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Abstract 

 
Background: Among elderly people with dementia pain is a common problem. In older 

persons, particularly those suffering from dementia and cognitive impairment pain is often 

underdiagnosed and undertreated causing unnecessary pain, suffering and affect quality of life 

negatively. Dementia complicates the identification of pain when the natural ability to 

communicate decreases when a person is suffering from dementia. It is important that health 

professionals working with older persons with dementia are aware of the person’s pain 

expression. 

Aim: To clarify how older persons with dementia communicate pain expression. 

Method: To study this area a literature review was used. Both qualitative and quantitative 

scientific articles were used. 

Results: Earnings how older persons with dementia communicate pain expressions are 

presented in an overall theme called Changes in the person's normal pattern. The other 

following themes were: Mood/Social, Basic needs, Language, Body and Face with subsequent 

sub-themes, face- and eye expression, agitation, depressed mood, appetite, sleep, verbal and 

semi-verbal language, defense and touching a body part.  

Conclusion: It is of utmost importance to see changes in the older person’s normal pattern. 
Elderly people with dementia experience pain, and communicates painexpression in many 

different ways. To understand the communication of painexpression in older persons with 

dementia the nurse interprets the person's body language, verbal language and behavior 

altogether as a whole. 
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Inledning 
 

Flertalet äldre personer upplever smärta varje dag. Studier visar att omkring 70-80 % av äldre 

personer som bor på särskilt boende upplever smärta regelbundet (Ragneskog, 2011). Smärta 

anses vara underbehandlad hos den äldre befolkningen vilket kan leda till allvarliga 

konsekvenser och nedsatt välbefinnande (Norrbrink & Lundberg, 2010; Smith, 2005). 

Smärtforskningen gällande äldre är enligt Hägerstam (2007) ett eftersatt område, 

okunnigheten är stor och frågetecknen många. Rundgren och Dehlin (2004) menar att äldre 

ofta är multisjuka och därför har fler möjliga smärtkällor än yngre. Denna situation gör det 

svårare att diagnostisera och behandla smärta hos äldre (a.a.).  

 

Personer med demenssjukdom upplever smärta på samma sätt som andra, men vid 

demenssjukdom finns svårigheter att kommunicera smärta. Smärta bland äldre med kognitiv 

nedsättning är ofta underdiagnostiserad och underbehandlad (Smith, 2005; Spjuth, Lundell & 

Bergh, 2006).  Detta gör att vårdpersonal som arbetar med patienter med demenssjukdom 

måste vara uppmärksamma på patientens smärtuttryck (Bergh et al., 2003; Norrbrink & 

Lundberg, 2010).  

 

Som blivande sjuksköterskor har vi träffat äldre personer med demenssjukdom ute i vården på 

olika sätt. Vi anser att denna grupp riskerar att inte bli tagen på allvar och få samma 

omvårdnad och smärtlindring som andra.  Denna reflektion gjorde att vi ville fördjupa oss i 

ämnet.  

Bakgrund 

Äldre personer 

Antalet äldre är många och ökade redan omkring 1950 i de skandinaviska länderna, med äldre 

menas personer över 65 år (Romören, 2010). Det finns en risk att äldre personer 

underrapporterar smärta eftersom smärta anses vara en naturlig följd av åldrandet. (Nygaard, 

2009; Rundgren & Dehlin, 2004). Anledningar till att inte tala om smärta kan till exempel 

vara rädsla för att vara till besvär för vårdpersonal eller anhöriga (Norrbrink & Lundberg, 

2010).  

 

Rundgren och Dehlin (2004) visar att åldrandet innebär funktionella förändringar i centrala 

nervsystemet. För till exempel inlärning av ny information och problemlösning kan äldre 

personer behöva längre tid. En annan förklaring till att den äldre behöver mer tid på sig kan 

vara försämring av syn, hörsel och rörelseförmåga (a.a.).  Enligt Bondevik (2009); Dahlgren, 

Segersten, Nyström, Suserud, och Fagerberg (2003) speglas ålderdomen på många sätt av det 

liv den äldre tidigare haft, bortsett från att sjukdom kan ta över och förändra livssituationen. 

Rundgren och Dehlin (2004) visar på att det biologiska åldrandet orsakar en succesivt 

försämrad homeostas, vilket medför en ökad känslighet för påfrestningar som till exempel 

sjukdomar. I stort sett alla sjukdomar ökar i frekvens med stigande ålder. Ett flertal sjukdomar 

som till exempel demenssjukdom, cancer, artros och osteoporos utvecklas under lång tid och 

medför succesivt funktionsnedsättningar som kan liknas vid eller uppfattas som åldrande. 

Demenssjukdom är den enskilt vanligaste orsaken till behov av särskilt boende bland äldre. 

Av personer som bor på särskilt boende har 60-80 % en demenssjukdom (Rundgren & 

Dehlin, 2004). Omvårdnaden av äldre personer gällande smärta förutsätter en helhetssyn på 
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människan då smärtan kan ha flera ursprung, fysiologiskt, psykologiskt, socialt och 

existentiellt (Bondevik, 2009; Spjuth et al., 2006). Genom en vårdande relation möter 

vårdaren den äldre personen, en vårdande relation innebär det bemötande och den respekt 

vårdgivaren visar den äldre. Synen på människan är grundstenen i denna vårdande relation 

(Dahlberg et al., 2003). 

Demenssjukdom 

Demens kommer från latinets dementia, där de betyder från, och mens betyder förstånd. 

Demenssjukdom kännetecknas av en intellektuell försämring utan sänkt medvetande 

(Rundgren & Dehlin, 2004). Strang (2004) skriver att demenssjukdomar ökar med stigande 

ålder och cirka 150 000 personer i Sverige lider av demenssjukdom. Enligt Ragneskog (2010) 

är demens en av våra största folksjukdomar och är ett samlingsnamn för ett stort antal 

sjukdomar som innebär minnessvårigheter och förändring av personligheten. Enligt Rundgren 

och Dehlin (2004) är huvudsymtom vid demenssjukdom minnesstörning, nedsatt kognitiv och 

intellektuell förmåga, försämring av abstrakt tänkande, störd tidsuppfattning och svårigheter 

att känna igen föremål och personer (a.a.). Personer med demenssjukdom kan ha svårt att 

lokalisera smärta och även svårt att kommunicera upplevelsen av smärta (Socialstyrelsen, 

2010). Kriterierna för demenssjukdomar kan utläsas i DSM-IV och i ICD-10, vilka är koder 

för att fastställa diagnos och används över hela världen. Demenssjukdom är inte en enhetlig 

sjukdom utan drabbar personer på olika sätt. Beroende på vilka delar av hjärna som är 

skadade varierar symtomen och demenssjukdomen utvecklas olika fort för olika personer 

(Ragneskog, 2010).  

 

Enligt Rundgren och Dehlin (2004) delas demenssjukdomar vanligen in i tre grupper, 

primärdegenerativa demenssjukdomar, vaskulära demenssjukdomar och övriga 

demenssjukdomar. Primärdegenerativa demenssjukdomar innebär sjukdomsprocesser i 

hjärnvävnaden av okänd etiologi där nervceller i hjärnan successivt förtvinar och dör. Hit hör 

Alzheimers sjukdom, som är den vanligast förekommande demenssjukdomen, 

frontallobsdemens och Huntingtons sjukdom (a.a.). Vaskulära demenssjukdomar är den näst 

vanligaste demenssjukdomen. Det är ett samlingsbegrepp där områden i hjärnan som har 

betydelse för intellektuella funktioner blivit skadade på grund av bristande blodtillförsel, med 

demensutveckling som följd. Vanliga orsaker är stroke, förträngningar i små blodkärl och 

långvarigt högt blodtryck. Hur en person påverkas av sjukdomen beror på vilka delar av 

hjärnan som skadats (Socialstyrelsen, 2010). Enligt Rundgren och Dehlin (2004) kan övriga 

demensformer vara sekundära till somatisk sjukdom som till exempel depression, akuta och 

kroniska infektioner, metabola och endokrina störningar, alkoholmissbruk, hjärntumörer och 

läkemedelsbiverkan. Det är vanligt att personer har mer än en demenssjukdom, vilket kallas 

för blanddemens (a.a.). 

Smärta och äldre 

Enligt Hägerstam (2008) beskrivs smärta som en multidimensionell, subjektiv och individuell 

upplevelse, som ingen utomstående kan förstå fullt ut. Denna beskrivning utgår från 

International Association for the Study of Pain (IASP): s definition av smärta:  

 

"Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse förenad med 

vävnadsskada, eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada. Smärta 

är alltid subjektiv och kan uppträda i frånvaro av vävnadsskada."  
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Inom svensk smärtsjukvård visar Norrbrink och Lundberg (2010) på fyra grupper av 

smärttyper: nociceptiv smärta, neurogen smärta, idiopatisk smärta och psykogen smärta. 

Nociceptiv smärta uppstår genom aktivering av nociceptorer (nervändar) som finns i de flesta 

av kroppens vävnader, och förekommer rikligt i hud, slemhinnor, ögats hornhinna, 

trumhinnan och tandpulpan. Olika fysiologiska förklaringar ligger till grund för nociceptiv 

smärta. Neuropatisk smärta kan uppstå på grund av sjukdom eller skada i det centrala 

nervsystemet (ryggmärg och hjärna) eller i de perifera nerverna. Idiopatisk smärta uppstår 

utan känd neurobiologisk orsak. Psykogen smärta uppkommer till följd av psykisk ohälsa 

eller psykisk sjukdom. Personen upplever en reell smärta utan att ha en vävnadsskada. Många 

smärttillstånd går inte att behandla enbart medicinskt, den existentiella smärtan är ett sådant 

tillstånd (a.a.). Som behandling för existentiell smärta används taktil beröring eller att som 

vårdpersonal bara finnas där och hålla handen en stund (Uddevalla Kommun, 2010). 

 

Enligt Rundgren och Dehlin (2004) definieras smärta som akut eller kronisk. Akut smärta 

kännetecknas av att den uppträder snabbt, har kort varaktighet, och följs av tecken på 

inblandning från det autonoma nervsystemet såsom takykardi, ökad andningsfrekvens och 

pupilldilatation. Kronisk smärta är långvarig smärta som varar över tre månader, orsaken är 

ofta kronisk sjukdom som till exempel artros, osteoporos eller diabetesneuropati (a.a.). Hos 

äldre personer är kronisk smärta vanligt och skapar ett stort hälsoproblem. Av svenskar över 

70 år lider 25-40 % av kroniska smärttillstånd. Kronisk smärta hos äldre kan leda till 

somatiska och psykiska problem som illamående, förstoppning, sömnstörningar och 

depressiva besvär (Norrbrink & Lundberg, 2010).  

 

Underbehandlad smärta kan leda till allvarliga konsekvenser som till exempel nedsatt 

allmäntillstånd, gångrubbningar, fall, långsam rehabilitering, kognitiv svikt och malnutrition. 

Dessutom kan smärta leda till ökad social isolering, depressioner, sömnsvårigheter, försämrad 

rörlighet och därmed ett nedsatt välbefinnande hos den äldre personen (Norrbrink & 

Lundberg, 2010; Smith, 2005).  Inom den äldre befolkningen är de vanligaste smärttillstånden 

av muskuloskeletalt ursprung. Ca 80 % av personer över 65 år lider av artros. Andra vanliga 

smärtor i rörelseorganen är till exempel osteoporos, artrit, ryggsmärtor och smärta orsakat av 

fraktur. Orsakerna till neuropatisk smärta hos äldre personer är oftast smärta efter bältros, 

smärta efter stroke och diabetesneuropati. Cancersmärta är också vanligt bland äldre personer 

(Norrbrink & Lundberg, 2010).  

Kommunikation 

Den naturliga förmågan att kommunicera minskar vid demenssjukdom. För att kunna 

kommunicera med personen ställs det krav på omgivningens förmåga att kommunicera 

(Ragneskog, 2010). Eide och Eide (2005) menar att kommunikation definieras som utbyte av 

meningsfulla tecken och signaler mellan två eller flera parter. Dessa tecken och signaler kan 

vara verbala eller icke-verbala och måste tolkas. Detta samspel ger en grund för närhet och 

avstånd, tillit och misstro, samarbete och konflikt.  

 

Med verbal kommunikation menas att innebörden förmedlas språkligt, det vill säga via tal 

eller skrift (a.a.). Enligt Hägerstam (2007) kan smärtuttryck kommuniceras semi-verbalt, det 

vill säga genom suckar, skrik, stön, och jämmer. Eide och Eide (2005) beskriver att icke-

verbal kommunikation uttrycker tecken och signaler genom förmedling av olika sinnen och 

kanaler. Med ansiktet visas olika uttryck, med blicken visas känslor och uttryck. Med kroppen 

uttrycks kommunikation genom kroppsspråk. Med hjälp av rösten förtydligas det verbala 

genom röstläge, styrka och intensitet. Med hjälp av tystnad kan det skapas utrymme för tankar 
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och känslor samt att personen ges en signal att man är där som vårdgivare för att lyssna eller 

registrera annan icke-verbal signal från personen. Icke-ord (hm och mm ljud) används 

tillsammans med blickar och övrigt kroppsspråk för att förstärka effekten av att till exempel 

vilja bekräfta det patienten har förmedlat (a.a.).  Enligt Ragneskog (2010) använder personer 

med demenssjukdom sitt kroppsspråk för att kommunicera med omgivningen. För att förstå 

kroppsspråket hos patienter med demenssjukdom görs en helhetstolkning av patientens 

kroppsspråk, det verbala språket och patientens beteende. Denna helhetsbedömning ger ett 

uttryck för patientens hälsa (a.a.). Eide och Eide (2005) beskriver att med beröring förmedlas 

kontakt, medkänsla, tröst och stöd vilket gör att patienten upplever en känsla av trygghet, 

mening och bekräftelse. Genom beröring kan sjuksköterska och patient komma varandra 

närmare, speciellt när det gäller patienter med demenssjukdom och nedsatt kognitiv förmåga. 

Vid reducerad kommunikationsförmåga är det mer naturligt att patienten berörs under 

samtalets gång. Som vårdpersonal är det är det viktigt att vara observant på patientens 

reaktioner vid beröring av kroppen, då det kan uppfattas som en dramatisk form av icke-

verbal kommunikation (a.a.). Malmsten (2008) menar att kroppslig beröring fungerar som en 

förbindelse till att verka för en tillfredställande social tillvaro för patienten. Sjuksköterskan 

använder sina händer, till exempel genom handpåläggning, till att förmedla god vård (a.a.).  

Sjuksköterskans roll  

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod är sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att 

lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Utifrån kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) genomsyras sjuksköterskans ansvarsområde 

av en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt som innebär att sjuksköterskan har en 

humanistisk människosyn samt värnar om patientens självbestämmanderätt, värdighet och 

integritet. Det ingår även i sjuksköterskans yrkeskompetens att observera och uppmärksamma 

de personer som inte själva kan uttrycka sina behov. Sjuksköterskan skall ta hänsyn till de 

grundläggande behoven och lindra lidandet för dessa personer (a.a.). Malmsten (2008) 

påpekar vikten av att sjuksköterskan ger patienten det som saknas för att hon/han ska känna 

sig delaktig i de handlingar som utförs. Att som vårdare förstå vad som saknas och samtidigt 

föra det vidare till patienten är en konst (a.a.). Enligt Dahlberg et al. (2003) är en uppgift för 

sjuksköterskan att skapa förtroende och tillit i den vårdande relationen. I omvårdnaden av 

äldre upplever många sjuksköterskor att det är svårt att veta om man lyckas med det när man 

vårdar personer som har svårt att kommunicera verbalt (a.a.). Enligt nationella riktlinjer för 

vård och omsorg vid demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010) bör omvårdnaden av personer 

med demenssjukdom vara personcentrerad, vilket innebär att personen och inte 

demenssjukdomen sätts i centrum. Upplevelsen av den verklighet personen lever i är 

utgångspunkten. Personens livsmönster, värderingar och intressen sätts i fokus vilket ökar 

integriteten, självständigheten och personens medbestämmande. Utgångspunkt vid 

omvårdnaden är kommunikation och utbyte av information mellan sjuksköterskan och 

personen med demenssjukdom (a.a.). Sjuksköterskan och övrig vårdpersonal behöver kunna 

identifiera och tolka tecken på smärta, till exempel förändringar i patientens beteende, 

ansiktsuttryck och kroppsspråk (Norrbrink & Lundberg, 2010). Socialstyrelsen (2005) 

understryker att samtlig hälso- och sjukvårdspersonal måste ha grundläggande kunskaper om 

smärta och smärtbehandling. Det är mot denna bakgrund viktigt att som sjuksköterska ha 

kunskap om äldres upplevelser och uttryck av smärta. 
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Smärtbedömningsverktyg  

 

Smärtanalys är grunden för all smärtbehandling (Strang, 2005). Hägersten (2007) påpekar att 

den mest tillförlitliga rapporten om smärtan är den som kommer ifrån personen själv.  

Smärtskalor kan struktureras på olika sätt. Det finns verbala, analoga och ansiktsskalor. 

Undersökningar visar att de flesta personer med måttlig kognitiv nedsättning, och även många 

av de personer som har grav kognitiv nedsättning någorlunda kan återge sin smärta med hjälp 

av självskattningsskalor (a.a.). Den mest använda självskattningsskalan är VAS-skalan 

(visuell analog scale) som kräver att personen kan medverka vid smärtskattningen, vilket inte 

alltid är fallet vid demenssjukdom (Spjuth et al., 2006; Strang, 2005).   

 

På grund av att personer med avancerad demenssjukdom kan ha svårighet att förmedla sin 

smärta med självrapportering har observationsverktyg utvecklats och testats under senare år 

(Hadjistavropoulos, Dever Fitzgerald, Marchildon, 2010). Det finns ett stort antal olika typer 

av observationsverktyg, vilka går ut på att observera personen i en viss aktivitet samtidigt som 

smärtan skattas via skattningskalor (a.a.).  

 

Ett exempel på observationsverktyg är ”Smärta och demens”. Verktyget har sitt ursprung i 

Uddevalla Kommun år 2002, ett projekt som initierades av sjuksköterskor och 

undersköterskor vid Rosenhälls demensboende. Detta verktyg innebär att vårdpersonal vid 

olika situationer observerar beteendet hos personen med demenssjukdom. Vid första mötet 

görs en observation för att ha ett utgångsläge. När en förändring av beteendet 

uppmärksammas av vårdpersonalen görs en ny observation enligt samma manual. Där 

dokumenteras vad som ses, hörs, känns, vad förändringen tros bero på, vad som görs och vad 

resultatet blir (Uddevalla Kommun, 2010).  

 

Sjuksköterskans fysiska undersökning av personen med demenssjukdom är av yttersta vikt 

(Orlando, 1961). Observation av till exempel ansiktsfärg, synliga skador, blåmärken, 

hudförändringar, svullenhet, illamående, puls, blodtryck, andning och temperatur redovisas 

inte i resultatet då de inte här ses som smärtuttryck hos personer utan som fysiska symtom.  

Omvårdnadsteori 

Det teoretiska perspektivet som valts utgår ifrån Ida Orlandos omvårdnadsteori.  Orlando 

(1961) var en av de första amerikanska sjuksköterskorna som bedrev forskning. Hennes bok 

”The dynamic nurse-patient relationship” skrevs 1961 och var baserad på empiriska 

fältstudier av observationer mellan sjuksköterska och patient. Orlando (1961) menar att den 

ena grundstenen i omvårdnadsteorin är att tillfredsställa patientens direkta behov och lindra de 

besvär som är orsaken till ohälsa. Den andra grundstenen är att sjuksköterskan ska initiera och 

utveckla en dynamisk relation mellan sig och patienten. Orlando (1961) visar vidare på att en 

viktig del i sjuksköterskans arbete är att identifiera uttryck hos patienter som har problem att 

kommunicera sina behov med ord. Orlando (1961) skapade begreppet ”den reflektiva 

omvårdnadsprocessen” vilken består av följande delar, patientens beteende, sjuksköterskans 

reaktion och omvårdnadsaktiviteter för att patienten skall uppleva tillfredställelse. Orlandos 

omvårdnadsteori är en interaktionsteori där begreppen perception, tanke, känsla och handling 

utgör grunden för sjuksköterskans medvetna handlande. I en omvårdnadssituation bör 

sjuksköterskan ställa sig fyra frågor i relation till patientens reaktioner och handlingar.  De 

fyra frågorna är: Vad ser jag?  Vad tänker jag?  Vad känner jag?  Hur handlar jag? (a.a.).  
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Problemformulering 
 

Smärta är en individuell upplevelse som ingen annan än den drabbade kan förstå fullt ut. 

Äldre är ofta multisjuka och har därför fler möjliga smärtkällor än vad yngre har. Denna 

situation gör smärta svårare att diagnostisera och behandla hos äldre personer. 

Demenssjukdom komplicerar smärtidentifieringen då den naturliga förmågan att 

kommunicera minskar när en person drabbas av demenssjukdom. Smärta är ofta 

underbehandlad hos äldre, speciellt hos de med demenssjukdom och kognitiv nedsättning. I 

många fall orsakar smärta onödigt lidande och påverkar livskvaliten negativt. Det är därför 

viktigt att som sjuksköterska ha kunskap om hur äldre personer med demenssjukdom 

uttrycker sin smärta.  

Syfte 
 

Syftet var att belysa kommunikation av smärtuttryck hos äldre personer med demenssjukdom.  

Metod 
 

Som metod valdes att göra en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2006) används denna modell 

för att skapa en kunskapsöversikt inom ett visst vårdvetenskapligt område eller problem inom 

sjuksköterskans verksamhetsområde. 

Litteratursökning 

Artiklar söktes systematiskt i de elektroniska databaserna Cinahl och Medline vilka är 

speciellt inriktade mot omvårdnadsforskning enligt Polit och Beck (2012). Sökorden som 

användes var dementia, pain, care, nurse, express, behavior, communication, perceive och 

cognitive. Sökorden användes till en början enskilt. Därefter kombinerades sökorden ihop 

med sökoperatorerna AND och OR på olika sätt för att avgränsa området och därigenom få 

fram studier som svarade på syftet. Tabell 1. För att inte missa relevanta artiklar inom det 

valda området användes en sökteknisk funktion kallad trunkering. Trunkering innebär att det 

möjliggörs träffar på ordets olika böjningsformer. Trunkeringstecknet som användes här är 

det vanligast förekommande, och är en asterisk * (Östlundh, 2006). Sökorden som användes i 

Cinahl gav sökresultat som var relevant och överskådligt. När samma sökord användes i 

Medline blev antalet träffar för stort, begränsning gjordes med att endast söka efter studier 

som fanns i fulltext. Då kom 23 studier fram av vilka två studier valts i tidigare sökning. Som 

alternativ begränsades den ursprungliga sökningen med ytterligare sökord, cognitive, 

communic* och perce* för att precisera sökningen utefter litteraturstudiens syfte.  

Sammanfattning av artikelsökningen redovisas i tabell 1. Artikelsökningen bestod av sökning 

av artiklar som belyser hur patienter med demenssjukdom utrycker smärta och 

sjuksköterskans omvårdnadsroll. Det gjordes även osystematiska sökningar vilket resulterade 

i fem studier som passade bra för litteraturstudien. Östlund (2002) menar att den 

osystematiska sökningen fungerar som ett komplement till den systematiska 

litteratursökningen. Den osystematiska sökningen genomfördes via kedjesökning och manuell 

sökning i referenslistor och i texten av relevant facklitteratur, kandidatuppsatser och i 

framsökta vetenskapliga studier.  
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Tabell 1: Sammanfattning av artikelsökning   

 

 

Databas 

 

Sökord 

 

Begränsningar 

 

Träffar 

Urval 1 

Lästa 

titlar 

och 

abstract  

Urval 2 

Lästa 

artiklar 

 

Valda 

artiklar 

Cinahl nurs* OR car* 

AND pain* AND 

demen* And 

behav* OR express 

Abstract 105    

 nurs* OR car* 

AND pain* AND 

demen* And 

behav* OR express 

Date of 

Publication: 

from 20050101-

20121231 

Abstract 

available, Peer-

Reviewed 

articles, 

References 

available 

23 21 15 4 

Medline nurs* OR car* 

AND pain* AND 

demen* AND 

behave* OR 

express 

Abstract 163    

 nurs* OR car* 

AND pain* AND 

demen* AND 

behave* OR 

express 

Date of 

Publication: 

from 20050101-

20121231 

Abstract 

available, 

English  

89    

 nurs* OR car* 

AND pain* AND 

demen* AND 

behave* OR 

express 

Date of 

Publication: 

from 20050101-

20121231 

Abstract 

available, 

English 

+ linked full text 

23 8 2 1(2) 

 nurs* OR car* 

AND pain* AND 

demen* AND 

behave* OR 

express AND 

cognitive 

Date of 

Publication: 

from 20050101-

20121231 

Abstract 

available, 

English 

29 12 6 1 
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Med siffrorna inom parantes () menas att studier valts i tidigare sökning.   

Urval 

För att skapa en så bred tolkning av problemområdet som möjligt bestämdes att inkludera 

både kvantitativa och kvalitativa studier enligt Friberg (2006). Vetenskapliga studier skrivna 

på svenska och engelska där både män och kvinnor över 65 år inkluderades. För att få med 

eventuella kulturella skillnader inkluderades studier från samtliga värdsdelar. Studier skrivna 

före 2005, studier som inte var peer-reviewed, studier som inte var tillgängliga i fulltext samt 

litteraturöversikter exkluderades. Urvalet gjordes enligt Friberg (2005) då utvalda studiers 

titlar, abstracts och vissa resultat lästes upprepade gånger för att få en känsla av 

sammanhanget. Det valdes ut 49 studier, av dessa valdes 25 bort då de antingen var 

litteraturöversikter, inte fanns att få i fulltext eller valts ut i tidigare sökning.  Av dessa som 

inte fanns i fulltext skickades en efter då den ansågs passa in på syftet och var intressant för 

studien. Efter första urvalet återstod 24 studier som stämde överens med inklusionskriterierna. 

För att avgränsa området lästes studiernas resultat noggrant av båda var och en för sig utifrån 

litteraturstudiens syfte. Av dessa studier valdes 17 bort då de inte stämde överrens med syftet 

för litteraturstudien. Det sju återstående studierna tillsammans med fem osystematiskt sökta 

studier granskades med hjälp av förslag på granskningsfrågor i enlighet med Friberg (2006). 

Ytterligare en studie valdes bort eftersom det inte fanns något tydligt resultat som svarade mot 

syftet. Som underlag till resultatet återstod sex studier tillsammans med fem osystematisk 

sökta studier. Dessa elva studier finns beskrivna i tabell 2 i bilaga I. 

Analys 

Enligt Friberg (2006) beskrivs analysavsnittet i en litteraturöversikt som en process i två 

delar. Den första delen inleds med att anlägga ett så kallat helikopterperspektiv för att få en 

helhet av området. I andra delen i enlighet med Friberg (2006) ska artiklarna analyseras och 

övergripande områden identifieras. I samband med genomläsningen färgmarkerades relevanta 

 nurs* OR car* 

AND pain* AND 

demen* AND 

behave* OR 

express AND 

communic* 

Date of 

Publication: 

from 20050101-

20121231 

Abstract 

available, 

English 

14 4 1 (2) 

 nurs* OR car* 

AND pain* AND 

demen* AND 

behave* OR 

express AND 

perce* 

Date of 

Publication: 

from 20050101-

20121231 

Abstract 

available, 

English 

12 5  (3) 

Osystem

atisk 

sökning 

     5 

Totalt      11 
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fynd för litteraturstudiens resultat.  Studiernas metod och resultat lästes enskilt ingående och 

noggrant flera gånger. Studiernas resultat diskuterades och analyserades för att identifiera och 

skapa teman. Till resultatet söktes efter likheter och skillnader i studierna. I samband med 

skapandet av teman kodade vi texten med symboler för smärtuttryck. Analysarbetet gav ett 

övergripande tema med efterföljande huvudteman och underteman av olika smärttuttryck hos 

personer med demenssjukdom. Anledningen till att resultatet benämns med teman och inte 

kategorier är att smärtuttrycken i underteman i vissa fall kan sorteras in under mer än ett 

huvudtema (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

Resultat 
 

Resultatet består av ett övergripande tema, fem huvudteman och flera underteman. Figur 1. 

Det övergripande temat benämns ”Förändringar i personens normala mönster”. De fem 

huvudtemana är: humör/socialt, basala behov, ljud, kropp och ansikte. I dessa huvudteman 

placeras underteman in. Underteman är smärtuttryck hos personer med demenssjukdom som 

återfinns i flertalet av de studier som använts till litteraturstudiens resultat. Det övergripande 

temat ”Förändringar i personens normala mönster” kan i sig vara ett smärtuttryck, då själva 

förändringen i personens normala mönster kan tyda på smärta.  Smärtuttrycken som beskrivs i 

övriga teman går ofta in under det övergripande men inte alltid.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kommunikation av smärtuttryck hos äldre personer med demenssjukdom.  
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Förändringar i personens normala mönster 

Flera studier visar på att förändring av en persons normala mönster såsom beteende, 

personlighet och stämningsläge är betydelsefulla och vanliga smärtuttryck (Blomqvist & 

Hallberg, 2001; Chang et al., 2009; Chang, Oh, Park, Kim, & Kil, 2011; Cohen-Mansfield & 

Creedon, 2002; Falls, & Stevens, 2004). Av dessa förändringar visade flertalet studier att 

tecken på förändring i personens normala beteende var den största indikatorn för att 

identifiera smärta hos personer med demenssjukdom (Blomqvist & Hallberg, 2001; Chang et 

al., 2009; Cohen-Mansfield & Creedon, 2002; Falls & Stephens, 2004).  

 

I studien av Chang et al. (2009) framgår att förändringar gällande agitation hos personen kan 

orsakas av smärta. En kvinna som dagligen gick fram och tillbaka visade plötsligt på ökad 

agitation, vilket gjorde att sjuksköterskan misstänkte att kvinnan drabbats av 

urinvägsinfektion, förstoppning, annat obehag eller smärta (a.a.). I studien av Cohen-

Mansfield och Creedon (2002) ansåg 15 (50 %) av deltagarna att agitation hos personen var 

ett säkert uttryck för smärta.  I studien av Sloane et al. (2007) var ökad irritation och labilitet 

ett smärtuttryck och sågs hos 9 (52 %) av deltagarna.   

 

Ett flertal studier visade att minskad aptit, svårigheter att tugga och svälja eller matvägran var 

starka tecken på smärta (Blomqvist & Hallberg, 2001; Cohen-Mansfield & Creedon, 2002; 

Chang et al. 2011; Fuchs-Lacelle & Hadjistavropoulos, 2004). Studier beskrev 

sömnstörningar som ett smärtuttryck, förändringar i sömnbeteendet såsom att personen sov 

mindre eller mera än tidigare, eller sov oroligt (Blomqvist & Hallberg, 2001; Fuchs-Lacelle & 

Hadjistavropoulos, (2004).      

 

Ett flertal studier visade att plötslig motvilja eller vägran att röra sig, försämrad gång, sluta att 

delta i aktiviteter, dra sig undan, ökad agitation eller förändringar i humör var tecken på 

smärta (Blomqvist & Hallberg, 2001; Chang et al. 2009; Cohen-Mansfield & Creedon, 2002; 

Falls & Stephens, 2004). Chang et al. (2011) påpekade att smärtuttryck även visade sig som 

oförmåga hos personen att kunna röra sig.  

 

Blomqvist och Hallberg (2001) beskrev en situation där en person som normalt gick upprätt 

plötsligt började gå framåtlutad med böjd rygg, då misstänkte sjuksköterskan att personen 

hade smärta.  

 

I studien av Falls och Stevens (2004) påpekades av flera vårdgivare att förändringar i 

ansiktsuttryck var ett vanligt smärtuttryck. Vissa förändringar var lätta att känna igen och 

beskrevs som grimaser, stirrande blick, stelhet i ansiktet eller rynka ihop ansiktet. Några av 

deltagarna kunde inte precisera hur de såg förändringen i ansiktet utan de bara ”visste” att 

något var fel genom att se på personens ansikte (a.a.).   
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Ljud 

Verbalt språk 

 

Blomqvist och Hallberg (2001) menade att verbala yttranden var det vanligaste sättet att 

uttrycka smärta oavsett kognitiv förmåga. Även personer med avancerad demens använde sig 

av fragment av verbalt språk för att kommunicera. Detta framkom även i studien av Sloane et 

al., (2007) där 15 (88 %) av deltagarna visade detta smärtuttryck. Blomqvist och Hallberg 

(2001) beskrev det som vanligt förekommande att smärta uttrycktes både verbalt och icke-

verbalt samtidigt, till exempel sa en patient att det gjorde ont samtidigt som han/hon 

grimaserade. Vid kognitiv nedsättning uttryckte sig personerna vanligtvis mer implicit. I 

studien beskrevs att personer istället för att berätta om sin smärta när personalen frågade var 

det gjorde ont, så upprepade personen istället verbala uttryck som nej, nej eller sluta, sluta du 

får inte eller hjälp, hjälp (a.a.). Även i studien av Chang et al. (2011) framkom att personerna 

uttryckte smärta genom upprepade verbala uttryck. Däremot framkom i studien av Horgas, 

Nichols, Schapson, & Vietes (2007) att verbalt språk endast observerades hos 2 (5 %) av 

deltagarna. En studie beskrev att hälften av deltagarna visade både verbala, semiverbala och 

ickeverbala smärtuttryck såsom ansiktsuttryck och kroppsreaktioner samtidigt. Den andra 

halvan av deltagarna visade endast ett eller två smärtuttryck. De som inte uttryckte sig verbalt 

använde sig oftare av ansiktsuttryck, kroppsreaktioner och ett ljudligare semiverbalt språk än 

de som hade ett verbalt språk (Axelsson, Ahrel, Friström, Hallgren, & Nydevik, 2000). 

 

Semiverbalt språk 

 

Semiverbala smärtuttryck beskrevs som stön, gnäll, skrik, flämt och gråt från patienten 

(Blomqvist och Hallberg, 2001; Cohen-Mansfield & Creedon, 2002; Falls & Stevens, 2004; 

Fuchs-Lacelle & Hadjistavropoulos, (2004); Horgas et al. 2007; Husebo et al., 2009; Sloane 

et al. 2007). Det framkom i ett flertal studier att semi-verbalt språk var ett vanligt sätt att 

uttrycka smärta hos patienter med kognitiv nedsättning (Blomqvist & Hallberg, 2001; Cohen-

Mansfield & Creedon, 2002; Horgas et al. 2007). I studien av Horgas et al. 2007 framkom att 

semi-verbalt språk var ett av de vanligaste smärtuttrycken, i 17 (43 %) observationer sågs 

detta smärtuttryck.  I studien av Falls och Stevens (2004) påpekades att en förändring av 

personens normala tonläge var ett smärtuttryck. Till exempel kunde en lugn röst förändras till 

att bli arg, gnällig eller agiterad. Vid extrem smärta som fraktur, beskrevs smärtuttryck som 

högljudda och gälla skrik. Det observerades även att personer som vanligtvis hade ett högljutt 

språk, reagerade med tystnad vid smärta. 

Kropp 

Försvar 

 

Försvar som smärtuttryck innebar att personen stelnade till, skyddade sin kroppsdel, knuffade 

bort eller hukade sig (Blomqvist & Hallberg, 2001; Horgas et al., 2007; Husebo et al., 2009; 

Sloane et al., 2007). Sloane et al. (2007) kom fram till att 10 (59 %) av deltagarna uttryckte 

smärta genom att de stelnade till och skyddade sin onda kroppsdel under morgonarbetet. 

Blomqvist och Hallberg (2001) menade att personen uttryckte smärta genom att hon/han 

skyddade sin onda kroppsdel samt drog sig undan och visade en ovilja att någon skulle 

komma nära. Försvar av kroppen kunde även beskrivas som att personen såg sur och 

otillgänglig ut, sparkade, slogs och gestikulerade vilt omkring sig (a.a.). I studien av Sloane et 
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al. (2007) framkom att personen vid skötseln under morgonarbetet grep tag hårt i vårdgivaren 

och det sågs som ett uttryck för smärta, 9 (53 %) av deltagarna visade på detta beteende.  

   

För att kompensera det onda menade Horgas et al. (2007) att personen avlastade kroppsdelen 

genom att stödja den. I deras studie var detta det mest vanliga smärtuttrycket, hos 36 (90 %) 

deltagare som observerades sågs detta smärtuttryck. En annan studie av Horgas et al.(2009) 

visade att den aktivitet som framkallade flest smärtuttryck var när personerna ändrade läge, 

medelvärdet i antal smärtuttryck som sågs var 13,4 (range=2-43). Avlastning av kroppsdel 

genom att stödja den samt försvar var det vanligaste observerade smärtuttrycket (a.a.). Studier 

visade att motvilja eller vägran att röra sig var ett uttryck för smärta, även upprepande 

beteende som att sitta och gunga eller vända sig oroligt av och an, kunde vara smärtuttryck 

(Blomqvist & Hallberg, 2001; Chang et al., 2011; Cohen-Mansfield & Creedon, 2002). 

Däremot ansåg Fuchs-Lacelle och Hadjistavropoulos (2004) att upprepande beteenden som 

sitta och gunga, en vilja av att ge sig av, att vara tyst och tillbakadragen inte var uttryck för 

smärta utan uttryck för ångest.  

 

Röra vid kroppsdel 

 

Flera studier visade att röra vid, hålla i eller gnida en speciell kroppsdel var ett sätt att 

uttrycka smärta (Chang et al., 2011; Cohen-Mansfield & Creedon, 2002; Horgas et al., 2009; 

Slone et al., 2007). Cohen-Mansfield och Creedon (2002) visade i en studie att 13 (45 %) 

deltagare uppgav detta som ett tydligt sätt att se smärtuttryck hos personer med avancerad 

demenssjukdom, medan Horgas et al., (2009) beskrev att det inte var någon signifikant 

skillnad att använda smärtuttrycket ”röra, gnida vid kroppsdel” vid jämförelse mellan 

kognitivt intakta och kognitivt nedsatta personer. Även i studien av Slone et al. (2007) 

framkom att gnida en kroppsdel var ett smärtuttryck som sågs hos 9 (52 %) deltagare.  

Däremot framkom i en annan studie att detta var ett sällsynt sätt att observera smärtuttryck, 

endast 1 (2,5 %) deltagare visade detta utryck (Horgas et al. 2007).  

Ansikte 

Ansikts- och ögonuttryck 

 

Ansiktsuttryck innebar ett tecken på smärta när personen grimaserade, rynkade ihop ansiktet, 

spände käkar, blinkade eller höll ögonen stängda, hade ledsna eller arga ögon (Blomqvist & 

Hallberg, 2001; Cohen-Mansfield & Creedon, 2002; Fuchs-Lacelle, & Hadjistavropoulos, 

2004; Husebo et al., 2009; Sloane et al., 2007). I flertalet studier (Cohen-Mansfield, & 

Creedon, 2002; Fuchs-Lacelle, & Hadjistavropoulos, 2004; Husebo et al., 2009; Sloane et al., 

2007) framkom att ansiktsuttryck var ett av det mest vanliga uttrycken för smärta hos 

personer med demenssjukdom. I studien av Fuchs-Lacelle och Hadjistavropoulos (2004) var 

det 38 (94 %) deltagare som uppgav förändring i ansikte eller ögonen som ett utryck för 

smärta.  Blomqvist och Hallberg (2001) beskrev ansiktsuttryck tillsammans med verbalt språk 

som det vanligaste smärttutrycket hos personer med demenssjukdom och kognitiv 

nedsättning. Det framkom i samma studie att en person grimaserade och stängde ögonen i 

samband med att han blev vänd på i sängen. Chang et al. (2009) visade i en studie att flera 

vårdgivare upplevde svårigheter att bedöma smärta hos personer med demenssjukdom, de 

tyckte att det enda sättet var att observera ansiktsuttryck i samband med rörelse. Flera studier 

visade att vårdpersonal identifierade kommunikation av smärta när patienterna såg oroliga, 

rädda, bekymrade eller sorgsna ut (Blomqvist & Hallberg, 2001; Falls et al, 2004; Husebo, et 

al, 2009).  
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Diskussion 
 

Diskussionen innehåller två avsnitt: metoddiskussion och resultatdiskussion. 

Metoddiskussion 

Som metod valdes att göra en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2006) används denna modell 

för att skapa en kunskapsöversikt inom ett visst vårdvetenskapligt område eller problem inom 

sjuksköterskans verksamhetsområde (a.a.). Detta genererarar utveckling och fördjupning i ett 

visst ämne utifrån kunskap som finns i tidigare befintliga studier (Dahlborg Lyckhage, 2006). 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa kommunikation av smärtuttryck hos personer 

med demenssjukdom.  

 

Artiklar söktes systematiskt i de elektroniska databaserna Cinahl och Medline vilka är 

speciellt inriktade mot omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2012). Det finns risk att relevanta 

studier missats eftersom sökningar inte gjordes i fler databaser.   

 

I avsikt att begränsa och precisera sökresultaten bestämdes att inkludera vetenskapliga studier 

skrivna efter år 2005 för att få med ny forskning inom ämnet. Det begränsade sökresultatet då 

äldre relevanta artiklar inom området inte kom med. Det upptäcktes att många studier 

gällande smärtuttryck gjordes för år 2005. De framsökta studierna gjorda efter år 2005 

fokuserade till största del på utveckling och utvärdering av smärtskattningsverktyg, samt att 

en stor del av studierna var litteraturöversikter. För att få en blandning av innehållet i 

studierna valdes att osystematiskt söka studier som svarade på syftet. Fem kvalitativa studier 

skrivna före år 2005 valdes ut till litteraturstudiens resultat. Detta var en bra metod eftersom 

de äldre studierna gav betydelsefullt material till litteraturstudien.  I studierna skrivna efter år 

2005 framkom likartat resultat som i de äldre studierna, vilket styrkte litteraturstudiens 

resultat.  Ett annat sätt hade varit att i den systematiska sökningen söka studier från tidigare 

år, till exempel från år 2000 till 2012 för att få med de studier som nu sökts osystematiskt, och 

eventuellt andra relevanta studier som kan ha missats. Som en efterkontroll gjordes en 

sökning i Cinahl med samma sökord som använts tidigare fast åren begränsades mellan 2000-

2005, då framkom 13 träffar. Av de ostrukturerat utvalda studierna var tre stycken med i den 

sökningen, vilket var bra eftersom det visar att sökorden är relevanta för syftet.  

  

För att skapa en så bred tolkning av problemområdet som möjligt bestämdes att inkludera 

både kvantitativa och kvalitativa studier i enlighet med Friberg (2006). Segersten (2006) 

menar att kvantitativ forskning innebär att genom mätningar och jämförelser av variabler 

kunna generalisera resultat av det som undersöks. Kvalitativ forskning inriktar sig på 

förståelse inom ett visst område och kontext (Friberg, 2006). Flera av de studier som valdes 

var både kvantitativa och kvalitativa vilket gav styrka för resultatet.  Då syftet var att belysa 

kommunikation av smärtuttryck hos personer med demenssjukdom passade kvalitativa studier 

bra för att få information om vilka smärtuttryck och upplevelser vårdpersonal beskrev i 

studierna. Med hjälp av kvantitativa studier stärktes informationen som framkom från de 

kvalitativa studierna om förekomst av smärtuttryck. För att få med eventuella kulturella 

skillnader inkluderades artiklar från samtliga världsdelar. Det kan innebära att skilda 

yrkeskategorier har varierande arbetsuppgifter i olika länder, men det har ingen betydelse för 

litteraturstudiens resultat.  Däremot kan det finnas kulturella skillnader och synsätt i hur 

smärta uttrycks vilket inte framkommer i de olika studierna. 
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I urvalet inkluderades män och kvinnor över 65 år eftersom avsikten var att ha med båda 

könen och syftet var kommunikation av smärttutryck hos äldre med demenssjukdom. Med 

begreppet äldre menar Romören (2010) personer över 65 år. Det gjordes inte någon 

begränsning på ålder i sökningarna, i träffar som kom fram fanns ingen studie som 

inkluderade personer yngre än 65 år. Orsak till det kan vara sökordet dementia då majoriteten 

av personer med demenssjukdom är över 65 år (Cunningham, 2006).  Urvalet i sökningarna 

begränsades inte gällande grad av kognitiv förmåga hos personer med demenssjukdom. I sex 

av de elva utvalda studierna visades det tydligt att det observerats smärtuttryck hos personer 

med avancerad demenssjukdom. I det övriga fem framgick det inte vilken grad av kognitiv 

nedsättning personerna hade.  De studier som valdes ut var skrivna på engelska, vilket är en 

risk för att texten kan misstolkas och översättas felaktigt. För engelska smärtuttryck som till 

exempel ”bracing” och ”guarding” fanns inga direkta översättningar till svenska utan de 

översattes fritt till ”stödja, kompensera ” och ”försvar”. Likadant var det med engelska ordet 

”nursing home” som fritt översattes till ”särskilt boende”.  

 

Studierna lästes ett flertal gånger av oss båda därefter analyserades och diskuterades studierna 

tillsammans. Metoden som användes fungerade bra då risken för tolknings- och 

översättningsfel minskades vid samarbetet. Vid gemensam diskussion och analys blev 

förståelsen djupare och samband för resultatet växte fram (Friberg, 2006).  

  

Litteraturstudien fokuserar på kommunikation av smärtuttryck hos äldre personer med 

demenssjukdom utifrån vårdpersonalens erfarenheter och upplevelser vilket innebar att ett 

vårdarperspektiv antogs. I studierna var deltagarna inte endast sjuksköterskor utan från olika 

personalkategorier såsom undersköterskor, sjukgymnaster, demenssjuksköterskor och annan 

specialutbildad personal. Det anses vara en styrka för litteraturstudiens resultat då olika 

personalkategorier såg personen utifrån sina skilda perspektiv. De mötte personen vid 

varierande tidpunkter, tillfällen och situationer.  

 

Etiskt perspektiv 

Litteraturstudiens resultat grundas på tidigare publicerade, granskade och etiskt prövade 

studier. Vår ambition var att inte förvränga eller undanhålla data från dessa studier. När 

forskning omfattar människor ska de med få undantag informeras om forskningen och om sitt 

deltagande, och fritt ha möjlighet att välja om de vill delta eller inte (Polit & Beck, 2012). 

Vissa grupper av människor är mer sårbara än andra och rättigheten till informerat samtycke 

inom forskning är därmed svårare att ta hänsyn till (a.a.). Äldre personer med demenssjukdom 

och kognitiv nedsättning är exempel på en sådan sårbar grupp. I studierna som ligger till 

grund för litteraturstudien beskrivs att när deltagarna själva inte kunde ge samtycke till 

medverkan gjordes detta istället av närmast anhörig.   

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte ”Att belysa kommunikation av smärtuttryck hos äldre personer med 

demenssjukdom” har besvarats. Det slutliga resultatet består av teman med ett övergripande 

tema som benämns ”Förändringar i personens normala mönster”, som är ett smärtuttryck i sig. 

Huvudteman är humör/socialt, basala behov, språk, kropp och ansikte med efterföljande 

underteman som består av smärtuttryck. Resultatet diskuteras i löpande text i relation till 

sjuksköterskans roll.  Resultatdiskussionen valdes att delas upp i två delar. I första delen 
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diskuteras det övergripande temat ”Förändringar i personens normala mönster”, i andra delen 

diskuteras ”Smärtuttryck i övriga teman”. 

 

Förändringar i personens normala mönster 

 

I flertalet studier visade resultatet att förändring av en persons normala mönster såsom 

beteende, personlighet och stämningsläge är betydelsefulla och vanliga smärtuttryck hos 

patienter med demenssjukdom (Blomqvist & Hallberg, 2001; Chang et al., 2009; Chang et al., 

2011; Cohen-Mansfield & Creedon, 2002; Falls, & Stevens, 2004). Som blivande 

sjuksköterskor har vi fått insikt i betydelsen av att vara observant på förändringar i det 

normala mönstret hos äldre personer med demenssjukdom.  

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) är målet en god hälsa och vård på lika 

villkor för hela befolkningen och att vården skall ges med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilda människans värdighet (2§). När personer med demenssjukdom och 

kognitiv nedsättning har svårt att uttrycka sin smärta med ord riskerar personen att inte få den 

vård och smärtlindring som krävs. Flertalet tidigare studier påpekar att äldre personer med 

demenssjukdom ofta är underdiagnostiserade och underbehandlade (Cohen-Mansfield & 

Creedon, 2002; Cunningham, 2005; Falls & Stephens, 2004; Spjut et.al., 2006).     

 

I studier av Falls och Stephens (2004); Spjut et al. (2006) framkom det att om vårdpersonalen 

känner personen och skapat en relation är det lättare att se förändringar i personens normala 

mönster och därigenom upptäcka att personen har smärta. För att identifiera smärttuttryck hos 

äldre personer med demenssjukdom underlättar det om vårdpersonalen känner personen och 

dess beteende och vanor. Kontinuitet bland vårdpersonal i demensvården gör det lättare att 

uppmärksamma smärtuttryck hos dessa personer som annars riskerar ett ökat lidande. Våra 

erfarenheter är att det inte alltid finns önskad kontinuitet i vården, beroende på bland annat 

personalomsättning och personalbrist.   

 

För att sjuksköterskan ska kunna göra en smärtbedömning och få den information som behövs 

tillfrågas i första hand personen själv om hur det varit tidigare. Till exempel om hon/han 

ramlat, känner sig illamående, frågor om hur magen skött sig samt tidigare och nuvarande 

sjukdomstillstånd. I de fall då personen inte fullständigt kan redogöra för sin smärta tillfrågas 

anhöriga, annan vårdpersonal eller dokumenterad information om personen läses. Tillgång till 

anamnes där tidigare sjukdomshistoria är beskriven underlättar identifikationen av 

smärtuttryck. I studien av Spjut et al. (2006) belyses vikten av hur betydelsefull 

vårdpersonalens dokumentation är för att få information om eventuella förändringar och 

därmed en möjlighet att identifiera smärta. Sjuksköterskans roll i omvårdnaden är att genom 

samarbete med andra personalkategorier, som undersköterska, sjukgymnast, läkare och 

tandläkare identifiera smärtuttryck och därigenom lindra smärtan hos personen 

(Socialstyrelsen, 2005).  

 

Observationsverktyget ”Smärta och Demens” har utformats i Uddevalla Kommun för att 

upptäcka beteendeförändringar hos personer med demenssjukdom. I samband med 

observation ska vårdpersonal ställa sig frågor om vad de ser, hör eller känner, vad det kan 

bero på, vad som ska åtgärdas och om det blev någon effekt av åtgärden. (Uddevalla 

Kommun, 2010).  Betydelsen av detta tankesätt i identifieringen av smärta framgår tydligt i 

Orlandos interaktionsteori. I samband med att skapa och utveckla en dynamisk relation 

mellan sig och patienten frågar sig sjuksköterskan vad ser jag, vad känner jag, och vad skall 
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jag göra för att tillfredsställa patientens behov i situationen som gäller här och nu (Orlando, 

1961).  

   

Det är inte alltid ett förändrat beteende är orsakat av smärta, utan andra orsaker kan ligga 

bakom.  Cohen-Mansfield & Creedon (2002) visade i sin studie vikten av kunskap om 

patientens vanor och mönster för att urskilja om patienten har smärta, eller om beteendet 

orsakas av något annat såsom hunger, törst, trötthet eller behov av uppmärksamhet.  

 

Smärtuttryck i övriga teman  

 

I litteraturstudiens resultat valdes att presentera de vanligast förekommande smärtuttrycken 

hos äldre personer med demenssjukdom. Teman som presenterades i resultatet är ljud, kropp, 

ansikte, humör/socialt och basala behov med underteman. Teman humör/socialt och basala 

behov valdes att presenteras och diskuteras inom det övergripande temat ”Förändring av 

personens normala mönster”, eftersom förändringen av mönstret i respektive tema ofta kan 

ses som ett smärtuttryck.    

 

Som sjuksköterska är det är inte alltid möjligt att se smärtuttrycket som en förändring i det 

normala mönstret hos personen, till exempel i akutsjukvård eller vid första mötet på en 

avdelning eller i hemmet. Vid sådana tillfällen identifieras smärtuttryck som förmedlas 

individuellt genom ljud, kropp och ansikte. Äldre personer med demenssjukdom upplever 

smärta och uppvisar smärtuttryck på olika sätt. 

 

I en av studierna beskrivs utformningen av ett smärtobservationsverktyg, där så många som 

60 olika smärtuttryck identifierades.  Äldre personer med demenssjukdom uppvisar ett brett 

spektrum av smärtruttryck beroende på att demenssjukdom kan ge så olika skador på hjärnan 

(Fuchs-Lacelle och Hadjistavropoulos, 2004). Enligt Nationella riktlinjer för vård och omsorg 

vid demenssjukdom är det viktigt som sjuksköterska att sätta personen och personens 

upplevelse av sin verklighet i fokus och inte demenssjukdomen (Socialstyrelsen, 2010). 

Orlandos omvårdnadsteori ställer sjuksköterska – patient relationen i centrum. Ett unikt 

samspel skapas vid varje enskilt tillfälle för att hjälpa patienten med vad just hon/han behöver 

(Orlando, 1961).   

 

För att uppmärksamma smärtuttryck hos äldre personer med demenssjukdom fordras att 

sjuksköterskan tar sig tid och använder sig av sin kreativitet för att identifiera uttryck. I avsikt 

att skapa förtroende och tillit har sjuksköterskans förhållningssätt stor betydelse för att 

patienten kan eller vill visa smärtuttryck. Blomqvist och Hallberg (2001) belyser att hinder i 

kommunikation av smärtuttryck kan vara sjuksköterskans kroppspråk som visar ointresse eller 

ovilja. Ytterliga faktorer är tidspress och patientens känsla av maktlöshet (a.a.).  

 

Vissa smärtuttryck yttras på ett sådant sätt att det är tydligt var smärtan har sitt ursprung, till 

exempel om personen rör vid eller gnider sin onda kroppsdel eller haltar. Skillnad är när 

personen gör en grimas, då detta smärtuttryck inte ger någon ledtråd om var personen har ont 

någonstans (Fuchs-Lacelle och Hadjistavropoulos, 2004). Det framkommer i flertalet studier 

att ansiktsuttryck är det mest vanliga uttrycket för smärta (Cohen-Mansfield, & Creedon, 

2002; Fuchs-Lacelle, & Hadjistavropoulos, 2004; Husebo et al., 2009; Sloane et al., 2007). 

Om personen inte själv kan kommunicera var smärtan finns ställer det krav på sjuksköterskan 

att identifiera detta.  Det är inte alltid en person med demenssjukdom uttrycker smärta även 

om sjuksköterskan frågar om personen har ont. Målet för omvårdnad är enligt Orlando (1961) 

att sjuksköterskan skapar en dynamisk relation med patienten för att på detta sätt stödja 
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patienten att uttrycka sina behov och svårigheter. Omtanke, intresse, kärlek och en önskan om 

att hjälpa är känslor som är centrala i Orlandos omvårdnadsteori (a.a.).   

 

Axelsson et al. (2000) föreslår att smärtbedömningen består av en kombination av aktivitet till 

exempel att vända sig, gå några steg med mera i samband med att sjuksköterskan ställer 

frågor om smärtan. Under aktivitet kan sjuksköterskan upptäcka smärtuttryck lättare. I vissa 

studier har omvårdnadssituationen videofilmats i samband med aktivitet såsom under 

morgonarbete. Därefter har smärttutryck observerats och det visade sig att vanligaste 

smärtuttrycket var ansiktsuttryck (Husebo et al., 2009; Sloane et al., 2007).  

 

I en studie av Cohen-Mansfield och Creedon (2002) framkommer att vid identifiering av 

smärta hos patienter med demenssjukdom är det viktigt att som sjuksköterska använda alla 

sina sinnen. Vid undersökning av patienten känna om någon kroppsdel är svullen, stel eller 

hård, om huden känns varm, kall, eller kladdig, se om det finns sår eller blåmärken, om huden 

är missfärgad, rodnad med mera. Vid misstanke om smärta hos en patient med 

demenssjukdom bör sjuksköterskan fysiskt undersöka patienten vilket innebär kontroll av 

vitala funktioner som blodtryck, puls, temperatur och andningsfrekvens (a.a.).  

 

Konklusion 

 
Smärta är ofta underbehandlad hos äldre personer, speciellt hos de med demenssjukdom och 

kognitiv nedsättning.  I många fall orsakar smärta onödigt lidande och påverkar livskvaliten 

negativt.  
 

Tecken på förändring i personens normala mönster såsom beteende, personlighet och 

stämningsläge var den största indikatorn för att identifiera smärta hos äldre personer med 

demenssjukdom. Att som sjuksköterska känna till eller få information om personens beteende, 

vanor och livshistoria underlättar identifiering av smärtuttryck, men är inte en förutsättning 

för en fungerande smärtidentifiering. 

 

Äldre personer med demenssjukdom upplever smärta och kommunicerar smärtuttryck på 

många olika sätt. För att förstå kommunikation av smärtuttryck hos äldre personer med 

demenssjukdom gör sjuksköterskan en helhetstolkning av personens kroppsspråk, det verbala 

språket och personens beteende.  

Praktiska implikationer och framtida forskning 

Litteraturstudien kan vara till hjälp för vårdpersonal vid identifiering av smärtuttryck hos 

äldre personer med demenssjukdom. Vår tanke är att öka medvetenheten och kunskapen om 

att smärtuttryck kommuniceras på mycket varierande och individuellt sätt. Vår förhoppning är 

att litteraturstudien ska skapa en nyfikenhet och lust hos vårdpersonal att lära sig mer om 

detta spännande ämne.     

 

Som förslag till framtida forskning vore det av betydelse att undersöka vilka 

smärtskattningsverktyg som används i praktiken och utvärdera hur detta fungerar i 

demensvården i Sverige.   
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Författare, år 
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Titel Syfte Metod Urval Resultat 

 

Axelsson, K., 

Ahrel, K., 

Friström, A., 

Hallgren, L., & 

Nydevik, I. 

2000 Sverige 

 

Pain among 

persons living at 

a nursing home. 

 

Studiens syfte var att 

beskriva olika 

smärtuttryck samt 

förekomst och 

lokalisering av smärta hos 

äldre personer som bor på 

särskilt boende.  

 

Kvalitativ studie 

Intervjuer med äldre 

personer i samband med 

att en smärtsköterska gör 

en smärtbedömning med 

hjälp av tre olika 

självskattningsverktyg. 

Därefter gjordes 

smärtbedömning av 

sjukgymnast med 

observationsskattningsver

ktyg i samband med 

fysisk undersökning.  

    

  

Äldre personer 

(n=66) på ett 

demensboende av 

vilka 48 % hade 

demenssjukdom. 

 

Resultatet visade att det är möjligt att 

bedöma smärta genom intervju i samband 

med tolkning av den äldres reaktioner 

under aktivitet. Hälften av de äldre som 

hade smärta visade det genom att använda 

ansiktsuttryck, kroppsspråk och 

semiverbala ljud samtidigt. Den andra 

halvan visade endast ett eller två sätt. De 

äldre som hade 

kommunikationssvårigheter använde mer 

ansiktiskuttryck och kroppsspråk och 

högre semiverbala ljud än de som 

kommunicerade med ord.  

 

Blomqvist, K. & 

Hallberg, I., R., 

2001 Sverige 

 

Recognizing  pain 

in older adults 

living in sheltered 

accommodation:: 

the views of 

nurses and older 

adults 

 

Belysa sjuksköterskors 

och äldre vuxnas åsikter 

om hur man känner igen 

smärtbeteenden hos äldre 

vuxna som bor på särskilt 

boende. Syftet var även 

att jämföra 

sjuksköterskors 

smärtbedömning med 

äldre vuxnas. Jämförelsen 

gäller även 

sjuksköterskans 

smärtbedömning hos äldre 

vuxna med och utan 

kognitiv nedsättning. 

 

Kvalitativ och kvantitativ 

studie. Intervjuer med 

öppna och 

halvstrukturerade frågor. 

De äldre personerna och 

kontaktsjuksköterskorna 

intervjuades separat. 

Materialet analyserades, 

kodades och 

kategoriserades. En 

kvantitativ dataanalys 

gjordes av antalet 

smärtuttryck. 

 

Äldre vuxna med 

normal och nedsatt 

kognitiv förmåga 

(n=66). 

Sjuksköterskor 

(n=56) som hade 

hand om minst en 

av de äldre 

personer som 

deltog i studien. 

Urvalet gjordes 

randomiserat. 

 

Smärtuttryck visades bland annat genom 

kroppsspråk, verbalt- och semiverbalt 

språk, humör och 

temperamentsförändringar.  För att 

identifiera smärta det kompletteras med 

en systematisk och regelbunden 

smärtbedömning. Vårdpersonalens 

observation och tolkning i kombination 

med att bygga upp en förtroendefull 

relation är en förutsättning för att 

upptäcka smärta hos äldre personer. Det 

finns faktorer som förhindrar att 

smärtuttryck upptäcks till exempel 

personalens okunskap, ointresse personen 

vill inte klaga eller störa.  



  

 

Chang, E. et al, 

2009 Australia 

 

 

Challenge for 

professional care 

of advanced 

dementia  

 

Belysa utmaningen för 

professionell vårdpersonal 

att vårda äldre personer 

med svår demens som bor 

på olika typer av äldre- 

boenden. 

 

Kvalitativ studie. 

Halvstrukturerade frågor i 

fem fokusgrupper (n=24) 

och djupintervjuer (n=13) 

under en treårsperiod. 

 

Professionella 

vårdgivare (n=24) 

inom palliativ-, 

demens- och 

medicinvård och 

vårdgivare (n=13) 

från olika typer av 

äldreboenden.  

 

Resultatet visade att förändring i det 

normala beteendet var en vanlig 

indikation för smärta. Det framkom att 

agitation, ansiktsuttryck var frekventa 

smärttryck.  Det visades att det behövs 

kunskap om demens och smärta för att 

förbättra vården för personer med 

demenssjukdom. 

 

Chang, S., Oh, 

Y., Park, E., Kim, 

G., & Kil, S.  

2011 Korea 

 

Concept Analysis 

of Nurses' 

Identification of 

Pain in Demented 

Patients in a 

Nursing Home: 

Development of a 

Hybrid Model. 

 

Klargöra identifiering av 

smärta hos personer med 

demenssjukdom 

 

Studien är gjord i tre 

faser, teoretisk, empirisk 

och analytisk.  Fas 1 var 

en litteraturstudie. Fas 2 

var en kvalitativ studie 

bestående av 

ostrukturerade 

djupintervjuer som varade 

1-2 timmar. Intervjuerna 

spelades in och 

analyserades. Fas 3. 

Resultaten från fas 1 och 

2 integrerades av 

forskarna. 

 

 

Fas 2. 

Sjuksköterskor 

(n=13) med mer än 

tre års erfarenhet 

inom äldrevården. 

 

Fas 2. Resultatet som kom fram stämde 

bra överens med resultatet från 

litteraturstudien. Ett tydligt smärtuttryck 

som visades var förändring i personens 

normala mönster som till exempel sömn- 

och aptitförändring, humörförändring, 

ökad aktivitet, ökad aggressivitet, 

försvarsattityd, oförmåga att resa sig. 

Även smärtuttryck som sorgen min, stön 

och gnäll. Fas 3. Resulterade i en 

begreppsmodell om hur smärta 

identifierades hos personer med 

demenssjukdom.  

 

Cohen-

Mansfield, J., & 

Creedon, M. 

2002 USA 

 

Nursing staff 

members’ 

perceptions of 

pain 

indicators in 

persons with 

severe dementia 

 

Studien består av 4 del- 

studier med olika syften. 

1. Identifiera smärtuttryck 

hos personer med demens 

och nedsatt 

kommunikationsförmåga. 

2. Belysa faktorer som 

kan skilja mellan 

smärtbeteende från ett 

 

Kvalitativa studier 1. och  

2. Intervjuer med öppna 

frågor, där svaren skrevs 

ner, kodades och 

kategoriserades.   

3.Kvantiativ studie 

Enkätundersökning där 

vårdpersonal rankade 

smärtbeteenden gällande 

 

1.och 2. 

Vårdpersonal 

bestående av 

sjuksköterskor och 

undersköterskor 

(n=29)                   

3. Vårdpersonal 

(n=15)                   

4.  Fyra 

 

1. Det mest förekommande smärtuttrycket 

som uppgavs var ansiktsgrimaser 76%, 

agitation 50 %, 45 % vidröring av 

kroppsdel, semi-verbalt ljud vid rörelse , 

plötsligt haltande och skrik 25%, fysiska 

symtom mindre än 10%                             

2. 93 % av vårdpersonalen förlitade sig på 

att de kände till personens normala vanor, 

beteende och behov.  3. Viktigaste tecknet 



  

liknande beteende med 

annan orsak än smärta.  

3. Bedöma hur 

vårdpersonal uppfattade 

förekomsten och 

betydelsen av 

smärtuttryck samt vilka 

hinder som finns för att 

identifiera smärta.  

4. Validering och tolkning 

av de tre tidigare 

studierna. 

 

förekomst och betydelse i 

en sjugradig skala 

respektive sexgradig 

skala.                   4. 

Strukturerade 

diskussionsfrågor i 

fokusgrupper.  

fokusgrupper med 

4-11 deltagare i 

varje bestående av 

vårdpersonal och en 

fokusgrupp 

bestående av 

personer som 

arbetade i den 

sociala sektorn.                

      

 

på smärta var enligt vårdpersonalen 

svullen kroppsdel, röra vid kroppsdel, 

förändra hudfärg, plötsligt haltande, 

försämrad gång, hetta från huden och 

stelhet. De vanligaste smärtuttrycken var 

semiverbalt språk, gnida eller röra 

kroppsdel, vägran att röra sig, minskad 

aptit, grimaser och aggressivitet.             

4. Det som kom fram stämde med de tre 

tidigare studierna. Förändrat beteende var 

den största indikatorn för smärta.                                 

 

Falls, D. & 

Stevens, J.  

2004 Australien 

 

 

Carers 

perceptions of 

pain in people 

with dementia: a 

gronded theory 

approach 

 

Syftet var att öka 

förståelsen om hur 

vårdpersonal och anhöriga 

uppfattar och identifierar 

smärtuttryck hos personer 

med demenssjukdom. 

 

Kvalitativ studie med 

intervjuer som spelades in 

och transkriberades. Det 

skrevs även 

fältnoteringar. Materialet 

analyserade med 

grounded-theory och 

kategoriserades. 

Utomstående forskare 

analyserade materialet för 

att öka validiteten. 

 

 

Totalt (n=31) 

personer varav 

vårdpersonal 

(n=16) som kände 

de boende väl och 

var insatta i 

demensvården, och 

anhöriga (n=15) till 

personer med 

medelsvår och svår 

demenssjukdom.  

 

Det framkom att det vanligaste 

smärttuttrycket var förändringar i det 

normala beteendet. Genom att de kände 

personerna och visste hur de normalt 

betedde sig kände de sig säkra i sin 

bedömning. 

 

Fuchs-Lacelle, 

S.& 

Hadjistavropoulo

s, T. 

2004 Canada. 

 

Development and 

preliminary 

validation of the 

pain assessment 

checklist for 

seniors with 

limited ability to 

communicate 

 

Syftet var att utveckla ett 

användbart 

observationsverktyg för 

att kunna bedöma smärta 

hos personer med 

avancerad 

demenssjukdom. (Fas 1) 

Syftet var att göra en lista 

 

Kvalitativ och kvantitativ 

studie. 

Denna studie gjordes i 3 

faser. (Fas 1) bestod av 

intervjuer (20min) där 

sjuksköterskor svarade på 

halvstrukturerade frågor 

om smärtuttryck utifrån 

  

(Fas 1) 28 

sjuksköterskor som 

arbetade med 

personer med 

demenssjukdom på 

ett särskilt boende.  

(Fas 2) 40 

sjuksköterskor och 

 

(Fas 1) Resultatet blev en checklista av 65 

smärtuttryck, PACSLAC. (Fas 2) Vissa 

av smärtuttrycken togs bort från listan och 

några lades ihop. (Fas 3) Den slutliga 

versionen av PACLAC blev totalt 60 

smärtuttryck som delades in fyra grupper, 

ansiktsuttryck, aktivitet/kroppsrörelser, 

humör/personlighet, fysiologiska 



  

(PACSLAC). på smärtuttryck. (Fas 2) 

Syftet var att bedöma och 

analysera listan över 

smärtuttryck. (Fas 3) 

Syftet var att göra en 

preliminär bedömning av 

PACSLAC: s giltighet. 

sina erfarenheter. 

Intervjuernas spelades in 

och transkriberades. Två 

av forskarna diskuterade 

och analysera materialet 

och en oberoende 

”kodare” använde 

materialet statistiskt. (Fas 

2) Utifrån en skala 1-10 

skattade deltagarna de 

olika smärtuttryckens 

duglighet. (Fas 3) 

Deltagarna svarade på 

frågor om sina patienter i 

olika situation utefter 

skalor från 1-10. 

 

psykiatrisköterskor 

deltog. (Fas 3) 34 

sjuksköterskor och 

sex 

psykiatrisköterskor 

deltog. 

 

indikatorer/mat- och 

sömnförändringar/ljudbeteenden. 

 

 

Horgas, A., 

Nichols, A., 

Schapson, C., & 

Vietes, K. 

2007 USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessing pain in 

persons with 

dementia: 

relationships 

among the non-

communicative 

patient's pain 

assessment 

instrument, self-

report, and 

behavioral 

observations. 

 

Syftet var att utvärdera 

reliabiliteten av 

smärtskattningsverktyg 

NOPPAIN 

(Noncommunicative 

patients pain assessment 

instrument) när det 

används av sjuksköterskor 

med liten erfarenhet, och 

att jämföra NOPPAIN 

verktyget mot 

självskattning och andra 

etablerade 

skattningsmetoder.  

 

Kvantitativ studie. 

Studien använder data 

från en större studie 

(n=128). Deltagarna 

(n=40) ombads att göra 

vardagliga aktiviteter i 

samband med 

videoinspelning. I 

samband med aktivitet 

skattar personen sin 

smärta. Videofilmerna 

sågs på i samband med att 

de bedömdes med 

NOPPAIN verktyget.  

 

(n=40) varav 

kognitivt intakta 

(n=20) och 

kognitivt nedsatta 

(n=20). 

 

Som minst upptäcktes ett smärtuttryck 

hos 38 personer. Det smärtuttrycket som 

sågs mest var stödjande (kompensering av 

kroppsvikt) 90 %, och smärtljud 43 %. 

Sjuksköterskorna kunde använda 

NOPPAIN med relativt lite träning. 

NOPPAIN är jämförbart med mer 

komplexa smärtskattningsverktyg. 

 

Horgas, A., 

Elliott, A. & 

 

Pain assessment 

in persons with 

 

Syftet var att undersöka 

relationen mellan 

 

En kvasiexperimentell 

kvantitativ studie med 

 

Äldre personer, 

medelålder 83 år 

 

Smärtuttrycken skilde sig inte mellan de 

två grupperna. De flesta smärtuttrycken 



  

Marsiske, M. 

2009 USA 

dementia; 

relationship 

betwwen sel-

report and 

behavioral 

observation. 

självrapportering och 

observation av 

smärtuttryck hos äldre 

personer med kognitiv 

nedsättning och kognitivt 

intakta äldre personer. 

fokus på samband. 

Deltagarna intervjuades 

angående sin smärta i 

samband med 

aktivitetsprotokoll. Detta 

videoinspelades och 

bedömdes av 

sjuksköterskor som var 

”blinda” för vilka som var 

vilka. 

(n=126) varav 

kognitivt intakta 

(n=64) och 

kognitivt nedsatta 

(n=62). 

visades när personerna ändrade ställning. 

De smärtuttryck som visades mest var 

förskjutning, och stödjande av kroppen 

och försvar därefter grimaser och gnida 

kroppsdel. Kognitivt nedsatta personer 

rapporterade mindre smärta än de 

kognitivt intakta personerna. 

 

Husebo, B. et al, 

2009 Norge 

 

Pain behaviour 

and pain intensity 

in older persons 

with severe 

dementia: 

reliability of the 

MOBID Pain 

Scale by video 

uptake. 

 

Syftet var att undersöka 

tillförlitligheten av 

smärtbedömnings-

verktyget Mobilisation–

Observation–Behaviour– 

Intensity–Dementia 

(MOBID) Pain Scale 

gällande 

smärtbeteendeindikatorer 

och smärtintensitet.   

 

Kvantitativ studie. 

Deltagarnas indikatorer 

för smärtbeteende 

(smärtljud, ansiktsuttryck 

och försvar) i samband 

med rörelser. Detta 

videoinspelades och 

bedömdes därefter. 

 

Personer (n=26) 

med svår 

demenssjukdom 

och kronisk smärta. 

Patienter på ett 

äldreboende. 

Vårdpersonal 

(n=11) bedömare 

(n=3). 

 

MOBID skalan visade sig vara tillförlitlig 

för att bedöma smärta hos äldre personer 

med demens. Smärtuttryck som var mest 

förekommande var ansiktsuttryck som till 

exempel grimaser och semiverbalt språk 

som stön och skrik. 

 

Sloane, P., 

Miller, L., 

Mitchell, C., 

Rader, J., 

Swafford, K. & 

Hiatt, S.  

2007 USA 

 

Provision of 

morning care to 

nursing home 

residents with 

dementia: 

opportunity for 

improvement? 

 

Syftet var att belysa 

morgonarbetets 

möjligheter att upptäcka 

smärta hos personer med 

demenssjukdom som bor 

på särskilt boende.  

 

Kvalitativ och kvantitativ 

studie. Äldre personer 

videofilmades i 

omvårdnadssituationer 

(n=51) under 

morgonarbete. Därefter 

analyserades 

omvårdnadsplaner fram 

för att får fram mönster i 

hur smärtuttryck visades. 

Videofilmerna 

analyserades även 

statistiskt i olika koder 

 

Äldre personer med 

demenssjukdom 

(n=17) och 

vårdgivare. 

 

Vid analyserna av videoinspelningarna 

identifierades många moment under 

morgonarbetet som stimulerade smärta. 

Många olika smärtuttryck identifierades. 

Bland det vanligaste var verbalt språk, 

ansiktsgrimaser, stelnad och annat 

försvar, gnida en kroppsdel, gripa tag i 

vårdpersonal och ökad irritation och 

labilitet.  



  

och studerades också med 

hjälp av ett 

observationsskattnings-

verktyg. 
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