände. (Ssk 4)

…å sen tycker jag även att man kan ha god hjälp av de anhöriga att
man får vara så pass vidsynt att man ser att de kan vara till stor hjälp
för dom känner ju vårdtagarna allra bäst. Man ser att dom kan vara en
stor tillgång. (Ssk 8)

Bemötandets betydelse

Att bemöta patienten på rätt sätt är ännu en förutsättning för att kunna uppmärksamma

smärta. Trots sin oförmåga att kommunicera har de dementa sin självaktning kvar och

måste därför bemötas med respekt och värdighet. Det stora flertalet av sjuk-

sköterskorna poängterar hur viktigt bemötandet är, inte minst i smärtproblematiken.

Bemöter man patienten respektlöst och ovärdigt och inte tar sig tid kan de reagera med

ilska, irritation eller bli våldsamma. Denna reaktion gör att sjuksköterskan inte vet vil-

ket som är vilket. Är det ett uttryck för smärta eller är det en reaktion på ett olämpligt

bemötande? I sin tur leder detta till svårigheter i att göra en korrekt smärtbedömning.  

Om man tänker nu på de som ligger och säger aj, aj och värjer sig och
liksom försöker få bort oss och är stela och har ont och så… tror man ju
då, då kan man ju tolka det som att de har ont, eftersom att man vet att
har de kontrakturer så gör det ju ont, så ger det smärta… det är väl nåt
men det är ju också det här att bemöter du på fel sätt kan det ju också
bli att de slåss, ibland kan det vara väldigt svårt att veta vilket som är
vilket. (Ssk 2)

För att skapa en god kontakt och kommunikation med patienten menar sjuksköterskorna

vidare att det är viktigt att de försöker förstå dem genom att använda sig av sin empatis-

ka förmåga samt att lyssna och vara lyhörd. Det handlar om att låta dem vara som de är,

möta dem där de är och att sätta sig ner och försöka få ögonkontakt. 
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Att man har medkänsla för dom också i viss grad, att man skall sitta
bredvid dom och prata på samma språk och nivå om man kan säga, eller
att vara ”dement” som dom, men att försöka förstå dom och… det är
också, hur kan man säga det… en konst om man kan säga att förstå
dom…(Ssk 7)

Vägen från uttryck till slutsats

Sjuksköterskornas tillvägagångssätt i smärtbedömningen kantas av många hinder på

vägen. Att veta om det är just smärta hos dessa patienter upplever samtliga sjuksköters-

kor som svårt. Svårigheten ligger i att veta om deras uttryck är uttryck för smärta och

inte någonting annat. Med någonting annat menar de intervjuade oro, ångest eller ett

behov som hunger eller törst.

Det är ju inte så lätt att veta vad det är egentligen, det är det ju inte, det
kan man ju inte bara veta utan man… för det kan ju lika gärna vara oro
och ångest som kommer… det kan vara att de är rädda eller också det
att de har ont, så att det är jättesvårt detta, att veta vilket som…(Ssk 1)

I samband med att sjuksköterskorna talar om svårigheterna i smärtbedömningen fram-

kommer det olika tankar och funderingar kring dementas smärtupplevelse. Mer än hälf-

ten av de intervjuade menar att på grund av demenssjukdomen blir flera sinnen och

centra i hjärnan förstörda och det är därför smärtan kanske upplevs annorlunda och inte

lika starkt. Det funderas också kring om glömskan i sig kan påverka upplevelsen genom

att de inte kan komma ihåg att de har ont. Hälften av sjuksköterskorna har märkt att

många av de dementa har en hög smärttröskel, men de säger samtidigt att man trots

detta måste ha i åtanke att smärtan alltid är individuell.

…men det är jättesvårt, för vi har haft flera dementa som varit på col-
lumoperationer och allt och en del visar ju inte alls smärta och en del
kanske inte har smärta, smärttrösklar är väldigt olika också för olika
personer… (Ssk 3)
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Hälften av sjuksköterskorna tror att ens egen smärttröskel kan påverka bedömningen av

smärta hos dementa. De menar att de kanske omedvetet utgår ifrån sig själva. Det kan

även vara en rädsla hos sjuksköterskan för att patienten skall lida och de garderar sig då

genom att ge extra smärtlindring. Det här kan medföra att de sjuksköterskor som har låg

smärttröskel blir generösa med smärtlindring medan de med högre smärttröskel gör

tvärtom. Det är här professionaliteten kommer in, menar en sjuksköterska. Det är viktigt

att man särskiljer på vem som är du och vem som är jag. 

…det kanske påverkar hur jag upplever smärta som person, hur jag be-
dömer den hos andra, och om jag upplever att smärta det får man ju
tåla, så kanske det påverkar min bedömning… (Ssk 5)

Det är som ett detektivarbete att finna smärta hos dementa, detta är något som alla sjuk-

sköterskor är ense om. Det innebär att man får fundera över vad det verkligen kan vara

och finna en väg som blir så bra som möjligt. Denna väg försöker de finna genom att

noggrant observera och iaktta patienten. Det stora flertalet av sjuksköterskorna poängte-

rar vikten av tidigare erfarenhet och förkunskaper så att man har lite att ”bläddra” i inne

i sitt huvud när man observerar patienten. 

…min personliga åsikt då så krävs det ju lite mer, man kanske inte ska
jobba med det på en gång, för det krävs att man har lite erfarenhet för
de kan ju inte tala om alltid…(Ssk 6)

Det handlar om att se på människan i ett helhetsperspektiv, att tänka på både kropp och

själ. Två av de intervjuade nämner att det utöver erfarenhet och kunskap behövs ett

slags sjätte sinne, en intuition, för att kunna upptäcka att de dementa har ont. Med detta

menar sjuksköterskorna att de ibland kan känna på sig att något inte är som vanligt.

Då började vi fundera vad är detta och vad beror det på för vi hade inte
förändrat någonting i miljön och vi hade inte förändrat någonting med
maten eller…magen fungerade, det var liksom ingenting sånt och då fick
vi liksom titta över honom så att säga och då visade det sig att han hade
en infektion i en tand. Det är ju det man får liksom gå igenom
dem…(Ssk 2)
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Inte att förglömma är det undersköterskorna som är närmast i omvårdnaden, vilket be-

tyder att de innehar mycket viktig information. Samtliga sjuksköterskor menar att det

handlar om att ha ett gott samarbete, att lyssna till allas tankar och funderingar, och ut-

ifrån det diskutera och komma fram till vad patienten egentligen ger uttryck för. Det är

ett experimenterande, där man får pröva sig fram för att kunna utesluta något. Vid

misstanke om smärta ger samtliga sjuksköterskor något smärtstillande medel, som sedan

utvärderas för att se om det har någon positiv effekt. I samband med utvärderingen re-

flekteras det över vad det var som gjordes, om det fungerade bra och varför det fungera-

de bra.

…får man kanske gå över och säga att nä det är inte smärta det här
utan det är något annat och då kanske man får pröva någon psykisk me-
dicin istället, så det har vi fått gjort många gånger. Man får va väldigt
laborerande för att försöka få fram nåt rätt, och det är ju viktigt att all
personal är med på detta och kollar dem. (Ssk 1)

Konklusion

Sammanfattningsvis har det framkommit att sjuksköterskorna främst upp-

märksammar kroppsspråk och/eller beteendeförändringar som tecken på

smärta. Tecknen kan vissa gånger vara mer tydliga än andra. Att veta om det

är just smärta upplevs av sjuksköterskorna som svårt. Är det smärta, oro eller

kanske törst? Det är där svårigheten ligger. För att kunna tolka smärta behö-

ver sjuksköterskan känna den demente patienten. Detta underlättar då hon ser

om deras kroppsspråk eller beteende är förändrat, eftersom hon vet hur varje

patient brukar bete sig. Även bemötandet av patienten är av betydelse för

smärtbedömningen, då ett respektlöst bemötande kan leda till felbedömning.

DISKUSSION



16

Metoddiskussion

Syftet med denna studie var att belysa hur sjuksköterskor med erfarenhet av demens-

vård bedömer fysisk smärta hos dementa patienter som saknar språk. 

För att komma åt sjuksköterskans perspektiv på smärtbedömningen valdes att använda

kvalitativa intervjuer och på så vis få en djupare förståelse. En ytterligare orsak till

metodvalet var att litteraturen inte berörde hur sjuksköterskan bedömer uttryck för

smärta utan enbart att smärta vid demens är ett problem. Metodvalet anses därför vara

relevant.

För att infria syftet valdes att intervjua sjuksköterskor med erfarenhet av att arbeta med

gravt dementa patienter. Denna ambition räckte inte hela vägen på grund av den stora

sjuksköterskebristen, därav intervjuades även sjuksköterskor med kortare erfarenhet.

Efter analysen av sjuksköterskornas utsagor framkom att de mindre erfarna sjukskö-

terskorna hade mycket värdefull kunskap att dela med sig av. Trots sin korta erfarenhet

skiljde sig inte svaren något nämnvärt från de mer erfarna.

Det var ett nöje att genomföra studien på grund av den positiva inställningen till ämnet

från samtliga sjuksköterskor. De kände sig även uppmärksammade vilket de inte är

vana vid då intresset för äldre dementa människor är svagt. Denna inställning lade

grunden till en behaglig stämning vid intervjutillfällena. Intervjuerna gick lätt att

genomföra, då sjuksköterskorna pratade öppet och delade med sig av alla sina erfaren-

heter kring ämnet.

På grund av brist på vetenskapligt material inom detta område har även icke- veten-

skapligt material använts för att skapa en så god bild av det valda ämnet som möjligt.

Resultatdiskussion

Samtliga sjuksköterskor i studien var ense om att det är svårt att upptäcka smärta hos

dementa patienter. Sätten att uttrycka smärta är många och skiftande, men det är främst
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genom kroppsspråk och/eller beteendeförändringar hos patienten som smärtan upp-

märksammas. Detta stämmer överens med Axelsson m.fl. (2000) som i sin artikel me-

nar att de patienter som inte kan tala vanligen uttrycker sin smärta med förändrat an-

siktsuttryck och kroppsspråk. Vidare skriver författarna att de patienter som förväntas

ha ont inte alltid uttrycker sin smärta och tvärtom. En slutsats som kan dras av detta är

att det, på grund av de diffusa tecknen, finns ett stort behov av ett bedömnings-

instrument. Instrumentet skulle behövas för att enklare upptäcka tecknen och därefter 

underlätta arbetet med att finna vad patienten egentligen ger uttryck för. Det kan även

vara en hjälp för att lokalisera var den eventuella smärtan finns. En annan fördel är att

samtliga sjuksköterskor då kan bedöma smärta någorlunda lika. Det här medför att den

enskilda sjuksköterskan även blir konsekvent i sin bedömning från gång till gång. Epps

(2001) och Axelsson m.fl.(2000) styrker dessa åsikter genom att konstatera att det finns

ett behov av ett bedömningsverktyg, då det saknas metoder att upptäcka smärta.

I studien framkom två förutsättningar för att överhuvudtaget kunna upptäcka smärta hos

denna svårbedömda patientgrupp. Betydelsen av att bemöta den demente på ett värdigt

sätt, samt hur viktigt det är att känna patienten var de två förutsättningarna som 

framkom. Förvånande är att bemötandet har en sådan stor inverkan i smärt-

bedömningen. Genom detta konstateras hur viktigt det är som sjuksköterska att ha i

åtanke att alla människor är lika mycket värda. Att man bemöter den gravt demente på

samma sätt som man hade bemött en patient som själv kan föra sin talan. Ett bra be-

mötande handlar om ett givande och tagande mellan sjuksköterska och patient. Vid ett

bra bemötande skapar sjuksköterskan trygghet hos patienten vilket medför en god kon-

takt dem emellan. Genom denna kontakt blir det enklare för sjuksköterskan att fånga

upp smärta. 

Risken för att göra felbedömningar minimeras i och med att patienten bemöts på rätt

sätt. Vikten av att känna patienten är en självklarhet då det annars vore omöjligt för

sjuksköterskan att veta om patientens kroppsspråk eller beteende är förändrat. Det här

kan liknas vid småbarnsföräldrars förmåga att förstå sina barns uttryck. Rahm Hallberg

(1996) styrker resonemanget då hon menar att det är viktigt att känna patienten samt att

ha kunskap om hur personen brukar reagera på smärta. 
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Det framkom i studien att det finns funderingar kring om dementa överhuvudtaget

upplever smärta. Scherder m.fl. (2001) styrker det genom sin artikel där det 

framkommer att dementa har en förändrad smärtupplevelse. Författarna har kommit

fram till att de dementa har uttryckt mindre smärtintensitet och smärtpåverkan än de 

icke-dementa. Konstateras kan, med anledning av detta, att det finns en risk att som

sjuksköterska inte uppmärksamma dementas smärta. Faran ligger i att hon helt förlitar

sig på denna typ av forskning. Sjuksköterskan bör istället reflektera över trovärdigheten

i forskningen för att inte gå miste om tillfällen att upptäcka smärtan. Trots att forskning

visar på förändrad smärtupplevelse måste sjuksköterskan utgå från att de som verkar ha

ont har ont. Det finns ytterligare en risk att inte uppmärksamma den dementes smärta.

Den nedsatta verbala förmågan kan leda till att sjuksköterskan tror att den demente inte

känner någon smärta. Även om de inte kan uttrycka sina upplevelser och känslor så

finns det ändå inom dem. Därför måste utgångspunkten för all smärtbedömning grunda

sig på att smärta upplevs trots att den inte kan uttryckas. Inte att förglömma så ansåg

man förr att små barn inte upplevde smärta, vilket ingen idag betvivlar. Med andra ord

kan alla människor känna smärta.

Av intervjuerna framgick en uppfattning om att ens egen smärttröskel kan påverka 

bedömningen. Detta kan vara en annan risk för att inte uppmärksamma smärtan och på

så vis göra en felbedömning. Återigen framkommer att det finns behov av ett bedöm-

ningsverktyg. Det behövs en metod för att sjuksköterskorna enklare skall kunna 

bedöma smärta individuellt från person till person och inte bedöma utifrån sig själva.

En grundtanke är att behandla alla människor som man själv skulle vilja bli behandlad.

Trots detta behöver sjuksköterskan ha i åtanke att alla människor upplever smärta på

olika sätt. 

Epps (2001) anser att svårigheterna att upptäcka smärta leder till att patienterna blir

otillräckligt smärtlindrade. Rahm Hallberg (1996) och Nydevik (1999) menar vidare att

dementa inte får smärtstillande medel i samma utsträckning som de icke-dementa. Vid

intervjutillfället tog sjuksköterskorna upp detta problem. Medvetenheten om detta leder

till att sjuksköterskorna ständigt har problemet i åtanke. De intervjuade ansåg att de

dementa får tillräcklig smärtlindring. Detta förklarades genom att sjuksköterskorna
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känner sina patienter väl och därmed ser om någon inte är som vanligt. Bekräftelse på

en adekvat smärtlindring fås genom att patienten återfår det beteende som den brukar

ha. Såvida det är kontinuitet bland personalen är de intervjuades resonemang kring 

tillräcklig smärtlindring förståelig. Problem kan emellertid uppstå med tanke på dagens

personalomsättning inom demensvården. Eftersom ny personal inte känner sina patien-

ter så faller hela smärtbedömningen. I sin tur kan det leda till att patienterna får en 

otillräcklig smärtlindring. En sjuksköterska ansåg vidare att det är svårt med smärtlind-

ring till dementa för patienterna kan reagera så paradoxalt, bli förvirrade eller helt ut-

slagna.

Marzinski (1991) påpekar att smärtdokumentationen är bristfällig. Dokumentationen

var ytterligare något som sjuksköterskorna berörde vid intervjutillfället. De intervjuade

ansåg att smärtdokumentationen fungerar överlag. Det förklarades genom att kunska-

pen finns, men ibland blir det missar i utvärderingen. Detta framförallt på grund av

tidsbrist, byte av personal och att tillfällig personal inte har tillgång till datajournaler.

Trots svårigheterna konstateras att utvärderingen måste prioriteras, då det är det enda

som finns att utgå ifrån för nästkommande sjuksköterska. En korrekt utvärdering krävs

för att göra en så adekvat smärtbedömning som möjligt. 

 

Betydelsen av kunskap och erfarenhet för smärtbedömning hos dementa framkom i 

studien. Erfarenhet och kunskap vad det gäller smärta behövs alltid, framförallt inom

detta svårbedömda patientklientel. Sjuksköterskorna poängterade hur lite respektive

utbildning har tagit upp om smärta vid demens. Att sjuksköterskornas utbildningar

knappt behandlade detta ämne är förvånande. Det är ett stort och relevant problem som

borde ta större plats i utbildningarna. Medvetenheten finns dock om att demens-

sjukdomen medför fler problem än smärta. Utifrån detta dras slutsatsen att smärtutbild-

ning vid demens behövs i allra högsta grad. En viktig grundkunskap för att kunna 

identifiera smärta hos den demente är förståelse om hur demenssjukdomen påverkar

patienten. Epps (2001) styrker resonemanget genom att framföra hur viktigt det är att

utbilda personalen. En annan orsak till kunskapsbehovet är det självständiga arbetet ute

i kommunen, där det inte finns kollegor och läkare att rådfråga i samma utsträckning

som på sjukhus. Sjuksköterskorna måste kunna bedöma allvaret i smärtuttrycken och
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därför behövs kunskap och erfarenhet att luta sig tillbaka på. Marzinski (1991) menar

att de som är bäst på att se tecken på smärta är de mest erfarna sjuksköterskorna. 

Intresset för forskning kring smärta och demens verkar svagt, trots det är behovet stort

kring denna bortglömda patientgrupp. Det vore av intresse att genom vidare studier 

utveckla ett lättanvänt bedömningsinstrument till hjälp för sjuksköterskorna i deras

strävan efter att göra en adekvat smärtbedömning.
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