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ABSTRACT

Many persons with dementia have difficulties in communicating, understanding and
being understood. Therefore it can be difficult for the nurse to identify and treat physical
pain at persons with dementia.

The aim of this literature review was to examine how the nurse can identify physical
pain at persons with moderate to severe dementia. Scientific articles were sought in
international databases.

The results of this study showed that it is possible to identify and treat pain at persons
with dementia.The nurse has many different ways to go. She can ask for information
from other professions and the social network, observe persons with dementia in
activity, use many different assessment tools and interpret body language and language
at persons with dementia. The results of this study also showed that no assessment tool,
which was totaly relevant for persons with moderate to severe dementia, were found.
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INLEDNING

Enligt Axelsson, Ahrel, Friström, Hallgren & Nydevik (2000) har många personer med

demenssjukdom svårt att kommunicera, förstå och bli förstådda.

Pain is whatever the experiencing person says it is, existing whenever the
experiencing person says it does (Kovach, Weissman, Griffie, Matson &
Muchka, 1999 s. 412).

Anledning till valet att skriva om detta ämne är att det för sjuksköterskan kan vara svårt

att bedöma smärta hos personer med demenssjukdom. Det finns inget som talar för att

personer med demenssjukdom har mer smärta än andra personer men, det kan vara svårt

att identifiera och behandla eventuell smärta hos dessa personer. Förmågan att berätta

om smärta och plåga minskar när den kognitiva förmågan avtar. Det är av denna

anledning viktigt att alltid notera varje tecken på smärta. Kroppsspråk och andra

beteendereaktioner är viktiga signaler på smärta hos personer med demenssjukdom.

Olika bedömningverktyg har utvecklats för att undersöka smärtans kvalité och intensitet,

men inga av dessa har blivit utvecklade för personer med medelsvår till svår

demenssjukdom.

Enligt Miller, Nelson & Mezey (2000) saknar sjuksköterskan och olika yrkeskategorier

inom vården kunskap och kompetens för att bedöma smärta hos personer med

demenssjukdom. Åsikter som att de dementa inte kan beskriva sin smärta eller att de

inte känner smärta kan förekomma. Dessutom inser inte alltid sjuksköterskan enligt

författarna, att förändrat beteende kan vara en indikation på smärta.

BAKGRUND

Smärta
Synen på smärta har under de senare årtiondena radikalt förändrats. Smärta sågs förr

som ett nödvändigt ont istället för skadligt och onödigt lidande (Nystrand & Röhl,
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1999). Smärta har en betydelsefull roll inom konst, litteratur, filosofi och den framträder

i många religiösa sammanhang. Hos hinduerna används smärta som en teknik för att

finna den ”stora sanningen”. Jesus korsfästning är i kristendomen starkt förknippat med

smärta och lidande. I en del kulturer har smärtupplevelser ansetts nödvändiga för att lära

känna det onda och genom upplevelserna få ett evigt liv (Währborg, 1995). Smärta var

förr ett föremål för vidskeplighet. Smärta och sjukdom sågs som ett straff och delar av

detta lever tyvärr kvar i dagens samhälle (Nystrand & Röhl, 1999).

International Association for the Study of Pain (IASP) definierar smärta som en

obehaglig och emotionell upplevelse förenad med verklig eller möjlig vävnadsskada

eller beskriven som sådan skada (Brattberg, 1995; Nisell & Lundeberg, 1999).

Smärta är en varningssignal som informerar om att något är fel i kroppen. Utan denna

signal, vårt smärtsinne, skulle sjukdomar och allvarliga skador drabba oss utan

förvarning (Nystrand & Röhl, 1999). Det finns många olika faktorer som påverkar

smärta. Faktorerna är fysiska (det som går att förklara i fysiologiska termer), psykiska

(ångest, oro, sömnsvårigheter, depression och dåligt självförtroende), sociala (isolering,

ensamhet och känslan av att vara övergiven) och existentiella (frågor om livets mening

och identiteten) och de påverkar personer på olika sätt (Brattberg, 1995; Nisell &

Lundeberg, 1999).

Smärtupplevelsen är alltid subjektiv och erfarenheter, miljö och olika situationer

påverkar smärtupplevelsen (Nydevik, 1999). Enligt Nystrand & Röhl (1999) är det bara

personerna själva som kan avgöra hur ont de har. Personer upplever smärta olika p.g.a.

olika smärttrösklar. De personer som har motståndskraft mot smärta har en hög

smärttröskel medan personer som lätt upplever smärta har en låg smärttröskel. Psyket

påverkar och påverkas av smärta. Smärtan kan leda till depression, oro och ångest som i

sin tur ökar känsligheten för smärta.

Enligt Rahm Hallberg (1996) är attityder och värderingar till smärta olika beroende på

vilken generation personerna tillhör. Oftast har den äldre generationen en mer tålig syn



3

på smärta. Åldrandet kan dessutom innebära att den äldre inte fäster sig vid svaga

smärtsignaler. Detta kan leda till att den äldres smärta inte upptäcks och därmed inte

behandlas.

Nisell & Lundeberg (1999) skriver att de fysiologiska symtomen vid smärta är ökad

pulsfrekvens, muskelspänning och förhöjt blodtryck. Ericson & Ericson (1996) tar även

upp symtom på smärta som kallsvettning, blek hud, ökad andningsfrekvens,

pupilldilatation och nedsatt mag- och tarmmotilitet. Dessa symtom kan vid kronisk

smärta bli svagare. Enligt Brattberg (1995) påverkas även sömnen av smärta och

personer kan uppleva olika sömnproblem, såsom ökat sömnbehov, svårigheter att somna

och störd nattsömn.

Några olika smärttyper
Smärta delas in i fyra huvudtyper efter smärtans orsak och karaktär. De olika

smärttyperna fordrar olika behandlingar och därför är indelningen av smärtan viktig.

Nociceptiv smärta är smärta i vävnader. Denna smärta är den vanligaste typen och

uppkommer när vävnadens sinnesceller i kroppen skadas eller hotas att skadas. Denna

typ av smärta är också den lättaste att behandla. Den nociceptiva smärtan beror på olika

skadliga stimuli som är kemiska, mekaniska eller termiska. Smärtan uppstår som hud-,

muskel-, led-, och visceralsmärta (Nisell & Lundeberg, 1999; Nystrand & Röhl, 1999).

Neurogen smärta benämns ibland ”nervsmärta”. Smärtan uppkommer på grund av skada

eller förändring i nervsystemet. Skadan kan bero på att en nerv kommit i kläm eller på

annat sätt skadats. Smärtan delas in i central och perifer neurogen smärta. Den centrala

smärtan orsakas av skador i hjärnan eller ryggmärgen medan de resterade skadorna i

nervsystemet hör till den perifera smärtan. Neurogen smärta känns på ett annat ställe än

där skadan egentligen sitter. När hjärnan nås av smärtsignalen registreras upplevelsen i

den del av hjärnan som innehåller en avbild av smärtreceptorns läge i periferin. För

denna typ av smärta finns ringa eller ingen lindring att erbjuda (Nisell & Lundeberg,

1999; Nystrand & Röhl,  1999).
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Psykogen smärta orsakas av psykisk sjukdom. Smärtan är svår att förklara, en teori är att

symtom som depression och ångest aktiverar de delar av hjärnan som har betydelse för

smärtupplevelsen. När depressionen eller ångesten avtar så brukar även smärtan minska

(Nystrand & Röhl, 1999).

Idiopatisk smärta är en smärta utan känd orsak. Trots att ingen skada kan hittas så är

smärtan ändå lika verklig för personen. Smärtan uppkommer oftast på det ställe i

kroppen där en gammal skada tidigare funnits trots att denna skada är läkt. Denna

smärttyp är  svårbehandlad och fordrar hjälp, stöd och resurser (Nisell & Lundeberg,

1999; Nystrand & Röhl, 1999).

Smärta kan också delas in i akut och långvarig smärta. Akut smärta innefattar

olyckshändelser och akuta sjukdomar som t.ex. hjärtinfarkt, njursten, gallsten och

blindtarmsinflammation. Varar smärtan längre än sex månader definieras den vanligtvis

som långvarig. Andra kriterier för definitionen långvarig smärta är att smärtan varar i tre

månader eller att smärtan varar längre än förväntat efter sjukdom eller skada. Ibland

benämns den långvariga smärtan som kronisk smärta. Denna benämning kan ge intryck

att smärtan är obotlig och bör därför inte användas. Orsakerna till den långvariga

smärtan är ofta svåra att fastställa eftersom smärtan kan förekomma utan att någon

sjukdom påvisats. Den långvariga smärtan är idag ett medicinskt och socialt problem i

Sverige. Denna typ av smärta medför att smärttröskeln sänks, vilket resulterar i flera

smärtupplevelser (Nystrand & Röhl, 1999).

Demens
Enligt Basun, Ekman, Englund, Gustafson, Lannefelt, Nygård, Terzis och Wahlund,

(1999) är demenstillståndens klassifikation baserade på olika principer. Känd eller

förmodad orsak till demens och utbredning av de sjukliga förändringarna i hjärnan är en

indelning som används i Sverige. Indelningen kan spåras i WHO:s klassifikation ICD-

10 (International Classification of Diseases) och i den amerikanska klassifikationen

DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) (a.a).
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Isaksson (2000) skriver att det som idag kallas demens var det som förr kallades för

åderförkalkning. Mellan 100 000 till 150 000 människor i Sverige lider av

demenssjukdom. Sjukdomen är därför klassificerad som en av de nya folksjukdomarna.

Enligt Asplund (1998) har demensvården under de senaste decennierna gjort betydande

framsteg. Kunskapen och intresset för vård, omsorg och behandling har ökat. Asplund

noterar vidare att det är lika viktigt att följa upp kunskaper om bemötande, vård och

omsorg av personer med demenssjukdom som att söka orsaker till sjukdomen.

Symtom
Stuart-Hamilton (1995) skriver att demens innebär en nedgång i de intellektuella

funktionerna. Detta är resultatet av en förtvining av centrala nervsystemet.

Sannolikheten att insjukna i demenssjukdom ökar med åldern, men den kan uppstå när

som helst i livet. Enligt Kihlgren (1992) kommer en demenssjukdom ofta smygande och

huvudsymtomen är minnesstörning och personlighetsförändring. Problem med talet,

tankeförmågan, koncentrationssvårigheter och orienteringsförmåga är andra symtom. De

egenskaper som den normalt fungerande åldringen har går förlorade i och med

demenssjukdomen. Självkännedomen försvinner, omdömet försämras,

verklighetsuppfattningen förändras och humöret kan bli instabilt.

Isaksson (2000) noterar att demenssjukdom är förknippad med försämrat minne. Den

dementa kan dock minnas det som hände för länge sedan. Minnet kan delas upp i tre

olika typer: det sensoriska-, korttids- eller arbets- och långtidsminnet. Det sensoriska

minnet tar emot stimuli från alla sinnen. Detta minne kan lagra 9-12 olika saker i en

tredjedels sekund och allt som inte är intressant raderas snabbt bort. Korttidsminnet,

även kallat arbetsminnet, lagrar minnen och medvetande om här och nu. Korttidsminnet

har begränsad kapacitet och det som anses vara värt att minnas förs över till

långtidsminnet. När det talas om minne så är det långtidsminnet som avses. Här finns

den information som personen använder sig av via korttidsminnet.
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Enligt Rahm Hallberg (1996) påverkas minnet för ord och dess innebörd, händelser och

procedurer i ett tidigt stadium av demenssjukdomen. Därför har personer med

demenssjukdom svårt att finna rätt ord och tillvägagångssätt. Kommunikationsförmågan

hos de dementa påverkas av motoriska nedsättningar och den kognitiva reduktionen.

Kihlgren (1992) skriver att  personer med demenssjukdom tappar sitt språk efter ett

särskilt mönster. I början av sjukdomen är längre meningar, hitta rätt ord och hålla sig

till den röda tråden en svårighet. Senare under sjukdomsförloppet blir det svårare att

förstå abstrakta ord och språket blir ett tomt tal med fraser och jargong. I det sista stadiet

av sjukdomen upprepar sig den dementa och hittar på ord som inte existerar. Talet kan

så småningom helt försvinna, mimiken blir stelare och gesterna avtar.

Några olika typer och svårighetsgrader
Demenssjukdomarna brukar delas in i Alzheimers sjukdom, Vaskulär demens,

Frontallobsdemens och sekundära demenstillstånd. Den vanligaste formen av demens är

Alzheimers sjukdom och det finns flera benämningar på sjukdomen, senildemens av

Alzheimerstyp och demens av Alzheimerstyp. Vid Alzheimers sjukdom påverkas främst

hjärnans tinning- och hjässlober (Isaksson, 2000; Marcusson, Blennow, Skoog &

Wallin, 1997; Stuart-Hamilton, 1995). Vaskulär demens är den näst vanligaste typen av

demenssjukdomarna. Sjukdomen orsakas av förändringar i hjärnans blodkärl och

förändringarna kan utgöras av arterioskleros eller av inflammationer i kärlen.

Frontallobsdemenser påverkar främst nervcellerna i tinning- och pannloben och en följd

av sjukdomen är att nervcellerna där bryts ned. Sekundära demenstillstånd är mera

ovanliga demensformer t.ex. Huntingtons sjukdom, Lewy-Body demens och

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (Basun m.fl. 1999; Isaksson, 2000).

Keady (1999) och Marcusson m.fl. (1997) delar in demens i olika svårighetsgrader.

Mild demens innebär att personerna klarar att leva på egen hand men har en nedgång i

intellektuell, social och arbetsmässig förmåga. De dementa är orienterade till tid och

rum, men har en lätt försumlighet. Vid medelsvår demens behöver personerna daglig

tillsyn, orientering till tid och rum är försämrad, de har svår glömska och har svårt att ta
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några beslut. Svår demens innebär svår minnesförlust, fullständigt desorientering och

tillsyn dygnet runt.

Smärta hos personer med demenssjukdom
SFS 1982:763 (Hälso- och sjukvårdslagen) tar upp att vården ska bedrivas i samråd med

patienterna. Det ska ges individuellt anpassad information om hälsotillståndet och vilka

metoder för vård, undersökning och behandling som finns. En god hälsa och en vård på

lika villkor för hela befolkningen är målet för hälso- och sjukvården. Enligt Porter,

Malhotra, Wolf, Morrys, Miller och Smith (1996) försämras förmågan att svara på

frågor om bekymmer och smärta markant när demenssjukdomen fortskrider. Miller et al.

(2000) drar slutsatsen att kognitivt försämrade personer ofta har svårt att beskriva sin

smärta även om de kan berätta om den när de får direkta frågor. Enligt Axelsson et al.

(2000) kan dementa ibland visa var de brukar ha ont men kan inte svara på om de har

ont just nu. Allen (1999) konstaterar att dementa kan förneka sin smärta trots uppenbara

symtom. Morrison & Siu (2000) noterar att personer med demenssjukdom ofta är

oförmögna att adekvat uttrycka sin smärta.

SOSFS 1993:17 (Socialstyrelsens allmänna råd för sjuksköterskan) om omvårdnad inom

hälso- och sjukvården belyser betydelsen av att stärka hälsa, förebygga sjukdom och

ohälsa, bevara och återställa hälsa utifrån patientens individuella behov och möjligheter.

Omvårdnadsåtgärderna syftar bl.a. till att ge stöd och hjälp åt patienten samt undanröja

smärta och obehag. Det är viktigt att sjuksköterskan ser människan utifrån ett

helhetsperspektiv vilket innebär att patient, närstående och personal ges möjlighet att

samarbeta. SOSFS 1995:15 (Socialstyrelsens allmänna råd) tar upp att för att

sjuksköterskans dagliga arbete ska kunna fördjupas krävs det att hon får möjlighet att

tillsammans med kollegor och andra yrkeskategorier reflektera och bearbeta olika

problem. Miller et al. (2000) har dragit slutsatsen att samarbete mellan olika

yrkeskategorier underlättar bedömning av smärta hos personer med demenssjukdom.

Enligt Enström (1999) är sjuksköterskan vid bedömning av smärta hos personer med

demenssjukdom i behov av att studera patientjournaler. Nydevik (1999) påpekar vikten

av kontinuerlig dokumentation vid smärtbedömningen. Enligt Patientjournallagen SFS
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(1985:562) ska patientjournal föras vid vård av patienter inom hälso- och sjukvården.

Med patientjournal avses de handlingar och anteckningar som inkommer eller upprättas

i samband med vård. Patientjournalen innehåller uppgifter om patientens personliga

förhållanden, vårdåtgärder och hälsotillstånd. De uppgifter som behövs för en säker och

god vård av patienten ska finnas med. Det är viktigt att uppgifterna förs in så snart som

möjligt och utformas så att patientens integritet respekteras.

Det är därför intressant att undersöka vilka tillvägagångssätt sjuksköterskan använder

sig av för att identifiera fysisk smärta hos personer med medelsvår till svår

demenssjukdom.

SYFTE
Syftet med litteraturstudien är att undersöka hur sjuksköterskan kan identifiera fysisk

smärta hos personer med medelsvår till svår demenssjukdom.

METOD

Metoden var litteraturstudier och syftet med en litteraturstudie är enligt Backman (1998)

att sammanställa den vetenskapliga litteratur som finns inom ett område. Backman

skriver vidare att litteratursökningar kan ske genom datorbaserad sökning, manuell

sökning och konsultation. Artiklar söktes via databaserna Cinahl, Pubmed och Spriline

med sökorden nurse, nursing, elderly, dementia, pain, pain-assessment och care. Även

den svenska översättningen av sökorden användes. Sökorden användes separat och i

kombination med varandra. Sökorden nurse, dementia och care gav 206 stycken träffar,

när sökordet pain lades till minskade antalet träffar till 20 stycken. Sökordet dementia

gav 6139 stycken träffar, tillsammans med sökorden nusring och care minskade antalet

träffar till 596 stycken. Nursing och dementia gav 408 stycken träffar, när sökordet

elderly lades till på dessa sökord minskade antalet träffar till 162 stycken. När även

sökordet pain lades till dessa sökord minskade antalet träffar till 17 stycken. Sökningen

dementia och pain gav en träff, nurse och dementia gav åtta stycken träffar och
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sökningen pain-assessment gav 11 träffar. Under litteraturstudiens gång genomfördes

kontinuerlig sökning av artiklar (Backman, 1998).

Manuell sökning i Högskolan Trollhättan/Uddevallas databas SOFIA gjordes efter

litteratur som uppfyllde arbetets syfte. Ytterligare litteratur beställdes utifrån de tidigare

artiklarnas referenslistor. Största delen av materialet till litteraturstudien inkom utifrån

manuell sökning och referenslistor (Patel & Davidsson, 1994).

I studien benämns sjuksköterskan som hon eftersom majoriteten av dagens

sjuksköterskor är kvinnor och för att meningsbyggnaden i studien blir lättare att följa.

Ordvalet personer med demenssjukdom istället för patienter med demenssjukdom beror

på valet att fokusera på människan istället för sjukdomen samt att en del personer med

medelsvår till svår demenssjukdom kan bo hemma.

Urval och avgränsningar
Begränsningar av urvalet var vetenskaplighet, engelska och svenska språket.

Begränsningar i årtal gjordes ej grundat på få sökresultat. Inklusionskriterier var att

forskningen skulle omfatta sjuksköterskans identifiering av fysisk smärta hos personer

med medelsvår till svår demenssjukdom. För att artiklarna skulle anses relevanta

svarade de på studiens syfte. Av 22 artiklar uppfyllde 13 kriteriet för att ingå i resultatet.

Ytterligare tre artiklar som inte var vetenskapliga togs med i resultatet eftersom de väl

uppfyllde arbetets syfte (Patel & Davidsson, 1994).

Bearbetning och analys av artiklarna
Enligt Backman (1998) och Hartman (1998) kategoriseras det funna materialet under

variabler. Att kategorisera innebär att klassificera begrepp, det vill säga begrepp som

handlar om samma sak förs samman. Båda författarna läste och granskade artiklarna.

Det som var av intresse markerades med olika färger och kategoriserades sedan under

olika grupper. De olika grupperna bearbetades för att få en logisk ordning och för att ge
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en röd tråd i resultatet. Efter detta benämndes varje grupp utifrån innehåll med en

lämplig rubrik.

Validitet
Enligt Ejvegård (1993) och Patel & Davidsson (1994) innebär validitet att undersöka det

som avses att undersökas. För att få en god reliabilitet bör det göras på ett tillförlitligt

sätt. Innebörden i resultatet jämfördes med ursprungsmaterialet ett flertal gånger för att

kontrollera om resultaten i artiklarna tolkats rätt.

RESULTAT

Forskare har kommit fram till att personer med demenssjukdomar ofta har oupptäckt

eller underbehandlad smärta (Axelsson et al. 2000; Epps, 2001; Kovach et al. 1999;

Marzinski, 1991; Morrison & Siu, 2000; Rahm Hallberg, 1996).

Vikten av att känna de dementa
Enligt Miller et al. (2000) är det viktigt för sjuksköterskan att ta reda på den smärta som

kan existera just nu och inte den smärta som varit. Parke (1998) menar att det finns två

strategier för sjuksköterskan att upptäcka smärta hos personer med demenssjukdom. Det

ena är att känna personerna väl och det andra är genom intuition. För att känna en

person väl bör sjuksköterskan bli bekant med personens karaktär och livsmönster, vad

han/hon föredrar, gillar eller ogillar. Genom att ha kunskap om detta kan sjuksköterskan

se om något är annorlunda eller fel med personen. Hon kan då misstänka att smärta är

orsaken till det förändrade beteendet och upptäckten av förändringen leder till att

sjuksköterskan bedömer om smärta finns. Att ha en relation till personer med

demenssjukdom är nödvändigt för att sjuksköterskan ska känna till smärtorsaker och

upptäcka smärta. Intuition är grundad på att sjuksköterskan känner igen

beteendeförändringar, har en relation och kan upptäcka smärtorsaker. Sjuksköterskan
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känner ofta att smärtan är närvarande hos personer genom ”en känsla inombords” men

hon kan inte redogöra för var smärtan finns.

Såväl Enström (1999) som Epps (2001) skriver att sjuksköterskan identifierar

individuella smärtorsaker hos personer med demenssjukdom baserat på hennes

kännedom om personerna. Epps (2001) noterar att sjuksköterskan känner igen smärta

hos personer med demenssjukdom genom att iaktta personerna i deras dagliga beteende.

Miller et al. (2000) påpekar att de vårdare som arbetar dagligen med dementa kan ge

värdefull information till sjuksköterskan om smärttillstånd. Därför är det viktigt att de

rapporterar till sjuksköterskan om personernas förändrade beteende. Vårdarna använder

sig av att tyda verbala och kroppsliga antydningar för att veta om personerna upplever

smärta.

Enligt Rahm Hallberg (1996) kan sjuksköterskan tolka och agera utifrån sin tolkning.

För att få en bekräftelse på om tolkningen är bra eller dålig för de dementa så är det

viktigt att iaktta många olika tecken. Nydevik (1999) menar att sjuksköterskan till stor

del är beroende av sin egen bedömning av de dementas beteende och kroppsspråk för att

kunna göra en riktig smärtbedömning.

Parke (1998) konstaterar att en strategi för sjuksköterskan för att upptäcka smärta är att

använda sig av det sociala nätverket och alla olika yrkeskategorier som känner

personerna. Detta för att få en bred information och diskussion runt smärta. Enström

(1999) konstaterar att det är viktigt att de olika yrkeskategorier som utför vården runt

personer med demenssjukdom samarbetar för att de kompletterar varandra både vad det

gäller språk och kunskap. Miller et al. (2000) noterar att ökad samhörighetskänsla

mellan personalen gör det möjligt för sjuksköterskan att förstå personer med

demenssjukdom så väl som deras unika upplevelser av smärta och obehag. En annan

orsak till varför samarbete är betydelsefullt är, enligt Enström (1999), att minska risken

för avtrubbning hos personalen eftersom detta annars kan vara en uppenbar risk. Rahm

Hallberg (1996) konstaterar att det är viktigt att personalen tar sig tid, reflekterar och

skapar sig en bild utifrån olika erfarenheter och möten med de dementa. Såväl Enström
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(1999) som Rahm Hallberg (1996) drar slutsatsen att kontinuitet hos dem som vårdar

personer med demenssjukdom är viktigt.

Scherder, Bouma, Slaets, Ooms, Ribbe, Blok och Sergeant (2001) beskriver i sin artikel

att personer med demenssjukdom som led av smärta en dag eller några timmar innan

bedömningen inte kom ihåg att de hade haft smärta. Enligt Miller et al. (2000) är den

viktigaste delen av smärtbedömningen närvaro av smärta vid det aktuella tillfället.

Bedömningsdata för dementa personer, som inte kan uttrycka sig verbalt, behöver

skaffas från det sociala nätverket, olika yrkeskategorier och inte enbart från personerna

själva. Rahm Hallberg (1996) menar att det sociala nätverket och de olika

yrkeskategorier kan ge en beskrivning av hur de dementa brukar bete sig och reagera i

olika smärtsituationer.

Det sociala nätverket använder sig, enligt Miller et al. (2000), av olika metoder för att

upptäcka smärta när de dementa inte själva kan berätta. Aggressivitet, att gnugga en

kroppsdel, beteendesymtom som vandring är tecken på smärta. Det sociala nätverket har

även kunskap om personernas smärthistoria och hur personerna brukar uttrycka sin

smärta.

Miller et al. (2000) skriver vidare att när den språkliga förmågan hos personer med

demenssjukdom försvinner kan den som vårdar de dementa bli osäker på närvaro av

smärta och ibland tro att smärtan har försvunnit. Därför är det viktigt att professionell

personal utför smärtbedömningen. Rahm Hallberg (1996) konstaterar att den nedsatta

språkliga förmågan ökar risken för att det sociala nätverket runt de dementa inte tror att

de upplever smärta. Dessa tankar förekommer främst i långt framskriden

demenssjukdom. Kovach et al. (1999) noterar att när de dementa blir försämrade är det

viktigt att personernas sociala nätverk och vårdpersonal alltmer litar på de nonverbala

tecknen och personliga beteendena för att observera om smärta finns.

Rahm Hallberg (1996) menar att underlag för bedömning av smärta innefattar kunskap

om sjukdomar, skador, normalt beteende och dessutom att kunna läsa beteendet hos de

dementa. Sjuksköterskan kan inte få kunskapen om det normala beteendet från de
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dementa eftersom de vanligen inte kan förmedla sig. Epps (2001) konstaterar att det är

viktigt att sjuksköterskan är utbildad på att upptäcka smärta hos personer med

demenssjukdom och på vilka sätt smärtan kan uttrycka sig. Detta är speciellt viktigt

fram tills dess att specifika bedömningsverktyg har utvecklats för personer med

medelsvår till svår demenssjukdom.

Rörelserelaterad smärta
En strategi för att upptäcka smärta är, enligt Rahm Hallberg (1996), att vara medveten

om i vilka vård- och omsorgssituationer risken för smärta är störst. Smärta hos personer

med demenssjukdom kan enligt Parke (1998) döljas av olika sjukdomstillstånd.

Axelsson et al. (2000) skriver att för personer som inte kan uttrycka sig verbalt är det

viktigt att undersöka kroppen för att finna smärta. Miller et al. (2000) konstaterar att de

dementas sätt att visa smärta kan uppträda under omvårdnad, bad, beröring eller genom

händelser som personerna förknippar med smärta. Enligt Axelsson et al. (2000) kan det

under aktivitet upptäckas smärta som annars inte märks. Det är därför viktigt att

undersöka de dementas beteende både i rörelse och i vila. Miller et al. (2000) skriver att

det är viktigt att komma ihåg att varje person har sitt unika sätt att uttrycka smärta och

obehag. En viktig strategi för sjuksköterskan för att få kontroll på smärtan hos de

dementa är att aktivt utsätta personerna för rörelse och på så sätt försöka tyda om smärta

finns.

Dementa personer kan enligt Morrison & Siu (2000) inte begripa eller förstå varför de

har ont och kan därför vägra aktiviteter som förvärrar deras smärta. Enligt Marzinski

(1991) kan smärta påverka de dementa så att de blir immobiliserade samt störda i sina

dagliga aktiviteter och relationer. Enström (1999) noterar att det är viktigt för

sjuksköterskan att tänka på att smärta kan leda till minskad rörlighet, vilket i sin tur

resulterar i ökad smärta och passivitet.
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Bedömningsverktyg
För att fastställa intensitet och lokalisation av smärta hos dementa kan sjuksköterskan

använda olika sorter av bedömningsverktyg, en verbal uppskattningsskala indelad i sex

punkter, en skala med ansikten som visar olika grader av smärta genom ansiktsuttryck

samt en kroppskarta där den eller de smärtade kroppsdelarna pekas ut. Bedömningen

fastställs även med uttryck, ljud, ansikts- och kroppsreaktioner hos de dementa

(Axelsson et al. 2000).

Studier har visat att Visual Analog Scale (VAS) som egentligen var utvecklad för barn

kunde fungera hos personer med demenssjukdom. Denna smärtskala var ett användbart

instrument för att få fram både smärtans intensitet och smärtans påverkan på de dementa

(Scherder et al. 2001). Nydevik (1999) konstaterar däremot att för personer med

demenssjukdom har det visat sig vara lättare att använda sig av en vertikal

”smärttermometer” än den horisontella VAS-skalan.

Nydevik (1999) konstaterar vidare att för bedömning av smärta kan sjuksköterskan

använda sig av redan framtagna frågeformulär och bedömningsverktyg. Det är viktigt att

utgå från personernas egna förutsättningar när bedömningsverktyg väljs. Miller et al.

(2000) tar i sin artikel upp att bedömningsverktygen bör vara upplagda på ett sådant sätt

att de är känsliga för de dementas inkompetens. Detta eftersom personer med

demenssjukdom behöver tid till att ta upp frågor, svara adekvat, har begränsad

uppmärksamhet och lätt blir distraherade. För att få bra respons på frågorna är det till

hjälp att använda sig av tydliga signaler och stor text.

I en litteraturstudie av smärtbehandling hos personer med demenssjukdom framkom det

att en smärtskala eller synskala inte var relevant för personer som inte kunde förstå

direktiv eller meddela sin uppfattning av smärta genom sitt språk (Epps, 2001). Inget

bedömningsverktyg var helt tillfredsställande för personer med medelsvår till svår

demenssjukdom, bedömningsverktygen var mer användbara om de var utformade efter

den individuella förmågan. Självrapportering om smärta från de dementa var ett

användbart bedömningsverktyg för sjuksköterskan (Enström, 1999; Parke, 1998). Även



15

om den demente inte alltid kunde använda sig av verktygen fullt ut så var de ändå till

nytta eftersom information om smärta ändå kom fram. De svaga symtomen på smärta

som visade sig var för sjuksköterskan viktiga att uppmärksamma för att få en korrekt

värdering av smärta (Axelsson et al. 2000).

Axelsson et al. (2000) konstaterar att bedömningsinstrumenten är en god bas för dialog

om smärta med de dementa. Läkarens smärtbedömning är ett komplement till

instrumenten och det är bra om läkare och sjuksköterska samarbetar för att upptäcka

smärta. Enström (1999) drar slutsatsen att det är viktigt för sjuksköterskan att studera de

journaler som finns när hon bedömer de dementas smärta. Nydevik (1999) menar att det

är viktigt att hon dokumenterar sina bedömningar kontinuerligt. Epps (2001) påpekar att

eftersom det inte finns något effektivt och pålitligt instrument för att upptäcka smärta

hos personer med demenssjukdom är det viktigt att sjuksköterskan använder sig av sin

kompetens för att förebygga onödigt lidande.

Vikten av att tyda kropps- och talspråk
Nydevik (1999) konstaterar att trots att de dementa inte alltid kan beskriva sin smärta så

går det bra att välja beskrivande ord för uttrycket. Exempel på detta är beskrivningar

som ”knivhugg”, ”svidande” och ”molande”. Miller et al. (2000) noterar att det är

nödvändigt att använda sig av andra ord än smärta såsom ont, obehagligt, besvärligt,

ömhet eller värk. Epps (2001) använder sig däremot av uttrycket obehag istället för

ordet smärta och kom fram till att smärta var lättare för de dementa att förstå. Enligt

Enström (1999) kan ord ha olika betydelse för personer med demenssjukdom därför

gäller det för sjuksköterskan att tolka personerna riktigt.

Det visar sig i Rahm Hallbergs studie (1996) att sjuksköterskan bör vara medveten om

att personer med demenssjukdom har svårt att förstå andras språk. Det blir lättare om

sjuksköterskan kommunicerar genom alla olika sinnen. Miller et al. (2000) menar att det

är bra att använda sig av korta, enkla och raka frågor om smärta samt använda sig av ett

bedömningsverktyg som de dementa svarat bra på.
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Epps (2001) konstaterar att det är viktigt att sjuksköterskan tänker på att personer med

demensjukdom kan visa smärta på ett annorlunda sätt än vad icke kognitivt nedsatta

äldre gör. De visar eller uttrycker inte heller sin smärta som yngre personer gör. När de

dementa berättar om sin smärta bör sjuksköterskan tänka på att smärtan ofta är högre än

vad som beskrivs.

Enström (1999) konstaterar att det finns många och skiftande sätt att uttrycka smärta på.

Beck & Vogelpohl (1999) har i sin artikel konstaterat att män och kvinnor inte uttrycker

smärta på samma sätt, män visar mer aggressivitet medan kvinnor istället beklagar sig.

Kovach et al. (1999) har kommit fram till att det finns problem när det gäller att

identifiera smärta hos personer med demenssjukdom. Nonverbala beteenden, språkliga

utbrott, förändrad funktion och vårdpersonalens iakttagelser är användbara för att

upptäcka smärtan. Enligt Epps (2001) bör sjuksköterskan vara vaksam på

beteendeförändringar, dessa kan vara ett tecken på smärta.

Closs (1994) fann att observation av beteende hos personer med demenssjukdom kunde

ge information om smärta. Två typer av beteenden som kunde tyda på smärta var

verbala beteenden som språk, gråt, skrik och jämrande samt nonverbala beteenden som

ansikts-grimasering, kroppshållning och bevakande. Dessa beteenden behövde inte

nödvändigtvis ge pålitlig information om personernas smärta eftersom smärtan kunde

vara påverkad av bekymmer eller kulturell tro. Closs noterar vidare att om

smärtbeteende saknades kunde smärta ändå förekomma. Enligt Marzinski (1991) kan

personer som normalt skriker och vaggar bli tysta och tillbakadragna vid smärta.

Marzinski (1991) skriver att nonverbala smärtbeteenden är ändring av ansiktsuttryck,

gång och kroppshållning. Andra beteenden som är användbara för att upptäcka smärta

inkluderar pupillförändringar, sömnsvårigheter och försämrad rörlighet. Dessa

beteenden är vanligen kopplade till akut smärta och kan saknas hos personer med

kronisk smärta. Smärta kan även uppträda som förvirring hos äldre personer. Såväl

Kovach et al. (1999) som Rahm Hallberg (1996) menar att det mest förekommande
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beteendena som förknippas med smärta är spänt kroppsspråk, sorgsna ansiktsuttryck,

oro och upprepning av ord.

Blomqvist & Hallberg (2001) konstaterar att förändrade ansiktsuttryck runt ögon,

ögonbryn, ögonlock och mun är tecken på smärta hos personer med demenssjukdom.

Såväl Beck & Vogelpohl (1999) som Blomqvist & Hallberg (2001) och Parke (1998)

skriver att andra tecken på smärta kan vara aggressivt beteende, förändrat klagande,

språklig irritation, skrik, rop på hjälp och upprepade frågor om smärtlindring.

Aggressivitet kan, enligt Allen (1999), vara ett sätt att uttrycka känslor och behov som

t.ex. hunger, rädsla eller smärta. Beteendet kan verka manipulativt, men det är viktigt att

minnas att personerna försöker få kontroll på situationen på det enda sätt som de kan.

Enligt Rahm Hallberg (1996) är det vid verbala uttryck nödvändigt att vara lyhörd även

för beröring, förflyttning, enstaka ord, meningar och uttryck. För att kunna tolka de

dementas uttryck är det viktigt att lyssna efter vilka känslor som förmedlas via suckar,

klagande läte, ton, tonhöjd, spänning och intensitet i rösten. Kroppsliga uttryck kan vara

ögonuttryck, mimik i ansiktet och kroppshållning. Det kan även handla om irritation och

vrede vid t.ex. förflyttning. Förutom dessa kroppsliga uttryck kan även hudens värme

och fuktighet vara ett tecken på smärta. Dessa uttryck kan inte ge ett säkert svar på om

personerna upplever smärta och därför är det viktigt att sjuksköterskan använder sig av

all information, uttryck från personerna och de bedömningsverktyg som finns.

Parmelee (1993) menar att det är värdefullt att ta emot den information som de dementa

kan ge om sin smärta. Vidare observerar Parmelee att ju mer kognitivt försämrade

personer blir desto mindre berättar de om sin smärta. Allen (1999) menar att personer

med demenssjukdom har en nedsatt tankegång och språkskicklighet. Personerna

kommunicerar genom sina handlingar som inte är så slumpartade och meningslösa som

de tycks vara. Enligt Miller et al. (2000) och Rahm Hallberg (1996) är det viktigt att

sjuksköterskan har förståelse för hur kommunikationsförmågan påverkas vid

demenssjukdom för att upptäcka smärta. Morrison & Siu (2000) och Parke (1998)

skriver att det är viktigt att sjuksköterskan tänker på att personer med demenssjukdom
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inte är kapabla att med ord uttrycka sina smärtupplevelser. De kan inte säga ”jag har

ont”.

DISKUSSION

Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur sjuksköterskan kan identifiera fysisk

smärta hos personer med medelsvår till svår demenssjukdom.

Metod
Anledningen till valet att göra litteraturstudie var för att få kunskap om vad forskning

som redan finns säger om sjuksköterskans tillvägagångssätt när det gäller att identifiera

de dementas eventuella smärta. Risken med en litteraturstudie är att feltolkningar kan

uppstå vid tolkning av andra författares redan tolkade resultat. För att undvika detta var

det viktigt att flera gånger återgå till ursprungsmaterialet. En annan risk var att den

största delen av det vetenskapliga materialet var skrivet på engelska, vilket medförde

risker för feltolkningar i översättningen. Även detta problem löstes genom

återkommande jämförelse med ursprungsmaterialet (Ejvegård, 1993; Patel &

Davidsson, 1994).

Eftersom det fanns få vetenskapliga studier inom detta ämne begränsades inte arbetet till

någon specifik demenssjukdom eller till årtal. Materialet som användes i resultatet var

trots detta inte äldre än från 1991 och merparten av artiklarna var från 1998 och framåt.

Anledningen till detta kan vara att intresse och förståelse för dementa och deras

sjukdom har ökat de senaste åren. I resultatet användes tre artiklar som inte var

vetenskapliga, detta för att artiklarnas innehåll svarade bra på studiens syfte.

Resultat
Vikten av att känna de dementa
Det är viktigt att sjuksköterskan känner de dementa väl för att kunna identifiera deras

smärta och att hon reflekterar över de dementas dagliga beteenden. Enligt SOSFS
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(1993:17) är det viktigt att se patienten utifrån ett helhetsperspektiv och inte bara till

sjukdomen. Flertalet sjuksköterskor försöker att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv men

det kan vara bra att påpeka vikten av detta. Det kan finnas risk för att personen bakom

demenssjukdomen kan bli bortglömd p.g.a. att sjukdomen är så framträdande.

Sjuksköterskan är i behov av de dementas sociala nätverk vid bedömning av smärta. Det

råder samstämmighet bland forskarna att bedömning av smärta vid svår demenssjukdom

endast bör grundas på personalens kompetens och iakttagelser. Eftersom det sociala

nätverket är en tillgång vid bedömning av smärta vid lätt till medelsvår demenssjukdom,

är det viktigt att informera dem om varför de vid svår demenssjukdom inte längre kan

vara till samma hjälp. Informationen är viktig för den gör att personerna som ingår i det

sociala nätverket inte känner sig åsidosatta och värdelösa.

En intressant åsikt som framkommer i resultatet är att de dementa lätt kan glömma av

sin smärta (Scherder et al. 2001). Orsaken till detta är att demenssjukdomar påverkar

minnet och redan vid lätt demens är minnet påverkat och glömska är ett vanligt symtom.

Det är viktigt att de dementa får kontinuerliga frågor om smärta från sjuksköterskan,

detta för att de en stund efter att de har förnekat smärta kan berätta och minnas den.

Rörelserelaterad smärta
En viktig faktor som kom fram i resultatet är att de dementas aktivitet påverkas vid

smärta. Det är viktigt att utreda bakomliggande orsaker vid förändrad aktivitet, men det

är inte riktigt att utsätta de dementa för onödig aktivitet vid misstanke om smärta.

Sjuksköterskan bör ha kunskap om hur de dementa normalt beter sig i dagliga

aktiviteter. Om sjuksköterskan har denna kunskap kan hon lättare se om eventuell

smärta uppkommit.

Bedömningsverktyg
I resultatet framkom det att forskare har olika åsikter när det gäller vilket

bedömningsverktyg som är det bästa, men de är alla överrens om att det inte finns något

helt pålitligt bedömningsverktyg för personer med demenssjukdom. Miller et al. (2000)
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har kommit fram till att förmågan att svara på olika bedömningsverktyg har visat sig

vara mycket varierande för de dementa. Detta är en orsak till varför forskarna inte är

överrens om vilket verktyg som fungerar bäst. Enligt Miller et al. (2000) bör olika

bedömningsverktyg finnas tillgängliga i vården för att kunna mäta de dementas

individuella förmåga, eftersom bedömningsverktygen fungerar olika på olika personer.

Eftersom det inte finns något verktyg som är helt tillfredsställande är det viktigt att

iaktta olika reaktioner hos de dementa när bedömningsverktyg används. I resultatet

påpekar Axelsson et al. (2000) att det är viktigt att använda bedömningsverktygen för

information om smärta kan ändå komma fram. Det är betydelsefullt att använda

bedömningsverktygen eftersom det är viktigt att ta vara på all information om smärta

hos de dementa.

Målet för SFS 1982:763 (Hälso- och sjukvårdslagen) är en god hälsa och en vård på lika

villkor. Vid identifiering av smärta hos personer med demenssjukdom är det

sjuksköterskans kompetens som är det viktigaste verktyget. För att de dementa ska få

vård på lika villkor är det en förutsättning att sjuksköterskan använder sig av

bedömningsverktyg kombinerat med sin kompetens.

Samarbete mellan olika yrkeskategorier underlättar för att upptäcka smärta hos personer

med demenssjukdom. SOSFS (1995:15) tar upp att det är viktigt att sjuksköterskan ges

möjlighet till samarbete med olika yrkeskategorier för att bearbeta och reflektera över

problem. Det är viktigt att alla yrkeskategorier hjälps åt för att identifiera smärta hos

personer med demenssjukdom, grundat på att det visat sig att de som dagligen arbetar

med de dementa kan bli avtrubbade för de dementas smärtsignaler. Samarbetet mellan

olika yrkeskategorier kan innebära att uttryck för smärta som sjuksköterskan kan ha

missat kommer fram.

Resultatet visar också att det är viktigt för sjuksköterskan att studera journaler och att

kontinuerligt dokumentera förekomsten av smärta. I Patientjournallagen, SFS

(1985:562) står det att de uppgifter som behövs för en säker och god vård ska finnas

dokumenterade i journalen. Det står även att uppgifterna bör föras in så snart som
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möjligt. Om sjuksköterskan följer denna lag fullt ut underlättar det arbetet med att

identifiera de dementas smärta. Det är viktigt med kontinuerlig dokumentation eftersom

det är mycket vårdpersonal runt de dementa och alla behöver få den information som

finns tillgänglig. Väntar sjuksköterskan med att dokumentera kan hon lätt glömma av

specifika detaljer som kan vara viktiga för olika yrkeskategorier och kollegor att känna

till vid smärtbedömning.

Vikten av att tyda kropps- och talspråk
Det är nödvändigt att sjuksköterskan vid identifiering av smärta använder sig av

alternativa uttryck eftersom ord inte har samma betydelse för alla personer. Alla forskare

är inte eniga om vilka ord som är bäst att använda sig av vid smärtbedömning hos

dementa men de är dock överrens om att sjuksköterskan bör använda synonymer för

ordet smärta. Detta är viktigt eftersom kommunikationsförmågan försämras vid

demenssjukom och då underlättar det att använda sig av ord som passar just den

personen.

Sjuksköterskan bör vara observant på att personer med demenssjukdom visar smärta på

ett annorlunda sätt än vad icke kognitivt nedsatta och yngre personer gör. De dementas

beskrivning av sin smärta är ofta underrapporterad och därför är det viktigt att

sjuksköterskan iakttar kroppsspråket för att se om de harmonierar med varandra. Under

litteraturstudien framkom det att många personer med demenssjukdom hade oupptäckt

eller underbehandlad smärta. Enström (1999) menar att det är viktigt att sjuksköterskan

har tålamod och är envis i sin bedömning av smärta. Såväl Enström (1999) som Miller

et al. (2000) har kommit fram till att det går att identifiera, bedöma och behandla smärta

hos personer med demenssjukdom, trots att det kan vara mycket komplicerat och

utmanande för sjuksköterskan. Eftersom det i flera artiklar framkommer att de som

vårdar dementa tror att det är omöjligt att upptäcka smärta och ge rätt behandling är det

viktigt att all personal har kunskap om att det är möjligt att ”komma åt” de dementas

smärta. Det är även viktigt att tänka på det som Miller et al. (2000) har kommit fram till

i sin artikel, nämligen att dementa upplever en förbättrad livskvalité med smärtlindring.
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Intressant är det som Beck & Vogelpohl (1999) tar upp i en artikel om att dementa män

visar mer aggressivitet vid smärta medan kvinnor istället beklagar sig. Det är bra för

sjuksköterskan att känna till att beroende av kön kan smärtsignaler visas olika. Det är

även viktigt att sjuksköterskan tänker på att smärta oberoende på hur den visas inte är

starkare respektive svagare.

Något att reflektera över är att personer som skriker eller på annat sätt är oroliga kan bli

tysta och tillbakadragna vid smärta. Detta kan vara en vanlig reaktion hos personer med

demenssjukdom och det kan behövas mer information och kunskap om detta i

demensvården. Om sjuksköterskan saknar denna kunskap finns det en risk för att hon

kan tro att dementa inte längre upplever någon smärta samt att smärtlindring är onödig.

I resultatet framkommer specifika symtom på smärta hos dementa. Det är viktigt att

sjuksköterskan inte enbart ser till dessa symtom utan även är vaksam på generella

smärtsymtom som t.ex. ökad pulsfrekvens, kallsvettning och ökad muskelspänning.

Resultatet visar även att sjuksköterskans kunskap om demenssjukdomarnas påverkan på

minne och tal, underlättar när hon tar emot information från de dementa om deras

smärta. Eftersom talet påverkas så kan de dementa kommunicera via handlingar.

Handlingarna behöver inte vara så meningslösa eller slumpmässiga som de kan tyckas

vara eftersom de dementa inte kan kommunicera på något annat sätt än via handlingar.

I litteraturstudien framkommer det att det finns två skäl till att dementa är

underbehandlade vid smärta. Dessa skäl är dels att det påstås att det inget kan göras för

personerna, dels tron på att dementa inte känner av någon smärta och att smärtlindring

därför är onödig. Det är viktigt att sjuksköterskan tänker på att det bara är personerna

själva som kan avgöra om de upplever smärta. Ett annat skäl till underbehandling av

smärta är att sjuksköterskan är rädd för att de dementa kan utveckla konfusion vid

smärtlindring och rädslan för detta gör att smärtlindringen minskas vilket leder till

underbehandling av smärtan (Miller et al. 2000; Rahm Hallberg, 1996). Att

sjuksköterskan är orolig för att en konfusion kan utvecklas vid smärtlindring är
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förståeligt eftersom konfusion t.ex. kan medföra svår ångest och fallskador, men det är

inte riktigt att personer med demenssjukdom har obehandlad smärta. Det är en svår

balansgång för sjuksköterskan och det är viktigt att hon bedömer risken för konfusion

individuellt för de dementa. Viktigt att tänka på är det som Marzinski (1991) tar upp i

sin artikel om att obehandlad smärta kan medföra ökad konfusion.

Det skulle vara intressant att genom en empirisk studie få en bild av sjuksköterskans syn

på de dementas smärta och smärtbehandling för att se om forskarnas resultat

överensstämmer med dagens demensvård i Sverige.
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