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Sammanfattning 
Bakgrund: Studier visar att smärta är vanligt förekommande (80-88 %) hos äldre 
personer. Demenssjukdom är en neurologisk skada i hjärnan där den verbala och 
kroppsliga kommunikationen försämras. Detta bidrar till problem att känna igen 
smärta hos personer med demenssjukdom. Syftet: Syftet var att belysa hur 
vårdpersonal kan känna igen smärta hos personer med demenssjukdom. Metod: 
En systematisk litteraturstudie där datainsamlingen genomfördes i databaserna 
Cinahl, PsycINFO och PubMed. Texterna analyserades induktivt för att finna 
koder och deduktivt för att sammanställa resultatet. Resultat: Genom ömsesidigt 
förtroende byggdes en relation upp mellan vårdpersonal och person med 
demenssjukdom. Vårdpersonalen lärde känna personen med demenssjukdoms 
vanor och mönster vilket ledde till att det blev lättare att upptäcka avvikande 
beteende. Beteendeförändringar i form av social tillbakadragenhet, aggressivitet 
och förändringar i sov- och matvanor kunde indikera smärta. Smärta kunde även 
visa sig genom ansiktsuttryck, verbalt- och kroppsligtspråk samt genom 
fysiologiska tecken. Smärtuttrycken yttrade sig olika genom demenssjukdomens 
olika faser. Slutsats: Det går att känna igen smärta hos personer med 
demenssjukdom och även hos personer med svår demenssjukdom. En 
förutsättning är dock att personalen känner personen.  
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Abstract 
Background: Research shows that pain is common (80-88%) among older adults. 
Dementia is a neurological disease which impairs the verbal communication and 
the body language. This contributes to the problem of recognizing pain in 
cognitively impaired elders. The Aim was to illustrate how nursing staff to 
cognitively impaired elders could recognize pain. Method: A review of literature 
has been conducted and the data was collected in Cinahl, PsycINFO and PubMed. 
Inductive and a deductive analysis were used. Findings: Relationship between 
nursing staff and the cognitively impaired elders is built through mutual trust. By 
knowing the habits of the cognitively impaired elder the nursing staff is able to 
detect changes in their behaviour. Behavioural changes like social withdrawal, 
aggression and changes in sleeping and eating habits could indicate pain. Pain 
could also be recognized by facial expression, verbal communication, body 
language and physiological symptoms. However people with different levels of 
cognitive impairment express pain in different ways. Conclusion: It is possible to 
recognize pain in cognitively impaired even when the person is suffering from a 
severe dementia disease. To do this, knowing the person seems necessary. 
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INLEDNING 

Studier visar att det är vanligt förekommande (80-88 %) med smärtor hos äldre 

personer (Axelsson et al. 2000; Blomqvist & Hallberg 2001). Att upptäcka smärta 

hos personer med demenssjukdom kan vara ett problem för vårdpersonalen.  

Eftersom personer med demenssjukdom till viss del saknar förmåga att 

kommunicera och kan ha ändrad kroppsuppfattning. Detta kan leda till att 

personerna med demenssjukdom uttrycker smärta men kanske inte har förmågan 

att lokalisera den (Strang 2003). Vidare förlitar sig vårdpersonalen på 

observationer och tolkningar av beteenden för att upptäcka smärta hos personer 

med demenssjukdom (Blomqvist 2002). 

 

“I think she’s in pain and can’t express it. When I reposition her, 

she says ‘thank you.’ I know she is having pain in the back or butt 

and couldn’t tell me” ( Mentes, Teer & Cadogan 2004 s. 123). 

 

BAKGRUND 

Demenssjukdom 

Demenssjukdom är en neurologisk skada i hjärnan. Detta innebär att funktioner i 

hjärnan skadas och hjärnvävnad successivt bryts ner. Alzheimers sjukdom är den 

vanligaste formen av demenssjukdom. Sjukdomen börjar smygande med milda 

minnessvårigheter. Längre in i sjukdomen får personerna problem med att 

orientera sig i tid och rum och i den sena fasen av sjukdomen är personerna i 

behov av hjälp med total omvårdnad. Detta kan innebära att de behöver hjälp med 

att äta, sköta sin hygien, förflyttningar, på- och avklädning och ständig tillsyn. 

Andra former av demenssjukdom är vaskulär demens och frontallobsdemens. Det 

finns även blandform av demens och demens efter tumörsjukdom (Basun 2002).  

 

Beteendeförändringar vilka kan uppstå i samband med de olika 

demenssjukdomarna kan vara emotionellt betingade som exempelvis 

aggressivitet. Andra beteendeförändringar som kan uppstå med en 



 

demenssjukdom är bristande hygien, självcentrering, misstänksamhet samt 

störningar i sömn och nutrition. Även orienteringsförmågan försämras och många 

gånger förlägger de sjuka sina saker (Bathgate et al. 2001). Likaså kan personer 

med demenssjukdom ha en ändrad kroppsuppfattning, då de kan ha problem med 

att ange platsen för var exempelvis smärtan sitter. Detta kan leda till att personen 

med demenssjukdom kan ha ont i munnen och peka på benet när någon frågar var 

det gör ont (Strang 2003). Kommunikationen försämras parallellt med sjukdomen 

och i den sena fasen kan grymtande och hummande ljud vara ett sätt att 

kommunicera (Bathgate et al. 2001). 

 

Smärta 

Enligt Jakobsson (2007) är smärtsinnet en viktig del av människans funktioner 

och fungerar som en varningsklocka för hot om skada. Det finns två olika sorters 

smärta, akut smärta och långvarig smärta. ”Akut smärta definieras som smärta 

med ett väl avgränsat tidsförlopp och en hyperaktivitet i det autonoma 

nervsystemet (sympatikus). Långvarig smärta definieras som smärta som kvarstår 

efter det att den primära orsaken till smärta (oftast vävnadsskada) skulle ha läkt 

ut/försvunnit” (Jakobsson 2007 s. 15-16). Den typ av smärta som är vanlig hos 

äldre personer kan vara orsakad av bland annat frakturer, artrit, muskel- och 

skelettrelaterade orsaker samt smärta vid cancersjukdom (Buffum et al 2001).  

 

Smärtskattning 

Enligt Blomqvist (2002) är det relevant att anpassa smärtskattningen till varje 

individ eftersom varje människa är unik. Detta gäller inte minst personer med 

demenssjukdom då de många gånger har minnessvårigheter vilket kan leda till att 

smärta inte upptäcks av omgivningen. För vårdpersonal som arbetar med personer 

med demenssjukdom är det viktigt att använda vardagliga ord som exempelvis ont 

eller värk när de ställer frågor angående smärta. Detta bör ske vid smärttillfället 

eftersom det är en förutsättning för att kunna relatera smärtan till ett 

smärtskattningsinstrument. Dock är självskattning av smärta många gånger inte 

genomförbar på grund av att personer med demenssjukdom har nedsatt kognitiv 

förmåga och de verbala funktionerna är reducerade. Via forskning har speciella 
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skattningsskalor med fokus på beteende tagits fram som ett hjälpmedel för 

vårdpersonal (Blomqvist 2002).  

 

Kommunikation vid demenssjukdom 

Kommunikationsförmågan hos personer med demenssjukdom skiljer sig i 

varierande grad beroende på sjukdomstillståndet och personligheten. I början av 

en demenssjukdom kan problem uppstå med kommunikationen. Personerna med 

demenssjukdom kan då få problem med att förstå abstrakta ord som exempelvis 

glädje, tillit och kärlek. Vidare försvinner ofta den röda tråden i samtalet och 

sammanhanget går förlorat. I den sena fasen av demenssjukdomen förlorar 

personerna förmågan att återberätta och börjar använda tomma ord. Även den 

icke-verbala kommunikationen avtar vid svår demens då mimiken minskar och 

gesterna blir färre (Ekman 2002).  

 

Bristande kommunikation kan bidra till att förmedlingsförmågan om bland annat 

smärta blir svår. Det är då betydelsefullt för omgivningen att kunna läsa andra 

signaler vilka ofta kan vara vaga. Människan förlitar sig på de verbala förmågorna 

för att kommunicera om bland annat sin smärta. Vid svår demenssjukdom kan den 

verbala kommunikationen vara nedsatt eller helt borta. Detta kan bidra till att 

information angående smärta går förlorad och att upptäckten av smärta uteblir. 

Således ligger det stort ansvar på vårdpersonalen att vara observant på 

beteendemönster hos personer som saknar kommunikationsförmåga för att kunna 

identifiera smärta genom avvikelser i beteendet (Blomqvist 2002).  

 

SYFTE 

Syftet var att belysa hur vårdpersonal kan känna igen smärta hos personer med 

demenssjukdom. 
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METOD  

Systematisk litteraturstudie 

Systematiska litteraturstudier utgår ifrån en frågeställning vilken besvaras genom 

en metodisk genomgång av aktuell forskning. Detta innebär att forskaren kritiskt 

granskar, analyserar och sammanställer ett resultat utifrån tidigare empirisk 

forskning inom området (Forsberg & Wengström 2008). Ett flödesschema har 

sammanställts med inspiration ifrån Polit och Beck (2008). Ett flödesschema 

användes för att ge en tydligare bild av hur den systematiska litteraturstudien 

utfördes (figur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema inspirerat av Polit och Beck (2008). 
 

Datainsamling 

En systematisk datainsamling genomfördes vilket innebar att sökningarna utgick 

ifrån många små enheter som smalnades av successivt det vill säga att många 

olika sökord användes i olika kombinationer. De olika enheterna testades i olika 

databaser tills de enheter som fann artiklar som svarade på syftet blev funna. 

Sökningarna dokumenterades i ett sökschema (Bilaga 1) (Östlundh 2006). 

Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Sökorden 

dementia, pain, expression*, cognitive impairment, older adults och nurse* 

användes. Abstract lästes och användes som första sorteringsinstrument. Detta 

ledde till att 16 artiklar valdes ut och lästes i sin helhet. Där efter valdes de sju 

artiklarna ut som visade sig svara på syftet. De övriga nio artiklarna exkluderades 
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då de inte svarade på syftet. Även en manuell sökning gemomfördes genom att 

studera referenslistor i artiklar inom området. En artikel visade sig svara på syftet 

och inkluderades. Resultatet i denna litteraturstudie bygger på de sammanlagt åtta 

artiklarna (Bilaga 2). Inklusionskriterierna var att de skulle vara engelskspråkiga 

artiklar, de skulle vara peer reviewed, även ordet human användes. Artiklarna 

skulle vara publicerade mellan åren 2000-2009 för att få aktuell forskning. 

Samsök användes för att finna artiklarna i fulltext. De artiklar som inte fanns i 

fulltext i samsök beställdes eller söktes via sökmotorn google.se. 

 

Urval 

Kravet på artiklarna var att de skulle vara relevanta för studiens syfte samt utgå 

ifrån vårdpersonalens perspektiv. I de artiklar vars resultat var uppdelat i olika 

områden, exempelvis där både vårdpersonalens och patienters uppfattning fanns 

med har de avsnitt som utgår ifrån vårdpersonalen används. Artiklarna har även 

granskats gemensamt av författarna med hjälp av checklistan för kvalitativa 

artiklar i Forsberg och Wengström (2008). Vi valde att dela in kvaliteten i fyra 

grupper vilka var låg, medel, god och mycket god kvalitet. Kriterierna för att 

artiklarna skulle få en god eller mycket god kvalitet var att de delar vilka var 

representerade i checklistan fanns med i artiklarna. De artiklar vilka inte svarade 

upp till kraven medel god kvalitet exkluderades. Dock visade sig att ingen av de 

åtta inkluderade artiklarna var av låg kvalitet.   

 

Analys 

Till en början lästes de inkluderade artiklarna i sin helhet för att få en 

övergripande bild av innehållet. Där efter har resultatet i artiklarna lästs av båda 

författarna induktivt det vill säga förutsättningslöst för att få en förståelse för 

texterna. De lästes upprepade gånger av författarna oberoende av varandra. 

Kodord söktes självständigt av författarna. Denna läsning ledde till en gemensam 

diskussion där likheter och skillnader söktes. Kodorden sammanställdes på ett 

papper utan inbördes ordning eller rang. Sedan sammanlänkades de kodord som 

hade gemensamma nämnare. Detta ledde till att huvudkategorier bildades som sen 

delades upp i mindre underkategorier (Polit & Beck 2008) (Tabell 1).  
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Tabell 1 
Översikt för uppbyggnad av resultatet. 

HUVUDKATEGORI UNDERKATEGORI KODORD 
Att använda sig själv som ett 
redskap för att förstå andra 

Vikten av att lära känna 
personen med demenssjukdom 
 
 
 
Att vara lyhörd 
 
 
 
Att använda personlighet och 
erfarenhet vid tolkning av 
smärta  
 
Att använda erfarenheten om 
individen 
 
 
Att kunna skilja på olika 
beteenden 

Känna till det normala beteendet 
Vara uppmärksam på onormalt beteende 
Att känna personen väl underlättar 
Vårdpersonalen attityd påverkar 
 
Att tyda smärta – igenkännande/tolkning 
Att aktivt leta efter beteendeförändringar 
Lära känna personen genom den dagliga omvårdnaden  
 
Personligheten spelar roll för att känna igen smärta 
Tidigare kunskap angående smärtbeteende  
 
 
Bekräfta misstanke om smärta 
Att skilja på smärtuttryck och uttryck för andra behov 
 
Hur personal kan misstolka olika beteenden 

Att se förändringar i beteende 
och vanor hos personer med 
demenssjukdom 

Att vara uppmärksam på  
emotionella förändringar hos 
personer med demenssjukdom 
 
Att vara uppmärksam på 
förändringar i vanor och 
mönster hos personer med 
demenssjukdom 

Ilska och aggressivitet som uttryck för smärta 
 
 
 
Förändringar i sov- och matvanor 
Förändringar i de sociala mönstren 
Tolkningen underlättas av flertalet tecken 

Att iaktta ansiktsuttryck samt 
verbala och kroppsliga tecken 

  Verbal kommunikation om smärta 
Paralingvistiskt språk som uttryck för smärta 
 
Olika tecken i ansiktet 
 
Smärta vid omvårdnad 
Rastlöshet som tecken på smärta 
Vidrörande av ömmande ställe 

Att iaktta fysiologiska tecken 
som indikation på smärta 

 Fysiska tecken på smärta 
 

Att ha kunskap om att smärta 
uttrycks olika i 
demenssjukdomens olika 
faser 

 Uttryck i demensens olika faser 
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Vidare lästes texterna gemensamt deduktivt utifrån huvudkategorier, 

underkategorier och kodord och vilka sammanställdes i litteraturstudiens resultat. 

 

Både huvudkategorier och underkategorier har bearbetats under tiden som 

litteraturstudien har utvecklats. Kategorierna har utvecklats och blivit mer 

beskrivande medan texten under respektive kategori inte ändrades i någon större 

utsträckning. Däremot har någon kategori tillkommit och någon underkategori har 

gjorts om till en huvudkategori.  

 

Etiska överväganden  

Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör artiklarna som inkluderas i en 

litteraturstudie genomgått en etisk granskning. Fem av de artiklarna som användes 

i studien var godkända av en etisk kommitté. De andra har trots allt inkluderats på 

grund av en utförlig beskrivning av urval och genomförande i metoden vilket 

uppfattades som om studierna var genomförda på ett etiskt förhållningssätt. 

 

Förförståelse 

Arbetslivserfarenheten angående att arbeta med personer med demenssjukdom 

skiljer sig mellan författarna. Dock har ingen arbetat aktivt med att upptäcka och 

bedöma smärta hos personer med demenssjukdom. På grund av detta finns lite 

förförståelse hos båda författarna inom ämnet smärta och demenssjukdom. Det 

som författarna hade tankar om innan arbetet påbörjades var att en person med 

demenssjukdom uttrycker sin smärta genom att skrika och visa det med sitt 

kroppsspråk.  

 

RESULTAT 

Det är viktigt att vårdpersonal kan tolka olika tecken och beteende hos personer 

med demenssjukdom för att kunna upptäcka smärta och förhindra onödigt lidande. 

Efter analys av artiklarna framkom fem huvudkategorier. ”Att använda sig själv 

som ett redskap för att förstå andra”, ”Att se förändringar i beteende och vanor 

hos personer med demenssjukdom”, ”Att iaktta ansiktsuttryck samt verbala och 
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kroppsliga tecken”, ”Att iaktta fysiologiska tecken som indikation på smärta” och 

”Att ha kunskap om att smärta uttrycks olika i demenssjukdomens olika faser”. 

 

Att använda sig själv som ett redskap för att förstå andra  

Vikten av att lära känna personen med demenssjukdom 

Det var av stor vikt att relationen mellan vårdpersonal och personer med 

demenssjukdom var god. Vårdpersonalen borde känna till vanor och normala 

beteenden hos personen med demenssjukdom för att kunna urskilja avvikelser i 

form av onormalt beteende (Closs et al. 2005; Cohen-Mansfield & Creedon 2002; 

Falls & Stevens 2004; Kovach et al. 2000; Mentes, Teer & Cadogan 2004). Enligt 

Cohen-Mansfield och Creedon (2002) förlitade sig tre fjärdedelar av 

vårdpersonalen på personen med demenssjukdoms beteende och vanor för att 

känna igen smärta i olika situationer (Cohen-Mansfield & Creedon 2002).”It is 

much easier to tell a pain response with patients you know well than with new 

patients.” (Mentes, Teer & Cadogan 2004 s. 122). Ömsesidigt förtroende var av 

vikt då personen med demenssjukdom hade lättare att öppna sig för vårdpersonal 

som de kände tillit till. Däremot kändes det svårt för personen med 

demenssjukdom att öppna sig för vårdpersonal som upplevdes vara upptagna och 

stressade (Blomqvist & Hallberg 2001). Det var också mer sannolikt att 

vårdpersonal upptäckte smärta hos de personer med demenssjukdom som de var 

emotionellt fästa vid än de som de kände distans till (Cohen-Mansfield & Creedon 

2002). Efter en lång tids relation kunde vårdpersonalen upptäcka förändringar i 

beteendet även om de var vaga. När vårdpersonalen blev tillfrågad om hur de 

kunde känna igen smärta svarade de att de bara visste (Falls & Stevens 2004).  

 

Vidare påvisade Kovach med flera (2000) att det bara var de ur vårdpersonalen 

som arbetat regelbundet en längre tid med personen med demenssjukdom som 

kunde urskilja förändringar. Det krävdes också att vårdpersonalen tittade efter 

beteendeförändringar för att upptäcka dem. I Cohen-Mansfield och Creedons 

(2002) studie fanns det delade meningar om hur lång tid det tog att bygga upp en 

relation, allt från en vecka till tre månader ansågs tillräckligt. Dock ansågs det att 

ny vårdpersonal behövde ta hjälp av mer erfaren vårdpersonal för att kunna göra 
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en korrekt bedömning av det avvikande beteendet (Cohen-Mansfield & Creedon 

2002).  

 

Att vara lyhörd 

Genom den dagliga kontakten lärde sig vårdpersonalen att känna igen personen 

med demenssjukdoms normala reaktioner i återkommande omvårdnadssituationer 

exempelvis vid toalettbesök, hygien och förflyttningar. Det vill säga att när 

vårdpersonalen förflyttade personen med demenssjukdom och hon uttryckte sig på 

ett nytt sätt vilket hon inte brukade göra tidigare kunde vårdpersonalen misstänka 

att det handlade om smärta. Därför bidrog en daglig omvårdnad till ökad 

lyhördhet och det avvikande beteendet blev lättare att upptäcka i form av ett brutet 

beteende mönster (Mentes, Teer & Cadogan 2004).  

 

Dessutom visade det sig att uppmärksamhet och att aktivt lyssna samt observera 

personer med demenssjukdoms beteendemönster var faktorer som underlättade för 

vårdpersonalen att tyda smärta. För att känna igen smärta endast genom 

observation krävdes en tolkning av vårdpersonalen angående smärtans typ, 

intensitet och ursprung eller för att se om det fanns någon annan orsak bakom 

beteendet (Blomqvist & Hallberg 2001). I en studie av Kovach med flera (2000) 

framkom det att vårdpersonalen många gånger fick gissa sig fram när de skulle 

tolka vad som låg bakom det avvikande mönstret ”We play a lot of guessing 

games to determine it” (Kovach et al. 2000 s. 217). 

 

Att använda personlighet och erfarenhet vid tolkning av smärta 

Det var lättare att känna igen smärta hos personer med demenssjukdom som hade 

en tydlig personlighet samt visade tydliga beteendeförändringar ”He has a distinct 

facial expression” (Blomqvist & Hallberg 2001 s. 315). Kunskap rörande hur 

personen med demenssjukdom tidigare reagerat på smärta kunde vara till hjälp om 

personen senare insjuknade i demenssjukdom. För att underlätta vårdpersonalens 

tolkning av smärta användes erfarenhet från de tecken som sammankopplades 

med smärta innan personen insjuknat. Då blev det lättare för vårdpersonalen att 

känna igen smärta i en senare fas av demenssjukdomen (Closs et al. 2005).  
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Depression, nedsatt talförmåga, blindhet och ett otydligt kroppsspråk var hinder 

som bidrog till att försvåra tolkningen av smärta för vårdpersonalen. Även de 

personer med demenssjukdom som inte ville upplevas som om de var till besvär 

var en grupp som var svårtolkad. Det visade sig också att vårdpersonal som var 

stressad, ointresserad och kände maktlöshet inför situationen hade sämre förmåga 

att upptäcka och tolka smärtan (Blomqvist & Hallberg 2001). 

 

Att använda erfarenheten om individen 

För att bekräfta vårdpersonalens misstanke om smärta ställdes frågor om smärta 

även då svar inte förväntades. ”If I believe he is in pain, I ask him” (Blomqvist & 

Hallberg 2001 s. 314). Vidrörande av smärtande områden samt inväntandet av 

reaktion var ett sätt att bekräfta smärta. Ett annat sätt att eventuellt bekräfta eller 

utesluta smärta var att se till att personen med demenssjukdom låg i en bekväm 

ställning. Om den obekväma ställningen uteslöts som orsak till beteendet kunde 

misstanke om smärta bekräftas (Blomqvist & Hallberg 2001). 

 

Vidare för att skilja smärtbeteende från andra behov som exempelvis trötthet, 

hunger eller behov av uppmärksamhet använde vårdpersonalen i stor utsträckning 

sina kunskaper och sin erfarenhet om personen med demenssjukdoms vanor och 

mönster. Det var viktigt att lyssna på personen med demenssjukdom och se på 

deras beteende. Andra sätt att skilja på olika beteende var vid misstanke om 

exempelvis hunger att erbjuda mat och vid trötthet att låta personen med 

demenssjukdom vila och avvakta för att se om beteendeförändringen försvann. 

Vårdpersonalen kunde även känna igen olika tonlägen i rösten angående olika 

behov. Tonlägena användes av vårdpersonalen för att urskilja om personen med 

demenssjukdom hade smärta eller var i behov av hjälp angående något annat. ”… 

residents use different tones of voice when demanding attention” (Cohen-

Mansfield & Creedon 2002 s. 67). 
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Att kunna skilja på olika beteenden 

Closs med flera (2005) belyste att det fanns risk för feltolkning bland 

vårdpersonalen. En person med demenssjukdom som betedde sig irriterat blev lätt 

missförstådd som om att irritationen berodde på individens personlighet istället 

för en emotionell beteendeförändring på grund av smärta. Vårdpersonalen kunde 

också använda sig av patientjournalen för att undersöka tidigare smärthistorik 

vilket kunde vara till nytta (Blomqvist & Hallberg 2001; Cohen-Mansfield & 

Creedon 2002). Samtidigt kunde detta leda till att vårdpersonalen med hjälp av 

information angående smärta ur journalen misstolkade beteendet som smärta när 

det visade sig vara en annan bakomliggande orsak (Cohen-Mansfield & Creedon 

2002). 

 

Att se förändringar i beteende och vanor hos personer med 

demenssjukdom 

Att vara uppmärksam på emotionella förändringar hos personer med 

demenssjukdom 

De flesta studier (Blomqvist & Hallberg 2001; Closs et al. 2005; Cohen-Mansfield 

& Creedon 2002; Falls & Stevens 2004; Kovach et al. 2000; Mentes, Teer & 

Cardogan 2004) visade att emotionella uttryck för smärta hos personer med 

demenssjukdom kunde vara tecken som att vara sur, vresig eller irriterad 

(Tabell 2). Closs med flera (2005) beskriver att personer med demenssjukdom 

som upplevde smärta kunde vara bedrövad, upprörd, lättirriterad och motvillig att 

kommunicera. ”Gets ’ratty’ doesn’t like communicating” (Closs et al. 2005 s. 8). 

Även Kovach med flera (2000) visar i sin studie hur en person med 

demenssjukdom svingade sina armar aggressivt omkring sig för att få 

vårdpersonalen att låta henne vara i fred på grund av att hon hade ont. Dessutom 

visade studierna (Blomqvist & Hallberg 2001; Closs et al. 2005; Mentes, Teer & 

Cardogan 2004) att ledsenhet förekom hos personer med demenssjukdom tillföljd 

av smärta. Hälften av vårdpersonalen i Cohen-Mansfield och Creedons (2002) 

studie värderade att emotionella förändringar var en viktig indikation på smärta 

och förekom hos nästan hälften av de personer med demenssjukdom som de 

vårdade (Cohen-Mansfield & Creedon 2002).  
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Tabell 2 

Sammanställning av artiklarnas resultat, sorterat och indelat efter egen tolkning. 
Författare Förändringar Vanor/Mönster Smärtuttryck 
Blomqvist & Hallberg  
2001 

Emotionellt: 
Pinat ledsamt utseende 
Vresig 
Fysiologiskt: 
Kräkningar 

Förändrade matvanor 
Socialt tillbakadragen 

Verbal kommunikation: 
Negativa uttryck 
Frågar efter hjälp 
Verbalt försvar, oro, protester och 
svamlande 
Paralingvistiskt språk: 
Gnäll och jämmer 
Ordlöst skrik 
Ansiktsuttryck: 
Ospecificerat ansiktsuttryck 
Stänger ögon 
Mungrimaser 
Kroppsspråk: 
Stelhet 
Hämmad gång 
Ändrad sittställning 
Vidrörande av smärtställe 
Drar sig undan när ömmande ställe 
vidrörs 
Slåss 
Motorisk rastlöshet 

Closs et al. 
2005 

Emotionellt: 
Lätt irriterad  
Stressad 
Fysiologiskt: 
 Blek, röd eller/och svettig 
hud 
 

Förändrade sov- och 
matvanor 
Socialt tillbakadragen 

Paralingvistiskt språk: 
Gråt, skrik och jämmer 
 Ändrar språkmönster 
Ansiktsuttryck: 
Ryckningar 
Öppnar upp ansiktet 
Förändrat ansiktsuttryck 
Grimaser 
Visar tänder 
Kroppsspråk: 
Drar sig undan när ömmande ställe 
vidrörs 
Begränsad rörlighet 
Hämmad gång 
Vidrörande av smärtställe 
Hugg och slag 
Rastlöshet 

Cohen-Mansfield & 
Creedon 
2002 

Emotionellt: 
Sur, arg och irriterad 
Depressiv 
Fysiologiskt: 
Färgförändringar i hud 
Svullna leder 
Spänd buk 
Förändringar i BT, Puls och 
Temp 
Värmeökning i hud 
Kräkningar 

Förändrade matvanor 
Socialt tillbakadragen 

Paralingvistiskt språk: 
Gnäll och jämmer 
Skrik 
Gråt 
Ansiktsuttryck: 
Grimaser 
Ryckningar 
Kroppsspråk: 
Vidrörande av smärtställe 
Hälta 
Motorisk rastlöshet 
Motvillighet 
Obekväm sitt- och ståposition 
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Vandrar. 
Falls & Stevens 
2004 

Emotionellt: 
Sur, arg och irriterad 
Aggressiv 
Tystlåten 
 

Socialt tillbakadragen Paralingvistiskt språk: 
Gnäll och jämmer 
Flåsande/flämtande 
Förändrat tonläge 
Skrik 
Ansiktsuttryck: 
Grimaser 
Stirrande blick 
Rynka pannan 
Kroppsspråk: 
Slåss 
Vandrar 

Feldt  
2000 

  Verbal kommunikation: 
Uttryck av smärta vid förflyttning 
Ansiktsuttryck: 
Grimaser 
Kroppsspråk: 
Rastlöshet 
Vidrörande av smärtställe 
Muskelspänning vid fysisk kontakt 

Fuchs-Lacelle & 
Hadjistavropoulos  
2004 
 

Socialt: 
Emotionellt: 
Aggressiv 
Fysiologisk: 

Förändrade sov- och 
matvanor  

Verbal kommunikation: 
 
Ansiktsuttryck: 
 
Kroppsspråk: 
 

Kovach et al. 
2000 

Emotionellt: 
Oro 
Aggressiv 
Gråter 
Förvirring  
Tystlåten 
Fysiologiskt: 
Respirations förändringar 
Muskelspänningar 

Förändrade sov- och 
matvanor 
Socialt tillbakadragen 

Verbal kommunikation: 
Upprepande av samma ord 
Paralingvistiskt språk: 
Jämmer 
Skrik 
Ansiktsuttryck: 
Grimaser 
Kroppsspråk: 
Vidrörande av smärtställe 
Hämmad gång 
Motorisk rastlöshet 
Drar sig undan när ömmande ställe 
vidrörs 

Mentes, Teer & 
Cadogan 
2004 

Emotionellt: 
Ledsamt utseende 
Aggressiv 

 Verbal kommunikation: 
Uttryck av smärta vid förflyttning 
Ansiktsuttryck: 
Spärrar upp eller kniper ihop ögonen 
Kniper ihop och rynkar ansiktet 
Förändrat ansiktsuttryck 
Kroppsspråk: 
Drar sig undan när ömmande ställe 
vidrörs 
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 Att vara uppmärksam på förändringar i vanor och mönster hos 

personer med demenssjukdom 

Förändrade matvanor (Tabell 2), som exempelvis att personerna med 

demenssjukdom åt mindre än normalt eller slutade äta helt, kunde vara en 

indikation på smärta (Blomqvist & Hallberg 2001; Closs et al. 2005; Cohen-

Mansfield & Creedon 2002; Fuchs-Lacelle & Hadjistavropoulos 2004; Kovach 

et al. 2000). ”Pretty much when she is in pain, she won’t eat at all. She’ll just 

yell” (Kovach et al. 2000 s. 217). Även förändrade sovvanor kunde vara ett 

tecken. Det fanns personer med demenssjukdom som försökte sova bort sin 

smärta (Closs et al. 2005). Vidare visade även Kovach med flera (2000) i sin 

studie att personer med demenssjukdom kunde sova mindre på grund av sin 

smärta. 

 

Även beteende som social förändring i form av tillbakadragenhet förekom i de 

flesta studierna (Tabell 2). Det framkom att detta beteende kunde vara en 

indikation på smärta (Blomqvist & Hallberg 2001; Closs et al. 2005; Cohen-

Mansfield & Creedon 2002; Falls & Stevens 2004; Kovach et al. 2000). Personer 

med demenssjukdom som i vanliga fall var aktiva och deltagande kunde bli 

tystlåtna och stillasittande. Även motsatt beteende kunde vara antydan på smärta 

då tystlåtna personer med demenssjukdom plötsligt agerade aggressivt eller 

liknande (Falls & Stevens 2004). Sociala förändringar behövde inte nödvändigtvis 

vara tecken på smärta utan det kunde finnas andra orsaker som låg till grund för 

beteendeförändringen. Om inte vårdpersonalen kunde få sin misstanke om smärta 

bekräftad enbart genom en social förändring var det tolkningar som låg till grund 

för bedömningen. En serie av olika indikationer kunde vara nödvändig för att göra 

en korrekt bedömning av smärtan (Closs et al. 2005). 

 

Att iaktta ansiktsuttryck samt verbala och kroppsliga tecken 

Enligt Blomqvist och Hallberg (2001) kunde smärta uttryckas verbalt (Tabell 2) 

genom att uttrycka sig negativt eller fråga efter hjälp. Likaså förekom verbalt 

försvar och protester. ”When asked, M are you in pain, she answers help me, help 

me” (Blomqvist & Hallberg 2001 s. 313). Det paralingvistiska språket, då 
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vårdpersonalen lyssnade efter exempelvis rytm, tonfall och röststyrka, användes 

när vårdpersonalen skulle tyda gnäll och jämmer hos personer med 

demenssjukdom för att känna igen smärta (Tabell 2) (Blomqvist & Hallberg 2001; 

Closs et al. 2005; Cohen-Mansfield & Creedon 2002; Kovach et al. 2000). 

 

I studien av Cohen-Mansfield och Creedon (2002) visade 45 procent i fallen av de 

observerade personerna att de höll om eller gnuggade det ömmande stället. Även 

andra studier visade att detta var ett återkommande beteende hos personer med 

demenssjukdom i samband med smärta (Blomqvist & Hallberg 2001; Closs et al. 

2005; Feldt 2000; Kovach et al. 2000).  

 

Vidare framkom det i undersökningarna (Blomqvist & Hallberg 2001; Mentes, 

Teer & Cadogan 2004) att personer med demenssjukdom som upplevde smärta 

kunde bli aggressiva när vårdpersonalen vidrörde dem i samband med omvårdnad. 

Detta beskrev även Closs med flera (2005) att inte vilja bli vidrörd kan vara ett 

tecken på smärta. Det vill säga personerna med demenssjukdom försökte att stöta 

bort vårdpersonalen när de exempelvis skulle förflytta dem på grund av att de 

visste att det skulle göra ont. ”Pushes staff away saying ’Get off me’” (Closs et al. 

2005 s. 8). 

 

Dessutom var rastlöshet ett återkommande kroppsligt uttryck för smärta både vid 

vila och vid aktivitet (Blomqvist & Hallberg 2001; Closs et al. 2005; Cohen-

Mansfield & Creedon 2002; Feldt 2000; Kovach et al. 2000). Personerna med 

demenssjukdom som upplevde smärta kunde vara nervösa och hade svårt att få ro 

vid vila (Closs et al. 2005). Kovach med flera (2000) visade att rastlöst vandrande 

kunde vara en indikation på smärta då personer med demenssjukdom exempelvis 

försökte gå ifrån sin smärta. Här gällde det för vårdpersonalen att observera 

symboliken i beteendet hos personen med demenssjukdom. ”One resident, when 

she starts to go out the door, out to the other unit, repeatedly, like more then five 

times in a 10-minute period, we know she is trying to get away from her knee 

pain.” (Kovach et al. 2000 s. 217). 
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Majoriteten av vårdpersonalen i Mentes, Teer och Cadogans (2004) studie tolkade 

ansiktsuttryck hos personen med demenssjukdom med fokus på uttryck i ögonen 

för att identifiera smärta. ”I can also see it in their face… the grin-like lips get 

small, eyes get smaller, forehead wrinkles.” (Mentes, Teer & Cadogan 2004 

s. 122). Samtliga studier (Blomqvist & Hallberg 2001; Closs et al. 2005; Cohen-

Mansfield & Creedon 2002; Falls & Stevens 2004; Feldt 2000; Fuchs-Lacelle & 

Hadjistavropoulos 2004; Kovach et al. 2000; Mentes, Teer & Cadogan 2004) 

(Tabell 2) lyfte fram ansiktsuttrycket som ett utav de vanligaste sätten att känna 

igen smärta. Ansiktsuttryck som förekom var grimaser med mun, ansikte och 

ögon, rynkning av pannan och ansikte samt en stirrande blick eller slutna ögon 

(Blomqvist & Hallberg 2001; Closs et al. 2005; Cohen-Mansfield & Creedon 

2002; Falls & Stevens 2004). Även utan att specifikt kunna förklara vad det var i 

ansiktet som uppfattades avvikande kunde vårdpersonalen ändå se i 

ansiktsuttrycket att personen med demenssjukdom hade ont, genom att de bara 

visste ”…’just knew by the look on the face’ even though they could not discribe 

what that look was” (Falls & Stevens 2004 s. 8). 

 

Att iaktta fysiologiska tecken som indikation på smärta 

Fysiologiska tecken (Tabell 2) kunde också användas för att känna igen smärta. 

En blek, röd och svettig hud kunde visa att personen med demenssjukdom hade 

ont (Closs et al. 2005; Cohen-Mansfield & Creedon 2002). I Cohen-Mansfield och 

Creedons (2002) studie framkom det att de fysiologiska tecknen var viktiga 

indikationer för identifiering av smärta även om de inte var så vanligt 

förekommande. Exempel på fysiologiska tecken kunde vara svullna eller 

dislokaliserade leder och plötsligt haltande (Cohen-Mansfield & Creedon 2002). 

 

Att ha kunskap om att smärta uttrycks olika i demenssjukdomens 

olika faser 

Enligt Closs med flera (2005) var sättet att uttrycka sig på personligt, men 

förändrades successivt med demenssjukdomen. En person med mild 

demenssjukdom kunde oftast själv aktivt förmedla om sin smärta eller tillkalla 

hjälp verbalt. Vid en svår demenssjukdom krävdes det att vårdpersonalen först 
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tolkade en signal eller indikation på eventuell smärta. Om vårdpersonalen då 

frågade efter smärtan kunde ofta personen med demenssjukdom ge en bekräftelse. 

Då det handlade om personer med svår demenssjukdom var det till stor del 

vårdpersonalens tolkningar som låg till grund för smärtbedömningen. I denna fas 

fick vårdpersonalen successivt förlita sig mer på kroppsspråket än 

ansiktsmimiken. Skillnaden mellan mild och svår demenssjukdom var att 

ledtrådar som ansiktsuttryck, beteendemönster och emotionella förändringar blev 

svårare att upptäcka hos personer med svår demenssjukdom. Däremot steg 

användningen av det kroppsliga och verbala språket. I detta fall handlade det 

verbala språket som exempelvis skrik (Closs et al. 2005).   

 

DISKUSSION 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur vårdpersonal kan känna igen smärta 

hos personer med demenssjukdom. Resultatet visade en bild av ”att lära känna 

personen med demenssjukdom väl” var grunden för att känna igen smärta. Även 

tolkningar angående ansiktsuttryck och kroppsspråk användes. Analysen av 

texterna utfördes först genom induktiv läsning för att finna kodord och sedan 

deduktiv för att sammanställa texten.  

 

Metoddiskussion 

Resultatet kan uppfattas som magert eftersom få artiklar blev funna. Detta kan ha 

bidragit till att viktiga delar inom området missats. Begränsningarna angående 

årtal och språk har sannolikt bidragit till att relevanta artiklar förbisetts. Om fler 

artiklar inkluderats kunde det å ena sidan ha bidragit till att resultatet stärkts och å 

andra sidan kunde nya aspekter framkommit och utvecklat resultatet ytterligare.  

 

Sökningarna gjordes i de databaser som fanns tillgängliga för studenter på 

Kristianstad högskola samt vilka vi fann var relevanta för ämnet. Detta kan ha 

bidragit till att artiklar missats. Fler sökord och tillgång till fler databaser skulle 

kunna bidragit till ytterligare artiklar inkluderats i litteraturstudien. Det skulle 

kunna ha varit lättare att finna fler sökord om inte engelska var ett andraspråk för 
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författarna. Med hjälp av de sökord som användes i olika kombinationer var de 

åtta inkluderade artiklarna vanligt förekommande i de flesta sökningarna. Detta 

påvisar att de valda sökorden och kombinationerna fungerade bra och möjligheten 

att finna artiklar som svarade på syftet var god. 

 

Eftersom abstracts användes som ett första gallringsinstrument och inte alla 

artiklarna har lästs i sin helhet. Det finns naturligt vis en risk att artiklar har 

missats på grund av att författarna inte kunnat läsa ut av abstract vad artiklarnas 

resultat visade. Det ansågs orimligt att läsa ett hundratals artiklar i sin helhet inom 

den angivna tiden. Det visade sig att flertalet av artiklarna som är inkluderade i 

litteraturstudien var av god eller mycket god kvalitet på grund av detta ansågs de 

vara tillförlitliga. Kvalitetsmallen (Forsberg & Wengström 2008) som använts för 

bedömning av artiklarna var grundlig och väl genomtänkt dock kunde en 

betygsskala eller liknande varit till hjälp. Eftersom detta moment saknades fick en 

egen bedömning göras vilket ledde till att betygsättningen kan vara bristfällig.  

 

Eftersom vi gått in i arbetet för att ta reda på något som ingen av oss visste något 

om har troligtvis ingen förförståelse bidragit till missvisningar. Ingen empirisk 

studie har blivit exkluderad på grund av att den inte stämt överens med de övriga 

artiklarna. Två av artiklarna visade sig vara mer användbara på grund av 

studiernas omfång. I de övriga artiklarna kunde endast vissa delar användas då 

författarna till dessa undersökt mer än ett område. Samtliga artiklar var 

engelskspråkiga. Detta kan bidragit till att språket blivit missförstått. Genom att 

tabellerna i de inkluderade artiklarna som var enkla att utläsa ansågs risken för 

misstolkningar obetydlig. Grunden i resultatet baserades på egna tolkningar av 

texterna så risk finns att texterna har blivit tolkade annorlunda än vad författarna 

till artiklarna avsåg.  

 

I och med att relationen visade sig vara en viktig del i igenkännandet av smärta 

skulle anhöriga kunna ha bidragit med kunskap inom området. Eftersom 

litteraturstudien är skriven utifrån vårdpersonalens perspektiv har artiklar utifrån 

anhörigperspektiv sorterats bort vilket gjort att en viktig synvinkel missats då det 

är de anhöriga som känner personen med demenssjukdom bäst. 
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Om all forskning inom området funnits tillgänglig kunde detta förmodligen 

bidragit till ett annorlunda resultat. Dock visade det sig att samtliga inkluderade 

artiklar hade tyngd inom samma områden. Inga motsägelser och få skillnader 

påträffades gällande att känna igen smärta hos personer med demenssjukdom. 

Vidare kunde fler artiklar bidragit med ytterligare faktorer och synvinklar inom 

området. Samtidigt har det begränsade antalet artiklar medverkat till att författarna 

till litteraturstudien kunnat göra en noggrann analys. Detta gav även mer tid och 

möjlighet för diskussion och reflektion över artiklarna.  

 

Resultatet i litteraturstudien är överförbar inom demenssjukdomens alla faser och 

inom vårdens samtliga instanser. Det skulle även kunna vara användbart för 

anhöriga till personer med demenssjukdom. 

 

Texterna valdes till en början att läsas induktivt utan förutfattade meningar. En 

övergripande helhet ville skapas där vi själva ville finna gemensamma nämnare. 

Senare valdes texterna att läsas deduktivt utifrån de gemensamma nämnarna för 

att få en bättre struktur på arbetet. Om delar missats under den första induktiva 

läsningen har detta lett till att det även missats under hela processens gång då 

analysen utgått ifrån de koder som framkom under den induktiva fasen.  

 

Resultatdiskussion  

Vi har valt att diskutera kring fyra fynd som vi anser viktiga faktorer angående att 

känna igen smärta hos personer med demenssjukdom. De fyra fynden är ” Vikten 

av att lära känna personen med demenssjukdom”, ”Att vara uppmärksam på 

förändringar i vanor och mönster hos personer med demenssjukdom”, ”Att iaktta 

ansiktsuttryck” och ” Att ha kunskap om att smärta uttrycks olika i 

demenssjukdomens olika faser”. 

 

Vikten av att lära känna personen med demenssjukdom 

Ett fynd i studien var att genom daglig kontakt mellan vårdpersonal och personer 

med demenssjukdom växer ett förtroende fram och de lär känna varandra. Här 
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igenom lär sig vårdpersonalen känna personens vanor och beteende vilket är av 

stor vikt när vårdpersonalen ska känna igen smärta hos personer med 

demenssjukdom. Majoriteten av studierna betonade vikten av att känna till det 

normala beteendet för att kunna upptäcka det beteendet som var avvikande vilket 

kräver att personal lära känna varje individ genom en ömsesidig relation. 

Relationens betydelse stöds även av Travelbee (2006) i sin omvårdnadsteori där 

framväxten av identiteter är början till en ömsesidig relation. Detta vill säga att 

sjuksköterskan ser patienten som en individ och inte sammankopplar henne med 

andra patienters beteenden. Patienten kommer även att bygga upp förtroendet för 

sjuksköterskan och titlarna bleknar (Travelbee 2006). Resultatet visade också att 

vårdpersonalen använde sig själv som ett redskap för att känna igen smärta. Detta 

gjordes genom att använda sina kunskaper och erfarenheter om individen. Detta 

stämmer väl överens med Travelbee (2006) som menar att sjuksköterskan kan 

använda sig själv i terapeutiskt syfte för att ge en god omvårdnad. Det vill säga att 

sjuksköterskan medvetet använder sin personlighet och kunskap som ett verktyg 

för att skapa en förändring hos patienten (Travelbee 2006).   

 

Artiklarna i litteraturstudien som berörde området angående relationens betydelse 

hade sin utgångspunkt hos äldre personer med demenssjukdom. Detta innebär inte 

att relationens betydelse endast är central för personer med demenssjukdom utan 

det finns även överförbarhet till andra omvårdnadssituationer. Även personal 

inom exempelvis den palliativa vården arbetar aktivt med att bygga en god 

relation mellan vårdpersonal och patient. Detta stöds av Mok och Chiu (2004) 

som i sin studie beskrev relationens betydelse för personer med cancerdiagnos 

som vårdas palliativt. Studien visade att genom en god relation mellan 

vårdpersonal och patient kände patienten sig sedd, betydelsefull och hämtade 

styrka genom detta. Dessutom berörde Luker med flera (2000) vikten av att lära 

känna både patient och anhörig för att kunna ge god omvårdnad i det palliativa 

skedet (Luker et al. 2000). 
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Att vara uppmärksam på förändringar i vanor och mönster hos 

personer med demenssjukdom  

Att uppmärksamma personer med demenssjukdom som blir tystlåtna och 

tillbakadragna och reflektera över vad det kan bero på borde vara ett naturligt 

inslag i demensomvårdnaden. I flertalet av undersökningarna var social 

tillbakadragenhet så som tystlåtenhet och att undvika social kontakt med andra 

personer ett ofta återkommande beteende vid smärta hos personer med 

demenssjukdom. Att vara socialt tillbakadragen visade Bathgate med flera (2001) 

kunde bero på demenssjukdomen i sig. Det vill säga att personer med olika former 

av demenssjukdom drog sig undan social kontakt och förlorade intresset för olika 

aktiviteter (Bathgate 2001). Vidare framkom det i flertalet av artiklarna i 

litteraturstudien att det även kunde vara tvärtom. Att personer med 

demenssjukdom kunde bli aggressiva och irriterade som ett tecken på smärta. 

Samtidigt poängterade Bathgate med flera (2001) att detta också kunde vara 

symtom på demenssjukdomen. Ett stort antal personer med demenssjukdom i 

undersökningen uppvisade denna form av tecken (Bathgate 2001). För att kunna 

skilja smärta från andra faktorer menade Cohen-Mansfield och Creedon (2002) att 

vårdpersonalen förlitade sig i stor utsträckning på personen med demenssjukdoms 

normala vanor och beteenden. Bröts detta mönster eller beteende kunde det handla 

om smärta (Cohen-Mansfield & Creedon 2002). Detta berör även Blomqvist 

(2002) som menade att om vårdpersonalen skulle skilja mellan smärta och andra 

faktorer borde de fundera över situationen i sin helhet. Med utgångspunkt ifrån 

detta sedan ställa frågan om situationen i sig möjligt vis kan ha utlöst smärtan 

eller om det berodde på annat obehag (Blomqvist 2002). För att kunna tolka 

beteenden hos personer med demenssjukdom menade Ekman (2002) att 

vårdpersonalen behövde ha god kännedom om personens livsvärld.  Detta kunde 

uppnås med hjälp av lyhördhet och inlevelseförmåga (Ekman 2002).  

 

Att iaktta anisktsuttryck 

Vidare framkom det genom att tolka olika ansiktsuttryck kan vårdpersonalen 

känna igen smärta hos personer med demenssjukdom. Vårdpersonalen kan titta 

efter grimaser eller ryckningar i ansiktet då de vidrör personen med 

demenssjukdom eller bara använda sig utav uttrycket i ögonen. Samtliga studier 
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visade att vårdpersonalen använde sig av ansiktsuttrycket hos personerna med 

demenssjukdom för att känna igen smärta, genom ögon, mun, grimaser och 

ryckningar. Detta visade även Kappesser och Williams (2002) som gjorde en 

undersökning som utgick ifrån fotografier med personer som visade olika känslor 

i form av ansiktsuttryck. Bland vårdpersonal på en akutmottagning kunde 70 

procent urskilja smärtuttryck ifrån andra uttryck så som ledsamhet, skräck, ilska, 

förvåning, avsmak och förlägenhet i ansiktet (Kappesser & Williams 2002). 

Vidare framkom det i Kunz med flera (2007) att det fanns skillnad i 

ansiktsuttrycket mellan personer med eller utan demenssjukdom vad beträffade 

smärta. Skillnaden var att personen med demenssjukdom visade smärta både 

tydligare, oftare och starkare än personer utan demenssjukdom (Kunz et al. 2007).  

 

Eftersom samtliga studier belyser vikten av att känna igen smärta utifrån 

ansiktsuttryck visar detta ett starkt stöd för resultatet i arbetet. Studierna utgår 

ifrån västerländsk kultur men det hade varit önskvärt att studier ifrån andra 

kulturer också varit representerade för att kunna se överförbarheten tydligare.  

 

Om smärta ska bedömas enbart utifrån ansiktsuttryck finns risken för 

feltolkningar. Kappesser och Williams (2002) visade i sin studie att 18 procent 

tolkade avsmak som smärta och fem procent tolkade förlägenhet som smärta 

(Kappesser & Williams 2002). Detta visar att det finns risk för att vårdpersonalen 

kan feltolka personer med demenssjukdom genom att enbart använda 

ansiktsuttryck som indikation på smärta. 

 

Att ha kunskap om att smärta uttrycks olika i demenssjukdomens 

olika faser 

Dessutom försvårar sjukdomsbilden igenkännandet av smärta på grund av att 

smärtan uttrycks olika genom demenssjukdomens olika faser. Demenssjukdomen 

gör att personens funktioner successivt försämras i takt med att sjukdomen 

fortlöper. Resultatet visade att det skilde sig i tillvägagångssättet angående att 

känna igen smärta mellan demenssjukdomens olika faser. Den kroppsliga och 

verbala förmågan var det mest användbara sättet för vårdpersonalen att känna igen 
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smärta. Vid mild och medelsvår demenssjukdom fungerade i huvudsak den 

verbala förmågan i kombination med vårdpersonalens tolkningar. Vid svår 

demenssjukdom var det i huvudsak vårdpersonalens observationer och tolkningar 

som låg till grund för bedömningen av smärta. Detta stämde överens med vad 

Manz med flera (2000) framhöll i sin studie om att personer med svår 

demenssjukdom till stor del inte själv kunde uppskatta sin smärta. Där emot 

visade Closs med flera (2004) att en verbal skala för smärtskatting trots allt var 

mest användbar även hos de personer som hade svår demenssjukdom (Closs et al. 

2004).  

 

Eftersom det visar sig endast i en studie att smärtuttrycken skiljer sig i mellan 

demenssjukdomens olika faser kan tillförlitligheten diskuteras. Samtidigt är detta 

en viktig del i litteraturstudiens resultat. Då det visade sig att möjligheten att 

kommunicera om sin smärta yttrade sig olika i demenssjukdomens olika faser. 

Detta stärktes av artiklarna Closs med flera (2004) och Manz med flera (2000) att 

smärtbedömningen fick utföras olika beroende på vilken fas personen med 

demenssjukdom befann sig i (Closs et al. 2004; Manz et al. 2000).  

 

Slutsats 

Det går att känna igen smärta hos personer med demenssjukdom och även hos de 

personerna med svår demenssjukdom. Genom att lära känna personen med 

demenssjukdom kunde personalen känna igen smärta genom verbal 

kommunikation, paralingvistiskt språk, ansiktsuttryck och kroppsspråk men 

framför allt genom ett avvikande beteende från det normala. Samtliga artiklar i 

litteraturstudien var eniga inom området hur vårdpersonal kunde känna igen 

smärta. Detta betyder dock inte att personerna med demenssjukdom alltid blir 

smärtlindrade på grund av att igenkännandet av smärta bara är första steget i 

smärtlindringen. Smärtskattningen ska gå igenom många led inom vårdkedjan 

innan personen är tillfredssällt smärtlindrad. Även skulle ytterligare forskning om 

hur smärta uttrycks i demenssjukdomen olika faser bidragit till att vårdpersonalen 

lättare kan känna igen smärta hos personer med demenssjukdom.
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liknande beteenden 
på grund av andra 
orsaker och (3) 
bedöma 
sjuksköterskors 
uppfattning av 
förekomsten och 
betydelsen av 
särskilda indikationer 
för smärta samt 
hinder för upptäckt 
av smärta hos 
boenden. 

(1) Sjukvårdspersonal 
(29st) på vårdhem. 
arbetslivserfarenhet från 
8-162 månader.  
 Enskilda intervjuer. 
(2)  
15 andra 
sjukvårdpersonal. 
Arbetslivserfarenhet 9-
176 månader. 
 En enkät användes där de 
fick betygsätta 45 olika 
beteenden som kan ha ett 
samband med smärta. 
(3) 
Sjukvårdspersonal och 
personal från 
socialtjänsten intervjuades 
i fokusgrupper med 4-11 
deltagare. 

(1) 
Forskarna ställde öppna frågor 
angående smärta och om hur 
de kände igen smärta och vilka 
olika tecken som fanns. 
Svaren skrevs ner och 
analyserades av forskarna. 
(2) 
En 6 gradig skala användes 
från inte viktigt till mycket 
viktigt. 
 (3) 
Forskarna ställde huvudfrågor 
som låg till grunden för 
diskussion. 
Diskussionen sammanställdes 
till olika huvudkategorier. 

Vårdpersonalen kom 
överens om en grupp 
olika beteenden som hade 
samband med smärta och 
att det var lättare att 
känna igen smärta och 
skilja det från ex. hunger 
om personalen kände 
personen väl.  I grunden 
var det relationen mellan 
personal och patient som 
var av betydelse. 

God Kvalitet. 
Metoddiskussion 
och hänvisningar 
till citaten 
saknas. 

Falls, D. & 
Stevens, J. 

Carers’ 
perceptions of 

Syftet var att utöka 
den begränsade 

Vårdpersonal och 
anhöriga till personer med 

Intervjuerna spelades in på 
band och transkriberades, även 

Ett av de vanligaste sätten 
att känna igen smärta var 

God Kvalitet. 
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Andersen, M., 
Collin, S., 
Dodd, N., 
Fitzgerald, E., 
Mitchell, G., 
Ramsay, A., 
Sheriden, J., 
Weaver, A & 
Wilson, V. 
2004 
Australien 

pain in people 
with dementia: 
A grounded 
theory 
approach. 

kunskapen om 
uppfattningsförmåga 
och observationer av 
smärta genom 
anhöriga och 
vårdpersonal till 
personer med 
demenssjukdom. 
 

demens intervjuades. 
Både anhöriga och 
personal en var tvungna 
att ha en etablerad relation 
till personen med 
demenssjukdom.  
31 semistrukturerade 
intervjuer gjordes vilket 
omfattade 27 vårdtagare. 

anteckningar gjordes under 
intervjuernas gång.  
Texterna analyserades utifrån 
en Grounded theory teknik där 
teman och kategorier blev 
funna.  

att se avvikelser från det 
normala beteendet vilket 
var möjligt om personalen 
hade en nära relation till 
patienten. 

Metoddiskussion
en saknades.  
 
 

Feldt K.S. 
2000 
USA 

The checklist 
of nonverbal 
pain indicators 
(CNPI) 

Syftet var att avgöra 
om det fanns 
skillnader i 
observationen av 
smärtbeteenden för 
äldre personer med 
eller utan demens. 

88 engelskspråkiga äldre 
(65 år +) personer med 
höftfrakturer med eller 
utan demens som låg på 
post – op.   
Data samlades in med 
hjälp av intervjuer och 
observationer. 

Intervjuerna och 
observationerna analyserades 
genom att det gjordes en 
jämförelse mellan beteendet 
av personerna med eller utan 
demens. 

Det visade sig att 
ansiktsuttryck och 
rastlösheten var de 
vanligaste indikationerna 
på smärta. Vid 
förflyttning ökade de 
verbala klagomålen och 
grimaseringen hos 
personerna med demens.   

Medel Kvalitet. 
Metoden kunde 
varit mer 
utvecklad och 
resultatet mer 
förklarande.   

Fuchs-Lacelle, 
S. & 
Hadjistavropoul
os, T. 
2004 
Canada 

Development 
and 
preliminary 
validation of 
the pain 
assessmnet 
checklist for 
seniors with 
limited ability 

Syftet var att skapa 
en lista över 
beteenden till 
utveckling av ett 
smärtskattnings 
instrument specifikt 
för äldre med 
demenssjukdom med 
begränsad förmåga 

Vårdpersonal (n=28) från 
ett boende med personer 
som hade någon form av 
demenssjukdom varav 
alla var över 65 år. 
Semistrukturerade 
individuella intervjuer, 
vilket varade ca 20 
minuter genomfördes.  

Intervjuerna spelades in på 
band och transkriberades.  
En sammanställning av 
intervjuerna gjordes av de två 
forskare oberoende av 
varandra. 

En lista över olika 
faktorer som indikerade 
smärta och som sedan har 
lagt grund till en 
smärtskattningsskala. 

God Kvalitet. 
Metoden mycket 
kortfattad dock 
fanns alla delar 
med. Saknar 
metoddiskussion.  
 

 



 

to 
communicate 
(PACSLAC) 

att kommunicera. 
 

Kovach CR:,  
Griffie J., 
Muchka S., 
Noonan PE. & 
Weissman DE. 
USA 
2000 
 
 
 

Nurses`precept
ions of pain 
assessment 
and treatment 
in the 
cogniatvely 
impaired 
elderly. 

Syftet var att beskriva 
sjuksköterskors 
uppfattning om 
bedömning av smärta 
hos patienter med 
svår demenssjukdom. 
 

Deltagarna var 
vårdpersonal från ett 
boende som var med i ett 
projekt angående 
smärtbehandling och som 
hade fått extra utbildning 
inom området smärta. 
Arbetslivserfarenheten 
var från 0,5-25 år. 
En kvantitativ metod med 
semistrukturerade 
intervjuer användes. 

Intervjuerna spelades in på 
band och transkriberades. 
Forskarna läste igenom texten 
flera gånger och olika teman 
växte fram. 
Resultatet presenterades och 
diskuterades i en fokusgrupp 
med ytterligare personal. 

De vanligaste tecknen 
eller symtomen på smärta 
var ansisktsgrimaser och 
rastlösa kroppsrörelser. 
Även olika beteende som 
att försöka ”gå ifrån” sin 
smärta framkom. 

God Kvalitet. 
Hänvisningar till 
citat saknas. 
Dataanalysen 
kunde varit mer 
utvecklad. 

Mentes, J.C, 
Teer, J. & 
Cadogan, M.P. 
2004 
USA 

The pain 
experience 
cognitively 
impaired 
nursing home 
residents: 
Perceptions of 
family 
members and 
certified 
nursing 
assistants 

Syftet var att samla in 
och bedöma 
information från 
familjemedlemmar 
och vänner om 
patientens livslånga 
smärtbeteende och 
uttryck för att 
underlätta upptäckten 
av smärta hos 
personer med 
demenssjukdom och 
utvärdera smärt 
information från 
vårdpersonalen.  
 

20 gruppboenden där 
genomsnittsåldern på 
patienterna var 82 år. De 
skulle ha minst en 
smärtdiagnos. Anhöriga 
och personal som deltog 
skulle känna igen 
patientens normala 
beteenden. 
Intervjuer med öppna 
frågor 

Intervjuerna dokumenterades 
ordagrant under intervjuernas 
gång. 
Texterna analyserades 
induktiv genom att leta koder 
och kategorier. 

För att upptäcka smärta 
genom 
beteendeförändring 
krävdes att personalen 
kände till patienternas 
normala beteende. 
Framför allt användes 
ansiktsuttryck som tecken 
på smärta. 

Mycket god 
Kvalitet. 
Saknar dock 
metoddiskussion. 
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