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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Mycket i litteraturen tyder på att ouppmärksammad och underbehandlad smärta hos 

äldre demenssjuka är vanligt förekommande. Detta strider mot principerna om människors lika 

värde, den enskildes värdighet och det humana i att lindra. Det finns många typer av 

demenssjukdom och attityden förekommer att demenssjuka inte känner smärta. Demenssjuka 

har ofta problem med att kommunicera eller lokalisera smärtan. Observations- och 

självsmärtskattningsinstrument används inte i större utsträckning. Syfte: Syftet med denna 

litteraturstudie var att belysa smärtproblematik och smärtlindring i omvårdnaden av äldre 

personer med demenssjukdom. Metod: Detta är en litteraturstudie där tio kvantitativa 

vetenskapliga artiklar har analyserats med hjälp av en manifest innehållanalys. Artiklarnas 

resultat presenteras i fyra kategorier med underkategorier som beskriver smärtproblematik och 

smärtlindring hos äldre patienter med demenssjukdom. Resultat: Äldre med demenssjukdom 

var ofta underbehandlade för smärta och risken ökade med stigande kognitiv nedsättning. 

Underskattning av smärta var vanligt förekommande även när smärtskattningsinstrument 

användes. Personer med förmodad vaskulär demens rapporterade ofta mer smärta och med 

Alzheimers sjukdom mindre smärta än icke-dementa äldre. Hos en del demenssjuka uteblev 

förväntningseffekten av analgetika. Slutsats: Underbehandling av smärta hos demenssjuka äldre 

var vanligt förekommande och mer forskning behövs om smärtbedömning hos kognitivt 

nedsatta personer.   

Nyckelord: demens, kognitiv förmåga, smärta, smärtlindring, smärtskattning. 

 

 



ABSTRACT 

 

Background: Literature reveals that undiagnosed and untreated pain among older persons with 

dementia are common occurrences. This is in contrast to the principles of equal value among 

human beings, the dignity of the individual, and the alleviation of human suffering. There are 

many types of dementia, and there exists a belief that persons with dementia feel no pain. A 

common consequence of dementia is inability to communicate or locate the origin of pain. Self-

assessment and observational pain scales are frequently not used. Aim: The aim of this literature 

review was to shed light upon the challenges associated with pain and the practice of pain relief 

in the care of older adults with dementia. Method: This is literature review study, where ten 

quantitative scientific articles have been analyzed using manifest context analysis. The results of 

the articles were sorted into four categories, each with subcategories, that describe the challenges 

associated with pain and the practice of pain relief. Results: The following result was obtained. 

Older persons with dementia often received inadequate pain relief, and the risk for under 

treatment increased with increasing level of cognitive impairment. Under treatment of pain was 

common even when pain assessment scales were used. Persons with assumed vascular and 

Alzheimer's dementia often stated that they felt more pain and less pain, respectively, than older 

adults with no cognitive impairment did. A group of persons with dementia were shown to 

experience no anticipatory effect of analgesics. Conclusion: Under treatment of pain was a 

common occurrence among older persons with dementia and more research is needed regarding 

how to estimate pain in persons with cognitive impairment.  

Key words: analgesia, cognitive ability, dementia, pain, pain assessment. 
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1 INLEDNING 

Båda författarna har varit med om situationer inom demensvården som vi funderat 

mycket över. En 93-årig kvinna, som nyligen haft Herpes zoster (bältros) och vårdats på 

sjukhus, satt på sängkanten och vädjade till vårdpersonalen på äldreboendet att vara hos 

henne och hålla om henne. Hon led av nervsmärta i ansiktet, postherpetisk neuralgi, och 

ville inte bli lämnad ensam. Trots att hon kunde uttrycka var smärtan satt fick hon inte 

tillfredsställande smärtlindring eller adekvat omvårdnad. Hon hade bara några dagar 

tidigare blivit förflyttad från sjukhuset till äldreboendet, dit hon anlänt utan recept på 

analgetika. På ett annat demensboende ramlade en 85-årig kvinna, när hon gick i 

korridoren, och slog sig så illa att hon ådrog sig en höftfraktur. Två dagar senare låg hon 

åter i sin säng och morgonrutinen kunde skötas utan att hon gav uttryck för smärta, 

förutom att hon sa ”aj, aj, aj” då hon blev vänd i sängen. Trots att hon led av en åkomma 

som för de flesta är mycket smärtsam, gav hon inte uttryck för att vara särskilt 

smärtpåverkad. Det var svårt att bedöma hennes smärtintensitet, då det var möjligt att 

hon hade smärta som hon inte förstod att uttrycka. Ur dessa situationer om smärta hos 

demenssjuka uppstod en undran över hur annorlunda smärtproblematiken kan vara hos 

demenssjuka beträffande både tillgång till smärtlindning och förmedling av 

smärtupplevelsen, i synnerhet för de som har sådana kommunikationsproblem att de inte 

kan uttrycka var smärtan sitter eller ens att de har smärta. Författarna har tanken att 

underbehandling av smärta hos demenssjuka kan vara ett vanligt förekommande 

problem. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Demens 

2.1.1 Begreppet demens 

Demenssjukdomar är ett samlingsnamn på en grupp symtom som påvisar nedsatt 

hjärnfunktion, vilken kan bero på ett antal orsaker (Abrahamsson, 2003). Följande citat 

belyser kopplingen mellan hjärna och själ: ”Man brukar säga att själen och personligheten 

finns i hjärnans främre delar. Om de skadas förändras personligheten och en svår 

demenssjukdom kan ibland helt tysta själen” (Polmé, 2008, s. 7). Demenssjukdomarna hör 

till folksjukdomarna (Sverige. Socialdepartementet, 2003). 

 

Att vara demenssjuk innebär att personen har en minnesstörning och en eller flera andra 

symtom under minst sex månader och att detta har sociala konsekvenser (Sverige. 

Socialdepartementet , 2003, s. 35). Personer med demenssjukdom har minst en av följande 

kognitiva störningar: afasi, apraxi, agnosi eller i exekutiv funktion (American Psychiatric 

Association [APA], 2000).  Larsson och Rundgren (2003) anger att afasi är en 

språkstörning, som innebär svårigheter i att både uttrycka och förstå ord. Apraxi innebär 

svårigheter att utföra praktiska handlingar, även vid bibehållen muskelstyrka (a.a.). Agnosi 

är en oförmåga att känna igen och tolka bilder, föremål och upplevelser; exempelvis kan 

personen spotta ut maten i oförstånd av att den ska sväljas (a.a.). Störningarna varierar med 

typ och grad av demenssjukdom (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2007).  De vanligaste demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom och olika typer av 

vaskulär demens med 50 - 70 % respektive 20 - 25 % av diagnoserna (Sverige. 

Socialdepartementet, 2003).  

 

Demenssjukdomar klassificeras enligt olika system, varav Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM, Bilaga 2) och International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems (ICD, Bilaga 1) är de vanligaste (Sverige. 

Socialdepartementet). Istället för en omvårdnasdiagnos för demens finns ett antal North 

American Nursing Diagnosis Association (NANDA) diagnoser som beskriver kognition, 

exempelvis chronic confusion (kronisk förvirring), deficient knowledge (bristande 

kunskap), impaired memory (nedsatt minnesfunktion), ineffective activity planning 



 

  3 

(oförmåga att planera) och impaired verbal communication (nedsatt 

kommunikationsförmåga) (Herdman, 2009). 

 

Sjukdomförloppet delas in i tre faser: (1) lätt demens där den sjuke klarar av sin vardag 

med lite stöd från sin omgivning; (2) måttlig demens där sjuke behöver daglig hjälp och (3) 

svår demens där den sjuke behöver hjälp med de flesta dagliga aktiviteterna (Sverige. 

Socialdepartementet, 2003). Indelningen i faserna kan ske med hjälp av Mini Mental Test 

(MMT, Karlsson & Eriksson, 2009), som är en översättning av Folsteins Mini Mental State 

Examination (MMSE, Läkarhuset, u.å., Bilaga 5).  Personer med lättare minnes- eller 

tankestörningar som inte ger sociala handikapp kan ha ett förstadium till demens (Sverige. 

Socialdepartementet, 2003).  

2.1.2 Ett historiskt perspektiv 

Sverige är ett land där befolkningen lever längre än i de flesta andra länder och 

sjukdomstillstånd som beror på åldersförändringar såsom demenssjukdom är vanligt 

förekommande (Abrahamsson, 2003).  Åldersrelaterad demens är ett relativt nytt begrepp; 

år 1850 fanns det 168,000 svenskar som var 65 år och äldre, hävdar Gottfries (2003). 

Enligt Statistiska Centralbyrån (2010) var denna siffra ca 1,7 miljoner år 2009 och 

prognosen för år 2025 är ca 2,2 miljoner. Gottfries (2003) påpekar att så sent som på 1970-

talet fanns ingen etablerad sjukvård för patienter med demenssjukdom utan de ” flöt på ett 

ogynnsamt sätt runt i sjukvården utan hjälp” (s. 5).  Många blev tvångsmässigt intagna på 

mentalsjukhus, där de fick dämpande mediciner och förblev resten av livet. I takt med att 

patienter med psykossjukdom började tablettbehandlas i hemmet belades sängplatserna på 

mentalsjukhusen allt mer av demenssjuka ända tills mentalsjukhusen började avvecklas. Så 

småningom ansågs det ovärdigt att stämpla minnesstörning som mentalsjukdom 

(Gottfries). I Sverige lider ca 150,000 personer av demens, av vilka de flesta är kvinnor 

(Karlsson & Eriksson, 2009, Bilaga 3), och ca 15,000 dör årligen av svår eller medelsvår 

demenssjukdom (Strang, 2005b). Cirka 24,000 insjuknar årligen och antalet beräknas stiga 

(Sverige. Socialdepartementet, 2003). 

2.2 Smärta 

2.2.1 Definitioner av smärta  

Smärta är en komplex, sensorisk, subjektiv och obehaglig upplevelse, som uppstår vid 

vävnadsskada och modifieras av minne, förväntningar och känslor (Rundgren & Dehlin, 
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2004; The International Association for the Study of Pain [IASP], 2010). En definition 

skriven med demenssjuka i åtanke är att ”pain is an unpleasant subjective experience that 

can be communicated to others either through self-report when possible or through a set of 

pain-related behaviors” (Kaasalainen, 2007, s. 7). Smith (2005) påpekar att många 

demenssjuka inte förmår att förmedla upplevelsen.  

 

2.2.2 Smärttyper 

Enligt uppkomstmekanismen indelas smärta i nociceptiv-, neurogen-, psykogen- eller 

ideopatisk smärta och i blandformer (Jakobsson, 2007).  Nociceptiv smärta uppstår av att 

smärtreceptorerna aktiveras, såsom vid akut trauma, tumörtillväxt eller reumatism (Almås, 

Valand, Bilicz & Berntzen, 2009). Nociceptiv smärta förutsätter ett inledningsvis friskt 

nervsystem och är den vanligaste typen av smärta (Haegerstam, 2008). Neurogen, eller 

neuropatisk, smärta beror på skada i det perifera eller centrala nervsystemet, fastän orsaken 

inte alltid kan fastställas (Almås et al., 2009). Skadan kan uppstå i samband med kirurgiska 

ingrepp, strålbehandling eller långvariga inflammatoriska tillstånd och enligt en teori leder 

ihållande nociceptiva smärtimpulser till förändringar i nervernas funktion och struktur 

(Almås et al.). Till skillnad från nociceptiv smärta lindras neurogen smärta oftast inte av 

analgetika och en ansenlig del av patienternas smärtproblematik kan inte lösas med 

läkemedelsbehandling, enligt Haegerstam (1999). En patient som har psykogen smärta har 

enligt definition diagnostiserats med ett psykiatriskt tillstånd där smärtor ingår i 

symtombilden (Almås et al., 2009). Den sjuke kan känna sig stämplad av diagnosen, 

stigmatiserad och nedvärderad (Bunkholdt, 2004).  Ideopatisk smärta kallas även för 

smärta utan orsak (Almås et al., 2009) och inkluderar exempelvis kronisk huvudvärk 

(Diatchenko, Nackley, Slade, Fillingim, & Maixner, 2006). 

2.2.3 Smärtans komponenter  

Smärtupplevelsen kan indelas i fyra komponenter, enligt Calvino och Grilo (2006).  Dess 

komponenter är den sensoriskt diskriminerande, den emotionellt affektiva, den kognitivt 

evaluerande och beteendekomponenten (a.a.). Den sensoriskt diskriminerande 

komponenten utgörs av information om smärtans intensitet, tidsperiod, lokalisation, och 

kvalitet från de nociceptiva signalerna. Den emotionellt affektiva komponenten aktiveras 

när den nociceptiva signalen når det limbiska systemet, påverkas av faktorer i omgivningen 

och mynnar ut i känslor, såsom obehag, ångest, nedstämdhet. Detta kan exempelvis visa 

sig i osäkerhetskänsla vid ofullständigt stöd av närstående.  Den kognitivt evaluerande 
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komponenten består av processerna som modulerar smärtförnimmelsen, såsom förväntan, 

uppmärksamhet, avledning, tidigare erfarenheter och kulturella/sociala/religiösa aspekter. 

Beteendekomponenten är personens sätt att ge uttryck för smärta och kan yttra sig i klagan, 

jämmer, kroppshållning och ansiktsuttryck (a.a.). En ytterligare betydelsefull 

smärtkomponent är det autonoma svaret från hypotalamus (Scherder, Sergeant & Swaab, 

2003). De hävdar att de kliniska tecknen på smärta blir olika beroende på typen av 

demenssjukdom och sjukdomens stadium (a.a). 

2.2.4 Läkemedelsbehandling av smärta 

World Health Organization (WHO, 2010) rekommenderar användning av en trestegstrappa 

vid smärta. Först prövas icke-opioider, såsom acetylsalisylsyra eller paracetamol. Sedan 

används om nödvändigt milda opioider, såsom kodein. I tredje hand föreskrivs starka 

opioider, såsom morfin, tills smärtan gått över. Andra läkemedel bör användas i syfte av att 

stilla oro och rädsla. Läkemedel ska ges enligt ett schema och inte vid behov, då läkemedel 

vid rätt tidpunkt i rätt dos är ett effektivt behandlingssätt (WHO). Rundgren och Dehlin 

(2004) påpekar att läkemedelsbehandling innebär en balansgång mellan bra smärtlindring 

och risk för biverkningar, speciellt vid polyfarmaci, och framhåller att vårdaren måste vara 

observant på detta. Polyfarmaci medför en ökad risk för läkemedelsinteraktioner och även 

läkemedel-sjukdomsinteraktioner, som innebär att sjukdomen förvärras av läkemedlet 

(Rundgren & Dehlin).  Farmakologisk smärtbehandling är speciellt viktig för personer med 

nedsatt kognitiv förmåga, eftersom icke-farmakologiska metoder är mindre lämpliga för 

denna grupp, hävdar Buffum, Hutt, Chang, Craine och Snow (2007). Äldre har ofta ett 

flertal potentiella smärtkällor från olika medicinska tillstånd och är därför mer 

svårbehandlade än yngre (Rundgren & Dehlin, 2004). Strang (2005b) anser att risken är 

stor att personer med demenssjukdom underbehandlas för smärta och påpekar att ett antal 

studier påvisar att de ofta får lägre doser än icke-dementa äldre med samma tillstånd eller 

ingen behandling alls. Strang anför vidare att de är känsligare för opioider och mer 

benägna än andra att få biverkningar. Snow och Shuster (2006) framför att analgetika bör 

prövas när patienten visar obehag vars orsak inte kan säkerställas och att effekter och 

biverkningar noga observeras.  



 

6 

2.3 Omvårdnad 

2.3.1 Omvårdnadsåtgärder och obehandlad smärta  

Sjuksköterskans medverkan är väsentlig i beslutsfattandet om analgetika och han/hon 

behöver kunna konsten att identifiera smärta hos patienten (Cunningham, 2006). Strang 

(2005a) anser att kroniska led- och muskelsmärtor kan förebyggas eller lindras hos 

demenssjuka med hjälp av arbetsterapeut och sjukgymnast. Snow och Shuster (2006) 

föreslår följande omvårdnadsåtgärder som lämpliga för smärtlindring av patienter med 

demenssjukdom: minskning eller ökning av stimulans från omgivningen, stödjande samtal 

som lindrar, lugnande och uppmuntrande beröring, sensorisk stimulation, musikterapi och 

terapeutisk massage.  

  

Smärta hos demenssjuka är ofta oupptäckt, missförstådd eller felbedömd (McAuliffe, Nay, 

O’Donnell & Fetherstonhaugh, 2008). Obehandlad smärta orsakar onödigt obehag, 

beteendeförändringar samt ofta försämrad hälsa, exempelvis nedsatt fysisk förmåga, 

depression, nedsatt social förmåga och sömnproblem (Smith, 2005). Kovach, Noonan, 

Schlidt och Wells (2005) anför att när beteendeförändringen behandlas istället för det 

bakomliggande problemet kan effekten av felbehandlingen anta kaskadliknande 

proportioner. McCaffery (1999) påpekar att god omvårdnad innebär att främja 

smärtlindring, då obehandlad smärta kan ha skadlig effekt för patienten. En konsekvens av 

ihållande nociceptiv smärta kan vara att individen fortsätter att uppleva smärta, när orsaken 

till smärtan är borta, på grund av förändringar i ryggmärgens bakhorn och eventuella 

förändringar i hjärnans uppfattning av impulser från de perifera nerverna (Almås et al., 

2009).  Långvarig smärta leder ofta till muskuloskeletala symtom, som orsakas av att 

patienten försöker avskärma sig från det smärtsamma området, vilket medför olämpliga 

rörelsemönster och risken för utvecklandet av kroniskt smärttillstånd ökar ju längre 

patienten lider av smärtan (a.a). Smith (2005) påpekar att det finns attityder som dikterar 

att inget går att göra för demenssjuka samt att de inte känner någon smärta. Dessutom 

underrapporteras eller ignoreras smärta, då det kan anses vara en normal del av åldrandet 

(Hall-Lord, 2007). 

2.3.2 Smärtskattning hos personer med demenssjukdom 

Enligt Strang (2005b) är det svårt att mäta smärta hos patienter med demens med vanliga 

mätinstrument på grund av nedsatt kognitiv förmåga och ändrad kroppsuppfattning. Istället 
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förespråkar han att observera beteenden, som kan tyda på smärta. Under de senaste 15 åren 

har många smärtskattningsinstrument långsamt utvecklats (Smith, 2005). Doloplus-2 

(Bilaga 6), som är en fransk observationsskala, har översatts till norska och utvärderats på 

tre norska äldrevårdsinstanser, där den visade sig vara både behjälplig och lätt att 

administrera (Hølen et al., 2005). Felts Checklist of Nonverbal Pain Indicators (CNPI, 

Bilaga 7) har testats på sju norska äldrevårdsinstanser, demonstrerat både validitet och 

reliabilitet och bedömts enkel för personalen att använda (Nygaard & Jarland, 2006).  

 

Snow, Rapp och Kunik (2005) anför att den bästa metoden för smärtskattning hos 

demenssjuka är: (1) Fråga om patienten har smärta genom att använda olika ord för smärta 

(värk, ont). (2) Observera symtom av smärta eller obehag, både vid vila och under aktivitet, 

och notera ansiktsuttryck, vokaliseringar och kroppsrörelser. (3) Utforska om det nyligen 

skett förändringar i patientens beteendemönster beträffande interaktioner med andra 

aktivitetsmönster eller psykiska hälsa. De rekommenderar också minnesordet BODIES och 

frasen no BODIES in pain för att hjälpa vårdare observera och rapportera smärtbeteenden: 

B—Behaviors—Vilket beteende observerades? 
O—Often—Hur ofta hände det? 
D—Duration—Hur länge pågick det? 
I—Intense—Hur intesivt var det? 
E—Effective—Hur effektiv var eventuell behandling? 
S—Start/Stop—Vad fick beteendet att börja respektive sluta? (Snow et al., s. 23) 

 

Snow och Shuster (2006) anför att anamnesen är viktig. De påpekar att anhöriga kan både 

bidra med information om tidigare smärtupplevelser och observera pågående smärtsymtom 

hos den demenssjuke. McAuliffe et al. (2008) framhåller att vårdare inte känner igen 

smärtsymtomen hos personer med avancerad demenssjukdom, inte har adekvat utbildning, 

ställer smärtdiagnosen sent eller inte alls och inte använder smärtskattningsinstrument ofta 

nog. Andra hinder för adekvat smärtskattning är att observationstillfällena är otillräckliga, 

det kan existera en undergrupp patienter med demenssjukdom som inte upplever smärta 

under förhållanden som normalt skulle uppfattas som smärtsamma, kronisk smärta kan 

vara särskilt svår att upptäcka och att gammalmodiga attityder förhindrar att demenssjuka 

rapporterar sin smärta (McAuliffe et al.). Det finns också religiösa föreställningar att 

lidandet är en del av försoningen och således ska uthärdas och inte lindras (Snow et al., 

2005). Smärtskattningen blir bättre om vårdaren känner patienten, har stor erfarenhet och 

litar på sin intuition, går på vidareutbildning och använder bra smärtskattningsinstrument 

(Bilagor 6 – 8), menar McAuliffe et al. (2008). 
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2.4 Etik i omvårdnaden av äldre med demens 

Demenssjuka personer är inte i stånd av att kunna ge sitt samtycke till behandlingsåtgärder 

och anhöriga beslutsfattare behöver samma tillgång till information som vårdare har för att 

kunna fatta rätt beslut, anför Hope (2009). Brister förtroendet inom vården är det 

osannolikt att den demenssjuke får tillgång till bästa möjliga stöd, menar Hope, och 

förespråkar följande ram för etiskt förhållningssätt gentemot demenssjuka: (A) En 

trestegsprocess: 1) identifiera relevant information, 2) tolka informationen gentemot etiska 

värden och 3) jämför med liknande situationer; (B) Övertygelsen att demenssjukdom är en 

hjärnåkomma som är skadlig för den sjuke; (C) Övertygelsen att demenssjuka kan förvänta 

sig hög livskvalitet med hjälp av god vård och stöd; (D) En balansgång mellan vårdarens 

och den demenssjukes intressen; (E) Solidaritetskänslan att samhället och familjen tar hand 

om de sina; (F) Erkännandet att en demenssjuk person förblir den person hon/han var som 

frisk. 

2.5 Röda korsets principer och Hälso- och sjukvårdslagen 

Internationella Röda Korsets och Röda Halvmånens fundamentala princip om humanitet 

förespråkar att mänskligt lidande förhindras eller lindras när det går att upptäcka, att liv 

och hälsa skyddas samt att i åsynen av en medmänniskas lidande ligger en uppmaning att 

hjälpa (The International Committee of the Red Cross [ICRC], n.d.). Principen om 

opartiskhet gör gällande att ingen diskriminering sker beträffande kön, ras, nationalitet, 

religion, politiska åsikter eller något annat dylikt kriterium samt att prioritering görs för 

de mest akuta fall av nöd med företräde till speciellt utsatta kategorier såsom barn och 

äldre (ICRC). I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), fastställs att  

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen.    
Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 
människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård 
skall ges företräde till vården. Lag (1997:142). (2 §)  
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3 PROBLEMFORMULERING 

 

Tanken på att situationer inträffar där smärta förblir ouppmärksammad och/eller 

underbehandlad hos äldre demenssjuka är oroande och strider mot principerna om 

människors lika värde, den enskildes värdighet och det humana i att lindra. Det finns 

många typer av demenssjukdom och attityden förekommer att demenssjuka inte känner 

smärta. Demenssjuka har ofta problem med att kommunicera eller lokalisera smärta. Då de 

kan vara känsligare för opioider och mer benägna att få biverkningar än icke-dementa 

äldre, är smärtproblematiken betydelsefull att studera. Det finns ett antal 

smärtskattningsinstrument som kan användas, men instrumenten används inte i större 

utsträckning. Litteraturen visar att det är ett sammansatt problem att lindra smärta, särskilt 

hos personer som har svårt att själva uttrycka upplevd smärta. 

 

4 SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa smärtproblematik och smärtlindring i 

omvårdnaden av äldre personer med demenssjukdom. 
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5 DESIGN 

5.1 Design 

Detta är en litteraturstudie av kvantitativa vetenskapliga artiklar med olika design. 

Manifest innehållsanalys i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) har använts för 

analys av artiklarnas resultat. 

5.2 Urval 

Urvalet bestod av vetenskapliga artiklar om demenssjukdom och smärta. Inklusions-

kriterier: vetenskapligt granskade, engelska och svenska, full text, årtal 2000 - 2010, 

kvantitativ ansats med fokus på ej cancerrelaterad nociceptiv smärta. Exklusionskriterier: 

vård inför döendet, barn och vuxna under 65 år. De artiklar som valdes hittades genom 

följande databassökningar (Tabell 1): 

 

Tabell 1. Översikt av databaser 
 

Data-
bas 

Begränsningar Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
ab-

strakt 

Antal 
lästa 
artik-

lar 

Tio 
valda 
artik-

lar 
CIN 
AHL 
with 
Full 
Text 

PDF Full Text; References 
available; Published Date 
20000101-20100215; Peer 
Reviewed; Abstract Available; 
Research Article; Evidence-Based 
Practice 

“pain”; 
“dementia” 

83 24 12 Nr.  
2 
3 
5 
10 

MED 
LINE 

Full Text; References available; 
Published Date 20000101-
20100215; Peer Reviewed; 
Abstract Available 

“pain” (Major 
Mesh); 

“dementia” 
(Major Mesh) 

27 11 5 Nr. 
4 
6 

Aca- 
demic 
Search 
Elite 

PDF Full Text; References 
available; Published Date 
20000101-20100215; Peer 
Reviewed 

“pain as-
sessment”; 
“dementia” 

25 6 2 Nr. 
9 

Pub 
Med 

Free Full Text “pain”; 
”Alz-

heimer*”; 
”Benedetti” 

4 4 4 Nr. 
1 
7 

Pub 
Med 

Free Full Text “pain as-
sessment”; 
”dementia”; 
”vascular” 

16 5 1 Nr. 
8 
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Databassökningar som användes var CINAHL with Full Text, CINAHL Plus with Full 

Text, MEDLINE, Amed (Alternative Medicine), Academic Search Elite och PubMed 

(Tabell 1). Search mode var Boolean/Phrase. ”Major Mesh” användes ibland för att 

begränsa sökordet till artikelns huvudaspekt. Sökningarna med ”vaskulär”, 

”Alzheimer*”och forskaren ”Benedetti” som sökord tillades senare för att hitta specifika 

artiklar från referenslistor ur andra studier. Andra sökord som prövades var “coping”, 

“care givers”, “cognitive impairment”, non-verbal adults”, “pain management”, “pain 

management”, “pain reduction”, ”nursing”, ”family”, ”touch”, “massage”, 

“complementary” och “alternative” i olika kombinationer.  

 

Innan en artikel blev vald granskades den ingående enligt en granskningsmall för 

analyserad litteratur (Bilaga 4: Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med 

kvantitativ metod). Den sammanfattande bedömningen av kvaliteten betygsattes bra, 

medel eller dålig (Bilaga 9: Översikt av valda artiklar). 

5.3 Dataanalys 

Innehållet i artiklarna analyserades initialt med hjälp av matrisen Översikt av valda 

artiklar (Bilaga 9), där bland annat syftet och resultatet av varje artikel summerades. 

Artiklarna hade olika design, såsom observationsstudier, kliniska studier, cross-over 

studier och tvärsnitts-, prospektiv-, kohort- och intervjustudier. Sedan gjordes en matris 

på hur frågeställningarna, som var under övervägande, besvarades av artiklarnas resultat 

(Tabell 2).  

 

Tabell 2.  Exempel på hur forskningsfrågor under övervägande besvarades  
Artikel 1. Hur uttrycker 

demenssjuka 
smärta? 

2. Vad behöver vård-
personalen veta för att 
vårda demenssjuka med 
smärta?  

3. Hur lindras smärtan? 
Hur effektiv är 
smärtlindringen?  

4. Hur mäter vård-
personalen smärta hos 
demenssjuka?  

3. Chibnall, 
Harman & 
Luebbert, 
(2005) 

Blir mindre 
företagsamma: 
Minskar på aktiva 
och passiva 
sociala aktiviteter, 
egenvård, inter-
aktion med media, 
konversationer 
med sig själva. 

Socialt tillbakadragande 
kan tyda på obehandlad 
smärta hos medel – 
svårt dementa. 

Effekten av paracetamol 
3000mg/dag i tre doser 
är en högre social 
aktivitetsnivå hos medel 
- svårt dementa. Ingen 
effekt på störande 
beteende (agitation) 
eller behov av 
psykofarmaka. 

Hur tid spenderas: 
DCM (Dementia Care 
Mapping).  

Störande beteenden: 
CMAI (Cohen-
Mansfield Agitation 
Inventory). 
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Analysen fortsatte med att jämföra resultatens innehåll med olika områden, som återkom 

i artiklarna, istället för forskningsfrågor (Tabell 3). Enbart sådant som relaterade till det 

övergripande syftet togs med. Utifrån denna matris (Tabell 3) bestämdes de fyra 

kategorierna enligt följande. Beskrivningarna skrevs om som kategorier; smärtupplevelse 

fick istället benämningen reaktion på smärta; lärdomarna inkluderades i de olika 

kategorierna; och av anteckningarna formades den fjärde kategorin 

smärtskattningsmetod. 

 

Tabell 3. Exempel på analys av artiklarnas innehåll 
 Frågeställning Beskriver Lärdom Anteckning 
Artikel Hur lindras smärtan 

hos demenssjuka 
och hur effektiv är 
smärtlindringen? 

A. Uppmärksamhet 
på smärta och 
behandling  
B. Effekt av 
smärtlindring 
C. Smärtupplevelse 

Lärdomar om omvårdnad 
och hur demenssjuka 
förmedlar sin smärt-
upplevelse. 

Smärtskatt-
ningsinstrument 
som användes  

3. 
Chibnall, 
Harman & 
Luebbert, 
(2005) 

Effekten av 
paracetamol 
3000mg/dag i tre 
doser är en högre 
social aktivitetsnivå 
hos medel - svårt 
dementa. Ingen 
effekt på störande 
beteende eller behov 
av psykofarmaka. 

B. Effekt av 
smärtlindring 
 

*Socialt tillbakadragande 
kan tyda på obehandlad 
smärta hos medel – svårt 
dementa. 
*Demenssjuka blir 
mindre företagsamma: 
minskar på aktiva och 
passiva sociala aktiviteter, 
egenvård, interaktion med 
media och konversationer 
med sig själva. 
 

DCM (Dementia 
Care Mapping) 
mäter hur tid 
spenderas.   
CMAI (Cohen-
Mansfield 
Agitation 
Inventory) mäter 
störande 
beteenden. 

 

Valet av artiklar styrdes av det övergripande syftet och kvalitetsgranskningen (Bilaga 4), 

däremot inte av de forskningsfrågor, som övervägdes. Under pågående innehållsanalys 

valdes sexton originalstudier bort enligt följande logik: tre artiklar beskrev vård vid livets 

slutskede; en inkluderade icke-dementa i samma grupp; en handlade om yngre 

demenssjuka där medelåldern var 55 år; kontrollgruppen hölls inte hölls tillräckligt 

separat; sjuksköterskorna följde inte protokollet för studien, mixed studie där 

datasammanställningen var oklar och urvalet otydligt i förhållande till syftet; retrospektiv 

studie med fyra år gammalt material; en kvalitativ studie; studien var för gammal, i.e. 

före år 2000; kvaliteten ifrågasattes, då demens- och kontrollgruppen hade olika 

basnivåer av analgetika, som sedan justerades för i resultatet; kvaliteten ifrågasattes, då 

grupperna var olikvärdiga beträffande analgetika intagen och ingen justering gjordes för 

detta; konstig logik i bortval av de två mest förekommande smärtuttrycken i revision av 

smärtskattningsskala; innehöll flera fel i uppställningen av tabellerna inklusive 
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kalkyleringsfel om statistisk signifikans samt syftningsfel i texten; var mycket lik en vald 

artikel med senare datum av samma forskare och dessutom inkluderades ingen 

kontrollgrupp. 

 

För att berika innehållet av vår analys lades några artiklar till som vi sökte efter från 

referenslistor. Vi beslöt att inte använda forskningsfrågor för att istället låta artiklarnas 

innehåll tala för sig själva utan inskränkning annat än att det skulle relatera till syftet. De 

få kvalitativa artiklar vi hittat exkluderades för att göra analysen mer enhetlig. Genom att 

göra en manifest innehållsanalys av resultaten kunde fyra kategorier bestämmas (Tabell 

4). 

 

 Tabell 4.  Analysmatris av valda kategorier 

Artikel Uppmärksamhet  
på smärta och 

behandling 

Effekt av 
smärt-

lindring 

Reaktion 
på  

smärta 

Smärt-
skattnings-

metod 
1. Benedetti et al., (2006) 
 

 x   x  

2. Buffum, Sands, Miakowski, 
Brod & Washburn, (2004) 

x  x   x  

3. Chibnall, Harman & Luebbert, 
(2005) 

 x    

4. Cohen-Mansfield & Lipson, 
(2002) 

x   
 

 x  

5. Hodgson & Andersen, (2008) 
 

 x   x  

6. Pautex et al., (2006) 
 

x   x x  

7. Rainero, Vighetti, Bergamasco, 
Pinessi, & Benedetti, (2000) 

  x  x  

8. Scherder, Slaets et al., (2003) 
 

x  x  x  x  

9. Scherder & van Manen, (2005) 
 

  x  x  

10. Shega et al., (2006) 
 

x   x  x  

 

Resultaten organiserades utifrån kategorierna och skrevs ner per kategori. Innehållet 

analyserades inom varje kategori separat och tio underkategorier kunde urskiljas genom 

sortering (Tabell 5). Sedan reviderades resultatdelen efter underkategorierna och skrevs om 

med underkategorierna som styckesrubriker. Benämningen på kategorierna och 

underkategorierna reviderades efterhand, för att få dem att beskriva artiklarnas resultat. 

Några underkategorier ändrades eller slogs ihop, så att inga data skulle hamna i mer än en 

underkategori mellan underkategorierna, i enlighet med Graneheim och Lundman (2004).   



 

14 

Tabell 5. Kategorier och underkategorier av resultaten 

Kategori Underkategori 
Uppmärksamhet på och behandling av smärta Underskattning av smärta 

 Underbehandling av smärta 

 Utebliven analgetikabehandling 

Effekt av smärtlindring Schemalagd / vid-behovsadministrering 

 Bra / dålig effekt av smärtlindring 

 Placeboeffekt 

Reaktion på smärta Självrapporterad smärta 

 Autonomt svar på smärtstimulus 

Smärtskattningsmetoder Förmåga till självskattning / förstår att använda  skalor 

 Användning av olika smärtskattningsmetoder 

 

De kvantitativa artiklarna innehöll många statistiska analyser. I de flesta artiklar angavs p-

värden. ”p-värde” är ett ”uttryck för graden av statistisk signifikans” (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s. 163). "p"-värden under 0,01 indikerar att risken är mindre än 1 % att 

resultaten uppkommit enbart på grund av slumpen (Polit & Beck, 2004). "r" står för 

korrelationskoefficienten som är "+1" eller "-1" vid perfekt positiv respektive negativ 

korrelation och "0" i total avsaknad av samband mellan två variabler (Polit & Beck). 

Regressionsanalys används för att förutsäga värden hos beroende variabler baserat på 

värden av en eller flera oberoende variabler (Polit & Beck). 
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6 ETISKA ASPEKTER 

I den etiska granskning som ingick i kvalitetsbedömningen av artiklarna fick artiklar som 

innefattade ett etiskt resonemang högre poäng på utvärderingen (Bilaga 9). Sju av de tio 

artiklarna hade fått tillstånd av en etisk kommitté eller en Review Board. Då vi hade 

erfarenhet av arbete inom demensvården, hade vi båda en förförståelse om omvårdnad och 

symtom av demenssjukdom. En förförståelse är en form av medveten eller omedveten 

förståelse som föregår förståelsen (Birkler, 2007). Vi gjorde vårt bästa för att förhindra att 

ta med förutfattade meningar i vår analys, var medvetna om att vi hade förväntningar men 

insåg samtidigt att en förförståelse alltid ingår.      
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7 RESULTAT 

7.1 Uppmärksamhet på smärta och behandling 

7.1.1 Underskattning av smärta 

Nedsatt kognitiv förmåga var en förutsägande faktor för underskattning av smärta (Cohen-

Mansfield & Lipson, 2002, Bilagor 9 - 10). Det fanns samband mellan geriatrikers 

bedömning av smärta hos dem som hade mild till medelsvår demens och deras egen 

självskattning av smärta (r = 0,47, p<0,01) men däremot inte i bedömningen av de svårt 

demenssjuka (r = 0,21). En regressionsanalys visade att kognitiv nivå var en bättre 

förutsägande faktor i läkares smärtbedömning än diagnosen av en sjukdom med smärtsamt 

tillstånd: ju lägre den kognitiva förmågan var desto mindre bedömdes smärtan vara 

(Cohen-Mansfield & Lipson). Sambanden mellan olika geriatrikers skattning av smärta var 

signifikanta (p<0,01) för gruppen mild - medelsvår demens för samtliga smärtnivåer som 

bedömdes (r = 0,53; 0,58; 0,54; 0,56) medan ingen sådan signifikans uppnåddes för 

gruppen med svår demens (r = 0,33; -0,13; 0,04; 0,12) (a.a).  

7.1.2 Underbehandling av smärta 

Trots att äldre med vaskulär demens fick signifikant mer paracetamol (p<0,03) än icke-

dementa, kände de mer smärta än icke-dementa, i en studie av kroniskt smärtsamma 

tillstånd, varav artros var vanligast (Scherder, Slaets et al., 2003, Bilagor 9 - 10). De flesta 

svårt demenssjuka med smärta (83%) fick inte den smärtbehandling som rekommenderas 

enligt WHOs trestegstrappa (Shega, Hougham, Stocking, Cox-Hayley & Sachs, 2006, 

Bilagor 9 - 10).  Risken för underbehandling av smärta ökade 3 gånger vid svår demens 

(p<0,04), 2,5 gånger vid nedsatt Activities of Daily Living (ADL) (p<0,04) och med 7 % 

för varje levnadsår (p<0,03) (a.a).  

7.1.3 Utebliven analgetikabehandling 

Av dem som rapporterade att de kände smärta (varav 2/3 artros) enligt minst ett av tre 

självskattningsformulär behandlades 40 % (23 av 57) inte med analgetika (Pautex et al., 

2006, Bilagor 9 - 10).  Av de demenssjuka som rapporterade smärta blev 68 % (42 av 62) 

inte behandlade med analgetika (Shega et al., 2006, Bilagor 9 - 10). Många svårt 
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demenssjuka med dokumenterat smärtsamt tillstånd, såsom artros, frakturer eller hudskada, 

hade ingen ordination av vid-behovsanalgetika eller annan analgetika (Buffum, Sands, 

Miakowski, Brod & Washburn, 2004, Bilagor 9 - 10). 

7.2 Effekt av smärtlindring 

7.2.1 Schemalagd eller vid-behovsadministrering 

Schemalagd och vid-behovsadministrering av paracetamol gav ingen skillnad i 

smärtlindring (p=0,44) i en studie av svårt demenssjuka med dokumenterat smärtsamt 

tillstånd som exempelvis artros, frakturer eller hudskada (Buffum et al., 2004, Bilagor 9 - 

10). Demenssjuka blev mer sociala och aktiva av schemalagd administrering av 

paracetamol men däremot inte mindre benägna att bli upprörda och förbrukade samma 

mängder psykofarmaka (Chibnall, Tait, Harman & Luebbert, 2005, Bilagor 9 - 10). 

Statistiskt signifikanta beteendeförändringar som noterades under behandlingen av 3 x 1 

gram paracetamol per dag var att (1) de blev mer socialt aktiva (p=0,05); (2) ägnade sig 

mer åt egenvård(p=0,02); (3) intresserade sig mer för media (p=0,01); (4) blev mer passivt 

sociala (p=0,006); (5) pratade mer för sig själva (p=0,03) och (6) tillbringade mindre tid på 

sina rum (p=0,03) (a.a).  

7.2.2 Bra/dålig effekt av smärtlindring 

Äldre med förmodad vaskulär demens kände mer smärta än icke-dementa äldre med 

linkande sjukdomsbild trots ett 2,5 gånger högre intag av paracetamol i en studie om 

kroniskt smärtsamma sjukdomstillstånd (75 % med artros) (Scherder, Slaets et al., 2003, 

Bilagor 9 - 10). Denna skillnad var statistiskt signifikant, när den mättes med 

självskattningsskalorna Coloured Analogue Scale for Pain Affect (CAS-PA, p<0,05) och 

Faces Pain Scale (FPS, p<0.05) (Scherder, Slaets et al.). Behandling med zonterapi 30 

minuter en gång i veckan i fyra veckor resulterade i statistiskt signifikanta reduktioner i 

både smärta (p=0,031) och förekomsten av stressindikatorn enzymet alfa-amylas i saliv 

(p=0,049) (Hodgson & Andersen, 2008, Bilagor 9 - 10).  

7.2.3 Placeboeffekt 

Låga doser analgetika hade kraftigt reducerad effekt på smärta hos de Alzheimers-dementa 

(AD), som hade nedsatt överföringsförmåga för signaler mellan frontalloben och resten av 
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hjärnan, på grund av utebliven placeboeffekt (effekten av förväntning) (Benedetti et al., 

2006, Bilagor 9 - 10). Smärta efter venpunktion i handryggen och efterföljande 

smärtlindring med salva innehållande 1 % lidokain observerades vid två tillfällen, först då 

AD gruppen var på gränsen till begynnande demens och ett år senare då demensdiagnosen 

förvärrats (p<0,001). Alla fick samma smärtlindrande salva, antingen helt öppet eller 

inbakad i plåstret. Vid första tillfället noterades inga skillnader i vare sig hjärtfrekvens (HF) 

eller självrapporterad smärta mellan grupperna (p-värden saknas) och alla grupperna hade 

statistiskt signifikant större smärtlindringseffekt (p<0,001) och lägre uppgång i HF 

(p<0,001) av öppen applikation än gömd (a.a). Ett år senare delades AD äldre upp i två 

grupper. AD gruppen utan nedsatt frontallobsfunktion visade samma resultat båda åren i 

skillnaderna mellan öppen och gömd applikation (p<0,001 för smärta och p<0,03 för HF), 

likvärdigt med kontrollgruppen (p<0,001 för smärta och p<0,02 för HR andra året) (a.a). 

Däremot var skillnaden i effektreducering av öppen applikation mellan de två åren 

signifikant (p<0,001 för smärta och p<0,02 för HF) hos AD gruppen med nedsatt 

frontallobsfunktion och förväntningeffekten uteblev helt, till och med när försöket gjordes 

om med dubbel koncentration på lidokain (p-värden saknas). Sambandet mellan Frontal 

Assessment Battery (FAB) värdet (som visar frontallobsfunktion) och reducering av effekt 

av öppen applikation var statistiskt signifikant (r= -0,45 och p<0,02) (a.a). 

7.3 Reaktion på smärta 

7.3.1 Självrapporterad smärta 

Äldre med förmodad vaskulär demens och smärtsamma sjukdomstillstånd såsom artros 

rapporterade mer smärta än icke-dementa med liknande sjukdomsbild, trots ett 2,5 gånger 

högre intag av paracetamol (Scherder, Slaets et al., 2003). Dessa skillnader i 

smärtrapportering var statistiskt signifikanta med självskattningsinstrumenten CAS-PA 

(p<0,05) och FPS (p<0.05) (Scherder, Slaets et al.). AD rapporterade mindre smärta både 

vid vila och efter promenader än icke-dementa gjorde (Scherder & van Manen, 2005). 

Detta hade statistisk signifikans, när smärtskattningsinstrumenten Coloured Analogue 

Scale for Pain Intensity (CAS-PI) användes efter promenader (p<0,04) respektive CAS-PA 

vid vila (p<0,05). I studien av Pautex et al. (2006) rapporterade 44 % av demenssjuka att 

de kände smärta (varav 2/3 från artros) enligt minst ett av tre självskattningsformulär. I 

studien av Shega et al. (2006) hade 54 % av demenssjuka daglig smärta.  
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AD hade likvärdig nivå på smärttröskeln jämfört med icke-dementa äldre (p=0,225) 

(Rainero, Vighetti, Bergamasco, Pinessi & Benedetti, 2000, Bilagor 9 - 10). Smärtstimulus 

bestod av inducerad smärta via elektricitet i handleden. Vid stimulus alldeles ovan 

smärttröskeln var den självrapporterade smärtan likvärdig (p=0,587), men vid två gånger 

smärttröskeln var självskattad smärta statistiskt signifikant lägre hos AD (p<0,001) än icke-

dementa äldre (a.a). 

7.3.2 Autonomt svar på smärtstimulus 

Autonoma effekter, mätt i förhöjt systoliskt blodtryck (BT) och ökad hjärtfrekvens (HF), 

var likvärdiga (p=0,193) för BT och något reducerade (p<0,05) för HF hos AD vid högre 

smärtstimulus (2 gånger smärttröskeln) jämfört med icke-dementa äldre (Rainero et al., 

2000).  Däremot var de autonoma effekterna hos AD nedsatta vid stimulus alldeles ovan 

smärttröskeln (p<0,001 för HF och p<0,002 för BT) liksom vid förväntning av smärta 

(p<0,001 och p<0,001 för HF och p<0,04 och p<0,005 för BT vid två olika mätningar) 

jämfört med icke-dementa äldre (a.a). 

7.4 Smärtskattningsmetod 

7.4.1 Förmåga till självskattning 

De flesta demenssjuka (63 %) kunde svara på frågan om hur mycket smärta de hade 

(Cohen-Mansfield & Lipson, 2002). Av svårt demenssjuka förstod 61% att använda minst 

en av de tre smärtskattningsskalorna: FPS, (49%), Verbal Rating Scale (VRS, 39%) och 

Horizontal Visual Analogue Scale (HVAS, 29%) och 15 % med mycket svår demens 

förstod att använda alla tre skalorna (Pautex et al., 2006). Samband fanns mellan förmågan 

att skatta sin smärta enligt smärtskattningsinstrument och kognitiv förmåga (p<0,001) men 

däremot inte mellan smärtskattningsförmåga och typen av demens (p varierade mellan 0,08 

och 0,42) (Pautex et al.). Alla mild - medel demenssjuka med förmodad vaskulär demens 

förstod att använda självskattningsinstrumenten CAS-PI och CAS-PA, men bara 16 av 20 

förstod sig på FPS-skalan (Scherder, Slaets et al., 2003). Coloured Analogue Scale for Pain 

Intensity (CAS-PI) och CAS-PA var självskattningsinstrument som så gott som alla med 

mild - medelsvår AD förstod att använda, (Scherder & van Manen, 2005). Förmågan att 

använda självskattningsskalorna var 20 av 20 respektive 19 av 20 för CAS-PA och CAS-

PI, medan bara 13 av 20 AD äldre kunde använda FPS (a.a). 
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7.4.2 Användning av olika smärtskattningsmetoder 

När vårdpersonalen bedömde smärta med samma självskattningsskalor som de 

demenssjuka, överskattade de smärtan hos AD gruppen jämfört med AD gruppens 

självskattning både vid vila (p<0,02 för CAS-PI; p<0,01 för CAS-PA) och efter 

promenader (p<0,002 för CAS-PI; p<0,01 för CAS-PA) (Scherder & van Manen, 2005). 

Vårdare var bättre på att smärtskatta icke-dementa äldre än äldre med AD (p<0,007 för 

CAS-IP vid vila och p<0,04 efter promenad; p<0,009 och för CAS-PA vid vila och 

p<0,001 efter promenad) (a.a). Korrelationen var medel till stark (0,45<r<0,94; p<0,001) 

mellan resultaten från de tre självskattningsinstrumenten FPS, VRS och HVAS och 

medelmåttig (0,26<r<0,63) mellan dessa och resultaten från observationsskalan 

Doloplus-2, som användes samma dag av personalen (Pautex et al., 2006). Doloplus-2 

underskattar smärtan grovt i jämförelse med alla dessa tre självskattningsinstrument 

(p<0,001) (a.a).  

 

I studien av Shega et al. (2006) omskrevs självskattningsskalan Verbal Descriptor Scale 

(VDS) till en fyrgradig skala, för att matcha WHOs trestegstrappa för smärtbehandling. I 

studien av Buffum et al. (2004) skattades smärtan med The Discomfort Scale in Dementia 

of the Alzheimer’s Type (DS-DAT), en skala från 0 - 27 där 27 visade maximalt obehag. 

Nio olika typer av beteenden observerades och bedömdes enligt dess frekvens, intensitet, 

och längd. Beteendena inkluderade högljudd andning, negativa vokaliseringar, ledsamt, 

skrämt eller bekymrat ansiktsuttryck samt spänt eller oroligt kroppsspråk (a.a). 

 

En sammanställning av smärtskattningsmetoderna som användes i artiklarna presenteras 

nedan (Tabell 7). 
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Tabell 7. Översikt av smärtskattningsmetoder 
Artikel Självskattnings-

instrument 
Observations-

instrument 
Autonom effekt  

av smärta 
Observation  
av beteenden 

1. Benedetti et al., 
(2006) 

NRS  hjärtfrekvens  

2. Buffum et al., 
(2004) 

 DS-DAT   

3. Chibnall et al., 
(2005) 

   CMAI 

4. Cohen-Mansfield 
& Lipson, (2002) 

”Hur mycket  
smärta har du?” 

   

5. Hodgson & 
Andersen, (2008) 

 CNPI puls, blodtryck 
alfa-amylas 

AARS 

6. Pautex et al., 
(2006) 

FPS, HVAS, VRS Doloplus-2   

7. Rainero et al., 
(2000) 

NRS  hjärtfrekvens, 
blodtryck 

 

8. Scherder, Slaets 
et al., (2003) 

CAS-PA, CAS-PI, 
FPS, NWC-A 

CNPI   

9. Scherder & van 
Manen, (2005) 

CAS-PA, CAS-PI, 
FPS, 

CNPI   

10. Shega et al., 
(2006) 

VDS   CMAI; 
GDS 

 
Förkortningar för självskattningsinstrument: Coloured Analogue Scale for Pain Affect 
(CAS-PA); Coloured Analogue Scale for Pain Intensity (CAS-PI); Faces Pain Scale (FPS), 
Horizontal Visual Analogue Scale (HVAS); Number of Words Chosen-Affective (NWC-
A); Numerical Rating Scale (NRS); Verbal Descriptor Scale (VDS); Verbal Rating Scale 
(VRS). Förkortningar för observationsinstrument: Checklist for Non-verbal Pain Indicators 
(CNPI); The Discomfort Scale in Dementia of the Alzheimer’s Type (DS-DAT). 
Förkortningar för beteendeskalor: Apparent Affect Rating Scale (AARS); Cohen-
Mansfield Agitation Inventory (CMAI); Geriatric Depression Scale (GDS). 
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8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Metoden för denna studie var adekvat för att samla material som relaterade till syftet. 

Urvalet var strategiskt med inslag av snöbollseffekt, då artiklar söktes enligt uppslag från 

litteraturen. En nackdel med den mindre databasen på Röda Korsets Högskola var att 

mängden sökträffar för kvalitativa artiklar var otillräcklig för att kunna göra en 

innehållsanalys om exempelvis vårdares upplevelser och erfarenhet av smärtproblematik 

och smärtlindring i omvårdnaden av äldre med demens eller om anhörigas upplevelser. Nu 

blev det istället en analys av kvantitativa artiklar med ett  rikt och brokigt material som 

ibland var krävande att analysera. Nackdelar med litteraturstudiens breda syfte var att 

materialet var omfattande och svårt att sammanställa och analysera. Fördelen var att 

mycket intressant material upptäcktes, vilket gav en bra bild av det nuvarande 

kunskapsläget, även om det i stort var ett hopplock av aspekter.  

 

Bestämningen av kategorier som belyste olika aspekter av smärtproblematiken var enkel.  

Ett undantag till detta var resultatet att kronisk smärta var högre hos personer med 

förmodad vaskulär demens, trots ett högre intag av paracetamol (Scherder, Slaets et al., 

2003). Detta resultat passade på olika sätt in i tre kategorier och tre underkategorier: 

Uppmärksamhet på smärta och behandling: Underbehandling av smärta, Effekt av 

smärtlindring: Bra/dålig effekt av smärtlindring och Reaktion på smärta: Självrapporterad 

smärta. 

 

Fokus på icke-cancerrelaterad smärta föredrogs framför uteslutning av cancerrelaterad 

smärta, då detta hade varit svårt att genomföra, eftersom många artiklar inte närmare 

beskrev alla typer av smärta, som förekom i urvalet. En av artiklarna som analyserades 

(studien av Buffum et al., 2004) tog med cancersmärta i uppräkningen av smärttyper men 

listad som den fjärde i ordningen. Tanken med att fokusera på icke-cancerrelaterad smärta 

var att begränsa omfattningen av studien. Artiklar som handlade om döendet exkluderades 

av samma skäl. ”Benedetti” lades till som sökterm, i avsikt att fördjupa analysen om 

smärtproblematik, från hänvisningar till hans kliniska studier på autonoma effekter av 

smärtstimulus. För att begränsa ensidigheten och bias i studierna begränsades användandet 

av samma artikelförfattare till högst två av de valda vetenskaliga artiklarna. Fokus på 
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smärtlindring med analgetika var inte avsiktlig; artiklar söktes om komplementära 

smärtlindringsmetoder såsom massage, men inget specifikt om demenssjuka kom fram 

inom tidsramen utöver den artikel om zonterapi, som redan var inkluderad. Sökorden 

valdes ut genom ett antal provsökningar från sökningen av artiklar om 

bakgrundsinformation. 

 

Flera av författarna till de valda vetenskapliga artiklarna (Buffum, Benedetti, Rainero, 

Scherder och Vighetti) har skrivit andra artiklar som refereras till antingen i bakgrunden 

eller i diskussionssektionen av denna litteraturstudie. Dessutom står samtliga dessa förutom 

Buffum med som författare till två av de valda vetenskapliga artiklarna. Dessa artiklar 

bedömdes värda att inkluderas, trots att de ökar bias i resultatet. Resultaten har låg 

generaliserbarhet med tanke på att olika aspekter har kommit från olikartade studier, vilket 

medför att bredden saknas, trots att olika länder och kulturer inkluderades. 

Könsfördelningen varierar; mellan 58 och 88 % var kvinnor i de nio studier som uppgav 

könsfördelning. Ingen av studierna har presenterat resultatet relaterat till genus. 

Indelningen av kognitiv nedsättning gentemot MMSE-värde skiljde sig åt i studierna, 

vilket speglar avsaknad av en vedertagen tydning av MMSE-värdena. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Inom kategorin uppmärksamhet på och behandling av smärta påvisade resultatet i denna 

litteraturstudie att samband fanns mellan nedsatt kognitiv förmåga och underskattning 

(Cohen-Mansfield & Lipson, 2002) eller underbehandling (Shega et al., 2006) av smärta. 

Detta styrker författarnas förmodan att smärta ofta underbehandlas hos demenssjuka, vilket 

stöds i ytterligare tre av studierna (Buffum et al., 2004; Pautex et al., 2006; Scherder, Slaets 

et al., 2003). Underbehandlingen står i kontrast till Hälso- och sjukvårdslagen om vård på 

lika villkor, människors lika värde och den enskilda människans värdighet. Det motsäger 

dessutom Röda Korsets principer om opartiskhet och humanitet. Det är inte enkelt att 

bedöma smärta hos den demente (Cunningham, 2006; McAuliffe, 2008; Snow et al., 2005; 

Snow & Shuster, 2006; Strang, 2005b), vilket kan vara en del av förklaringen till 

underskattningen och underbehandlingen. Att risken för underbehandling av smärta 

befanns öka med nedsatt ADL (Shega et al., 2006) är olyckligt med tanke på Smiths (2005) 

påpekande att nedsatt fysisk förmåga kan vara en konsekvens av obehandlad smärta.  
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Resultatet i underkategorin underbehandling av smärta konstaterade att få demenssjuka 

behandlades med milda eller starka opioider (Scherder, Slaets et al., 2003; Shega et al., 

2006) motsvarande WHOs trappsteg 2 och 3 (WHO, 2010). Denna ovilja att använda 

opioider beskrivs av Closs, Barr och Briggs (2004) som "opiofobi", ett fenomen bland 

vårdare, som beror på överskattning av risken för beroende och biverkningar. Zwakhalen, 

Hamers, Peijnenburg och Berger (2007) anför att ju lägre utbildningsnivån är hos 

vårdpersonalen, desto högre är prevalensen för sådan överskattning av risk. Dessa attityder 

är av största vikt, eftersom sjuksköterskan ofta spelar en avgörande roll i beslutsfattandet 

av analgetikum (Cunningham, 2006). En annan anledning till underbehandling kan vara att 

många anhöriga är emot användningen av opioider (Miller et al., 2005). Trots den högre 

känsligheten för opioider och den ökade risken för biverkningar hos demenssjuka (Strang, 

2005b) bör analgetika prövas och biverkningar noga noteras (Snow & Shusters, 2006). Det 

finns evidens att förekomsten av ej diagnostiserad eller underbehandlad smärta är 

oacceptabelt hög hos demenssjuka (Abbey et al., 2004). 

 

Inom kategorin effekt av smärtlindring och underkategorin schemalagd/vid 

behovsadministrering påvisade resultatet i denna studie ingen skillnad i smärtlindring av 

schemalagd jämfört med vid-behovsadministrering av paracetamol (Buffum et al., 2004). 

Författarna till denna uppsats anser att det inte är konstigt att de inte blev smärtlindrade av 

paracetamol och att de borde ha använt WHOs rekommendation att vid otillräcklig 

smärtlindring övergå till en opioid (WHOs, 2010). Buffum et al. (2004) ansåg själva att 

deras resultat visade att behandling med paracetamol var ineffektiv för lindring av ansenlig 

smärta. Fortsatt smärtpåverkan kan likaså vara en förklaring till att demenssjuka inte blev 

mindre benägna att bli upprörda, när de fick schemalagd paracetamol (Chibnalls et al., 

2005), i enlighet med Zwakhalen, Hamers och Berger (2007) tes att upprördhet kan 

indikera smärta. 

 

Inom kategorin effekt av smärtlindring och underkategorin bra/dålig effekt av 

smärtlindring kan analgetikabehandling på för låg nivå även förklara resultatet i Scherder, 

Slaets et al. (2003) studie, där paracetamol inte gav adekvat smärtlindring för äldre med 

förmodad vaskulär demens och kroniskt smärttillstånd. I motsats till Buffums et al. (2007) 

anförande att icke-farmakologiska metoder är mindre lämpliga för demenssjuka än icke-

dementa äldre visade studien av Hodgson och Andersen (2008) att zonterapi reducerade 
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både smärta och stress. Att det finns omvårdnadsåtgärder för demenssjuka som främjar 

smärtlindring anförs även av Snow och Shuster (2006).  

 

Resultatet inom kategorin effekt av smärtlindring och underkategorin placeboeffekt visade 

att AD med nedsatt överföringsförmåga mellan frontalloben och resten av hjärnan hade 

kraftigt nedsatt förväntningseffekt av analgetika (Benedetti et al., 2006). Detta medförde 

hög risk för inadekvat smärtlindring för denna grupp demenssjuka (a.a.). 

 

Inom kategorin reaktion på smärta och underkategorin självrapporterad smärta 

demonstrerade resultatet högre smärttolerans hos AD äldre (Raineros et al., 2000; Scherder 

& van Manen, 2005) och lägre smärttolerans hos äldre med förmodad vaskulär demens 

(Scherder, Slaets et al., 2003) jämfört med icke-dementa äldre. Detta styrker Scherder, 

Sergeants et al. (2003) anförande att smärtreaktionen kan vara annorlunda bland de olika 

demenstyperna. Med tanke på Strangs (2005a) argument att vaskulär skada kan orsaka 

central smärta kan smärtupplevelsen hos personerna med förmodad vaskulär demens tolkas 

som att de inte nödvändigtvis hade lägre smärttolerans utan kan ha haft allvarligare 

smärttillstånd än den grupp med ”likvärdigt” smärttillstånd de jämfördes med i studien av 

Scherder, Slaets et al. (2003). Rainero et al. (2000) föreslog att den högre smärttoleransen 

hos AD kan ha berott på försämring av de kognitiva och känslomässiga 

smärtkomponenterna, vilket styrks av Strang (2005a). En liknande studie med AD 

patienter har gjorts av Benedetti et al. (1999) där smärttoleransen, som är den högsta nivån 

en person är beredd att tolerera (IASP, 2010), visas öka linjärt i takt med nedsatt kognitiv 

förmåga. Scherder, Seargeant et al. (2003) framför att smärtprocessen hos AD inte är 

generaliserbar till andra typer av demens, med tanke på olikheterna i smärtreaktion mellan 

AD och vaskulär demens. 

 

Resultatet inom kategorin reaktion på smärta och underkategorin autonomt svar på 

smärtstimulus visade att det autonoma svaret från hypotalamus var annorlunda från den 

självskattade smärtförnimmelsen hos AD äldre både när det gällde smärttröskel och 

smärttolerans (Rainero et al., 2000). Detta styrks av en studie av Benedetti et al. (1999). 

När en person med AD demenssjukdom uttryckte medelstark smärta kunde dennes kropp 

ha ett starkt autonomt svar på smärtstimulans med blodtrycksstegring och höjd 

hjärtfrekvens som motsvarade stark smärtförnimmelse hos icke-dementa (Rainero et al., 

2000). Däremot var kroppens autonoma svar hos AD nedsatt vid smärtstimulus nära 
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smärttröskeln och vid förväntning av smärta, jämfört med icke-dementa äldre (a.a). Om 

AD med nedsatt frontallobsfunktion inkluderades i gruppen AD äldre i Raineros et al. 

(2000) studie, kan den nedsatta förväntningseffekten förklaras av resultatet av Benedettis et 

al. (2006) studie om nedsatt överföringsförmåga mellan frontalloben och resten av hjärnan, 

som tidigare diskuterades inom underkategorin placeboeffekt. 

 

Angående kategorin smärtskattningsmetoder och underkategorin förmåga till 

självskattning/förstår att använda skalor ifrågasätter författarna till denna uppsats Scherder 

och van Manens (2005) påstående att vårdpersonalen överskattade smärta hos AD 

patienter, när såväl vårdare som patient använde självskattningsskalorna CAS i en studie av 

smärtskattningsinstrument. Istället föreslås att det inte framkommer om det är en 

överskattning gjord av vårdpersonalen eller en underskattning gjord av de demenssjuka. 

Med tanke på att alla demenssjuka har någon form av kognitiv störning (APA, 2000) 

kopplat med Raineros et al. (2000) påstående att kroppen kunde vara annorlunda 

smärtpåverkad än den demenssjuke gav utryck för, anförs härmed att Scherder och van 

Manens (2005) studie istället leder till tvivel om AD patienter förmår att skatta sin egen 

smärta. Snow et al. (2005) påpekar att för att kunna rapportera sin smärta fordras förmåga 

att förstå frågan, kunna komma ihåg smärtsamma händelser och tolka smärtstimulus som 

smärtsamma händelser. Pautex et al. (2006) visade att samband fanns mellan förmågan att 

använda självsmärtskattningsskalor och kognitiv nivå men däremot inte mellan denna 

förmåga och typen av demens. Cunningham (2006) framför att möjligheten att 

neurologiska förändringar hos demenssjuka kan påverka smärtupplevelsen inte bör inverka 

på strategin för patientens smärtbehandling.  

 

Resultatet inom kategorin smärtskattningsmetoder och underkategorin användning av olika 

smärtskattningsmetoder visade att nio av studierna använde någon form av 

smärtskattningsmetod (Tabell 7). Att observationsskalor har sina begränsningar (Cohen-

Mansfield & Lipson, 2002; Pautex et al., 2006; Scherder, Slaets et al., 2003; Scherder & 

van Manen, 2005) beror bland annat på att de mäter beteenden som kan vara men inte alltid 

är smärtrelaterade och att många demenssjuka inte förmår att förmedla smärta ens med 

kroppsspråk (Kaasalainen, 2007). Observationsskalor bör användas primärt som en del av 

en helhetsbedömning av smärta hos personer med kognitiv nedsättning och inte specifikt 

för att mäta smärtintensitet (Kaasalainen). Både självskattningsskalor och 

observationsinstrument bör användas regelbundet som en del av 
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smärtbedömningsprocessen (Snow et al. 2005; Snow & Shuster, 2006; McAuliffe, 2008). 

Samtidigt bör vårdare vara medvetna om att de tenderar att underskatta smärta hos många 

demenssjuka (Cohen-Mansfield & Lipson, 2002). Författarna till denna uppsats har båda 

erfarenheter av att smärta inte tas på allvar hos demenssjuka. Exempelvis reagerade en av 

författarna med att tänka att patienten har mycket lite smärta istället för att uppmärksamma 

smärtan som faktiskt uttrycktes, när kvinnan med höftfraktur sa ”aj aj aj”. 

8.3 Slutsatser 

Äldre med demenssjukdom var ofta underbehandlade för smärta i förhållande till WHOs 

trestegstrappa för rekommenderad smärtlindring och risken ökade med stigande kognitiv 

nedsättning (Shega et al., 2006). Smärtprocessen var annorlunda beroende på typen av 

demens; personer med förmodad vaskulär demens och Alzheimers sjukdom rapporterade 

ofta mer (Scherder, Slaets et al., 2003) respektive mindre (Scherder & van Manen, 2005) 

smärta än icke-dementa äldre och hos en del demenssjuka uteblev förväntningseffekten av 

analgetika (Benedetti et al., 2006). Demenssjuka var ofta underbehandlade för smärta 

gentemot sin egen smärtskattning (Shega et al., 2006; Pautex et al., 2006; Scherder, Slaets 

et al., 2003) och denna smärtsjälvskattning kunde i sin tur vara en underskattning av 

kroppens autonoma smärtpåverkan (Rainero et al., 2000). Dessa fakta tagna tillsammans 

förstärker underskattningen av smärta hos demenssjuka äldre. Att inte uppmärksamma och 

adekvat lindra smärta hos demenssjuka strider mot Hälso- och sjukvårdslagens (SFS 

1982:763) mål om människors lika värde och den enskildes värdighet samt mot ICRCs 

principer om humanitet (att lindra) och opartiskhet (att inte diskriminera). 

8.4 Klinisk betydelse 

Vårdpersonal bör uppmärksamma att det finns ett antal smärtskattningsskalor som hjälper 

till att bedöma smärta hos kognitivt nedsatta personer (Pautex et al., 2006; Scherder, Slaets 

et al., 2003; Scherder & van Manen, 2005). Dessa bör ingå som en del av 

smärtbedömningen och olika smärtsjälvskattningsskalor bör prövas på alla demenssjuka 

(Pautex et al., 2006). Smärtprocessen varierar hos äldre med demenssjuka, till och med hos 

individer med samma klassifikation på demenssjukdom (Benedetti et al., 2006). De med 

vaskulär demens tenderar att ha hög smärtnivå (Scherder, Slaets et al., 2003). Vissa 

demenssjuka har nedsatt effekt av förväntan och behöver därför högre dosering eller 

starkare analgetika för att få adekvat smärtlindring (Benedetti et al., 2006). De med AD 

rapporterar ofta lägre grad av smärta än vad kroppens autonoma svar visar (Rainero et al., 
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2000). Zonterapi i en halvtimme i veckan kan vara en omvårdnadsåtgärd vars 

smärtlindringseffekt är värd at utforska närmare (Hodgson & Andersen, 2008).   

8.5 Förslag på vidare forskning 

• Forska om underbehandling av smärta förekommer även i svensk demensvård.  

• Forska mer om smärtbedömning hos kognitivt nedsatta personer som är oförmögna 

att förmedla smärta. 

• Vidare forskning om demenssjuka som inte verkar smärtpåverkade ändå har en 

autonom smärtreaktion och om denna i så fall har en skadlig effekt för kroppen. 

• Utforska validiteten och reliabiliteten av ett antal smärtskattningsinstrument, både 

självskattnings- och observationsskalor och hur generaliserbara användningen av 

dessa är gentemot demenstyp och neurologisk funktion. 

• Skillnader i den neurologiska smärtprocessen vid olika demenstyper och 

hjärnåkommor. 

• Forska om zonterapi är en effektiv smärtlindringsmetod hos demenssjuka i Sverige. 
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10 BILAGA/BILAGOR 

Bilaga 1.   Demens: Sammanställning av klassifikationssystemet ICD-10 
(International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems) (WHO, 2007)  

 
Dementia (F00-F03) is a syndrome due to disease of the brain, usually of a 
chronic or progressive nature, in which there is disturbance of multiple higher 
cortical functions, including memory, thinking, orientation, comprehension, 
calculation, learning capacity, language, and judgement. Consciousness is not 
clouded. The impairments of cognitive function are commonly accompanied, 
and occasionally preceded, by deterioration in emotional control, social 
behaviour, or motivation.  

 
F00* Dementia in Alzheimer’s disease: is a primary degenerative cerebral disease of 
unknown etiology with characteristic neuropathological and neurochemical features. 
The disorder is usually insidious in onset and develops slowly but steadily over a period 
of several years. 
F00.0* Dementia in Alzheimer's disease with early onset 
F00.1* Dementia in Alzheimer's disease with late onset 
F00.2* Dementia in Alzheimer's disease, atypical or mixed type 
F00.9* Dementia in Alzheimer's disease, unspecified 
 
F01* Vascular dementia - is the result of infarction of the brain due to vascular disease, 
including hypertensive cerebrovascular disease. The infarcts are usually small but 
cumulative in their effect. Onset is usually in later life.  
F01.0 Vascular dementia of acute onset 
F01.1 Multi-infarct dementia 
F01.2 Subcortical vascular dementia 
F01.3 Mixed cortical and subcortical vascular dementia 
F01.8 Other vascular dementia 
F01.9 Vascular dementia, unspecified 
 
F02* Dementia in other diseases classified elsewhere: Cases of dementia due, or 
presumed to be due, to causes other than Alzheimer's disease or cerebrovascular 
disease. Onset may be at any time in life, though rarely in old age.  
F02.0* Dementia in Pick's disease 
F02.1* Dementia in Creutzfeldt-Jakob disease 
F02.2* Dementia in Huntington's disease 
F02.3* Dementia in Parkinson's disease 
F02.4* Dementia in human immunodeficiency virus [HIV] disease 
F02.8* Dementia in other specified diseases classified elsewhere 
 
F03 Unspecified dementia: (1) Presenile dementia NOS or psychosis NOS; (2) Primary 
degenerative dementia NOS; (3) Senile dementia NOS, depressed or paranoid type; or 
psychosis NOS 
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Bilaga 2.  
 
Demens: Sammanställning av klassifikationssystemet DSM-IV 

(Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders) 
(American Psychiatric Association [APA], 2000, s. 147-171) 

 

The essential feature of dementia is the development of multiple cognitive 
deficits that include memory impairment and at least one of the following 
cognitive disturbances: aphasia, apraxia, agnosia, or a disturbance in 
executive functioning. The cognitive deficits must be sufficiently severe to 
cause impairment in occupational or social functioning and must represent a 
decline from a previously higher level of functioning. A diagnosis of 
dementia should not be made if the cognitive deficits occur exclusively 
during the course of a delirium. (APA, s. 148) 

 
294.1 Dementia of the Alzheimer's Type: 
294.10 Dementia of the Alzheimer's Type Without Behavioral Disturbance (With Early 
or Late Onset) 
294.11 Dementia of the Alzheimer's Type With Behavioral Disturbance (With Early or 
Late Onset) 
 
290.4 Vascular Dementia (formerly Multi-Infarct Dementia): 
(- specify if With Behavioral Disturbance) 
290.40 Vascular Dementia Uncomplicated 
290.41 Vascular Dementia With Delirium 
290.42 Vascular Dementia With Delusions 
290.43 Vascular Dementia With Depressed Mood 
 
Dementia Due to Other Medical Conditions: 
294.10 Dementia Due to (specify which) HIV Disease, Head Trauma, Parkinson’s 
Disease, Huntington’s Disease, Pick’s Disease, Creutzfeldt-Jakob Disease, or Due to 
Other General Medical Condition Without Behavioral Disturbance 
294.11 Dementia Due to (specify which) HIV Disease, Head Trauma, Parkinson’s 
Disease, Huntington’s Disease, Pick’s Disease, Creutzfeldt-Jakob Disease, or Due to 
Other General Medical Condition With Behavioral Disturbance 
 
Substance-induced Persisting Dementia: 
291.2 Alcohol-induced Persisting Dementia 
292.82 Inhalant-induced or Unknown Substance-induced Persisting Dementia 
 
Dementia Due to Multiple Etiologies 
 
294.8 Dementia Not Otherwise Specified 
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Bilaga 3. 
 
Frekvens av demens i Sverige år 1990, 2003 och prognos för 2010 

(Karlsson & Eriksson, 2009, s. 969). 

 

 1990 2003 2010 

Antal demenssjuka 115, 000 139,000 150, 000 

< 65 år 7500 8700 9700 

Alzheimers sjukdom 69, 000 83, 000 90, 000 

Vaskulär demens 29, 000 35, 000 37, 500 

Mild demens 37, 000 41, 000 44, 000 

Måttlig demens 52, 000 66, 000 72, 000 

Svår demens 26, 000 32, 000 34, 000 

Kvinnor  71, 000 86, 000 90,000 

Män 44, 000 53, 000 60, 000 
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Bilaga 4 
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 
Beskrivning av studien                                          (Willman et al., 2006, s. 154-155) 

Forskningsmetod RTC …..…………     CCT (ej randomiserad) …………... 
 multicenter, antal center ………..    kontrollgrupp/er ……………..….... 
Patientkarakteristiska      Antal …………………….     Ålder …………..…………    

Man/Kvinna …………….…….…. 
Kriterier för exkludering 
Adekvata exklusioner     ….…………. Ja  ……….. Nej   
Intervention  
………………………………………………………………………………….……..… 
…………………………………………………………………………………...………
...…………………………………………………………………………………...…… 
……………………………………………………………………………………...…… 
Vad avsåg studien att studera? Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått?  
……………………………………………………………………………………...……
…...…………………………………………………………………………………...…
……...…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….…….…. 
Urvalsförfattandet beskrivet?   ……………………. Ja  ……….. Nej  
Representativt urval? …………………..…… Ja  ……….. Nej 
Randomiseringsförfarande beskrivet? ………… Ja  ……….. Nej  ………Vet ej 
Likvärdiga grupper vid start?  ……………………. Ja  ……….. Nej  ………Vet ej 
Analyserade i den grupp som de randomiserades till? Ja  ……….. Nej  ………Vet ej 
Blindning av patienter? ………………………. Ja  ……….. Nej  ………Vet ej 
Blindning av vårdare? ………………………. Ja  ……….. Nej  ………Vet ej 
Blindning av forskare? ………………………. Ja  ……….. Nej  ………Vet ej 
Bortfall 
Bortfallsanalysen beskriven?  ……………………. Ja  ……….. Nej 
Bortfallsstorleken beskriven?   …………………… Ja  ……….. Nej 
Adekvat statistisk metod?   ……………………… Ja  ……….. Nej 
Etiskt resonemang? ……………………….. Ja  ……….. Nej 
Hur tillförlitligt är resultatet? 
Är instrumenten valida? ………………………. Ja  ……….. Nej 
Är instrumenten reliabla? ………………………. Ja  ……….. Nej 
Är resultatet generaliserbart?   …………………… Ja  ……….. Nej 
Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, 
statistisk signifikans, klinisk signifikans, power-beräkning) …………………………. 
………………………………………………………………………………….…...….. 
…………………………………………………………………………………...……… 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
Sammanfattande bedömning av kvalitet       Bra  Medel Dålig 
Kommentar 
………………………………………………………………………..…………………. 
………………………………………….……………………………………..…………
………………………………………………...………………………………………… 
…………………………………………………………………………………...……… 
Granskare sign: ……………………………………. 
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Bilaga 5.    
 
MINI MENTAL TEST / MMT    (Mini Mental State Examination / MMSE)      
(Läkarhuset, u.å.) 
 

Pat 
poäng 

Max 
poäng 

 

 (5) ORIENTERING : Fråga patienten vad det är för … 
År. Årstid. Datum. Veckodag. Månad 

 (5) Fråga patienten var han/hon är … 
Land.  Län.  Kommun(Stad).  Sjukhus(Vårdcentral/Bostadsområde).  
Våningsplan 

 (3) REGISTRERING: Nämn tre föremål (ex nyckel, tandborste, lampa). Be 
patienten repetera dem. Den första repetitionen avgör antalet poäng, men 
fortsätt ändå repetera orden tills patienten lärt sig dem (upp till 6 ggr). 
Antal försök som krävdes för inlärning: ……………….. 

 (5) UPPMÄRKSAMHET OCH BERÄKNING: Be patienten börja vid 100 
och dra ifrån 7 och sedan fortsätta dra ifrån 7 i taget tills du säger stopp (93-
86-79-72-65). Be därefter patienten bokstavera ordet konst baklänges. Om 
patienten gör fel men sedan fortsätter rätt, räkna antalet rätt (ex tsnok 5p, 
tsonk 3p) Det bästa resultatet av de två alternativen räknas.  

 (3) MINNE: Be patienten återge de tre orden du tidigare bad honom/henne 
lägga på minnet. 

 (2) SPRÅK: Pröva benämningsförmågan genom att peka på en klocka och 
fråga patienten vad det är. Gör samma sak med en penna. 

 (1) Be patienten repetera: ”INGA OM, MEN ELLER VARFÖR”. Instruera/tala 
tydligt! Tillåt bara ett försök. 

 (3) Utför 3-stegs-uppmaning: Ge patienten ett blankt papper och säg tydligt: 
”Tag det här papperet i höger hand, vik det på mitten och lägg det i knät”! 
Ge ett poäng för varje riktigt utförd uppgift. 

 (1) Visa patienten texten ”BLUNDA” (se baksidan). Be patienten läsa texten 
och göra det som står. Ge bara poäng om patienten verkligen blundar.  

 (1) Be patienten skriva en mening (längst ned på blankettens baksida). Diktera 
inte. Meningen måste innehålla subjekt och predikat och vara förståelig. 

 (1) SPATIAL FÖRMÅGA / KOPIERING: Be patienten rita av figuren på 
blankettens baksida. Alla 10 vinklar skall finnas och överlappningen skall 
forma en fyrhörning. Tremor och rotation ignoreras.  
 

 (30) Total poängsumma 
 

Baksidan:      ”BLUNDA” 

                                    
”Testresultatet ger en objektiv värdering av patientens kognitiva funktioner och kan ge 
en vägledning vid utredning av demens eller demensliknande tillstånd. Vid screening-
undersökningar har man använt gränsvärden runt 24 poäng för identifiering av 
kognitiva störningar” (Läkarhuset).  (Svenskt Demens Centrum, 2008) anger följande 
gradering för att uttrycka demensgraden: begynnande demens 26 - 30, mild demens 20 
– 25, medelsvår demens 10 – 19 och svår demens 0 – 9.  
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Bilaga 6. DOLOPLUS-2 SCALE  -  behavioral pain assessment in the elderly 

(Wary, 2009). 

Behavioral Records                 Dates 

SOMATIC REACTIONS     
1. Somatic complaints: no complaints (0p); complaints expressed 
upon inquiry only (1p); occasional involuntary complaints (2p); 
continuous involuntary complaints (3p) 

    

2. Protective body postures adopted at rest: no protective body 
postures (0p); the patient occasionally avoids certain positions (1p); 
protective postures continuously and effectively sought (2p); 
protective postures continuously sought, without success (3p) 

    

3. Protection of sore areas: no protective action taken (0p); protective 
actions attempted without interfering against any investigation or 
nursing (1p);  protective actions against any investigation or nursing 
(2p); protective actions taken at rest, even when not approached (3p) 

    

4. Expression: usual expression (0p); expression showing pain when 
approached (1p); expression showing pain even without being 
approached (2p); permanent and unusually blank look  (voiceless, 
staring, looking blank) (3p) 

    

5. Sleep pattern: normal sleep (0p); difficult to go to sleep (1p); 
frequently waking (restlessness) (2p); insomnia affecting waking times 
(3p) 

    

PSYCHOMOTOR REACTIONS     
6. Washing &/or dressing: usual abilities unaffected (0p); usual 
abilities slightly affected (careful but thorough)(1p); usual abilities 
highly impaired, washing &/or dressing is laborious and incomplete 
(2p); washing &/or dressing rendered impossible as the patient resists 
any attempt (3p) 

    

7. Mobility: usual abilities & activities remain unaffected (0p); usual 
activities are reduced (the patient avoids certain movements and 
reduces his/her walking distance)(1p); usual activities and abilities 
reduced (even with help, the patient cuts down on his/her movements) 
(2p); any movement is impossible, the patient resists all persuation 
(3p) 

    

PSYCHOSOCIAL REACTIONS     
8. Communication: unchanged (0p); heightened (the patient demands 
attention in an unusual manner) (1p); lessened (the patient cuts 
him/herself off) (2p); absence or refusal of any form of 
communication (3p) 

    

9. Social life: participates normally in every activity (meals, 
entertainment, therapy workshop) (0p); participates in activities when 
asked to do so only (1p); sometimes refuses to participate in any 
activity (2p); refuses to participate in anything (3p) 

    

10. Problems of behaviour: normal behaviour (0p); problems of 
repetitive reactive behaviour (1p); problems of permanent reactive 
behaviour (2p); permanent behaviour problems (without any external 
stimulus) (3p) 

    

                                                                                         SCORE     
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Bilaga 7.  Checklist for Nonverbal Pain Indicators (CNPI) (Feldt, 2009) 

 

(Write a 0 if the behaviour was not observed, and a 1 if the behaviour occurred even 

briefly during activity or rest.) 

 

 With 
Movement 

 Rest 

1. Vocal complaints: Non-verbal (Expression 
of pain, not in words, moans, groans, grunts, 
cries, gasps, sighs) 

   

2. Facial Grimaces/Winces (Furrowed brow, 
narrowed eyes, tightened lips, jaw drop, 
clenched teeth, distorted expressions) 

   

3. Bracing (Clutching or holding onto side 
rails, bed, tray table, or affected area during 
movement) 

   

4. Restlessness (Constant or intermittent 
shifting of position, rocking, intermittent or 
constant hand motions, inability to keep still) 

   

5. Rubbing (Massaging affected area) 
 

   

(In addition, record Verbal complaints)    
6. Verbal complaints (Words expressing 
discomfort or pain, ”ouch”, ”that hurts”, cursing 
during movement, or exclamations of protest: 
”stop”, ”that’s enough”)  

   

        
                                                                Subtotal Scores 

 
……… 

  
…..… 

   
                                                                Total Score 

  
……. 
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Bilaga 8.   Självsmärtskattningsinstrument 
 

 
Verbal Pain Scale (Graham, 2009) 

 

 
Faces Pain Rating Scale (Graham, 2009). 

 

 
Numerical Pain Scale (Graham, 2009). 

 

 

 
Coloured Analogue Scale for Pain Intensity (CAS-PI) (Scherder & van Manen, 2005). 

 
 

McGrath’s Coloured Analogue Scale for Pain 

Affect (CAS-PA) är likadan som CAS-PI 

förutom att texten lyder: 

  

”A great deal of suffering”   

”No suffering”  

 

Vänster sida visas för patienten.  
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Bilaga 9.  Överrsikt av valda artiklar 

 
Författare 
Årtal / Land  
Titel 

Syfte Design 
Datainsamlings-
metod 
Urval 

Resultat Ut-
vär-
der-
ing 

1. Benedetti et al. 
2006 / Italien 
Loss of Expectation-
related Mechanisms 
in Alzheimer’s 
Disease Makes 
Analgesic Therapies 
less Effective 

Reduceras effekten 
av läkemedel hos 
Alzheimers-dementa 
av att förväntningen 
(placeboeffekten) är 
nedsatt och är detta i 
så fall relaterat till 
nedsatt frontallobs-
funktion? 

Kvantitativ, 
klinisk studie. 
Observation av 
puls och 
självrapporterad 
smärta. 
38 äldre 
Alzheimers-
dementa och 16 
”normala” äldre. 

Placeboeffekten är helt 
utebliven hos den grupp som 
har nedsatt frontallobs-
funktion, vilket medför att 
låga doser analgetika har 
kraftigt reducerad effekt på 
smärta i denna grupp. 

Bra 

2.Buffum et al.  
2004 / California, 
USA 
A Clinical Trial of 
the Effectiveness of 
Regularly Scheduled 
Versus As-Needed 
Administration of 
Acetaminophen in 
the Management of 
Discomfort in Older 
Adults with Dementia 

Om ”schemalagd” 
administrering av 
paracetamol är mer 
eller mindre effektiv 
än vid-behovs-
administrering vid 
smärtsamma tillstånd, 
neuropatisk smärta 
exkluderad 

Kvantitativ, 
cross-over-
design. 
Observations-
studie med DS-
DAT. 
39 svårt 
demenssjuka. 
Äldreboende 

Ingen skillnad på smärt-
beteende mellan regelbunden 
och vid-behovsadministrering 
av paracetamol hos dementa 
med smärtsamt tillstånd. 
Slutsatsen är att 
paracetamolbehandling är 
overksam vid ansenlig artros-
typ smärta—paracetamol som 
trots allt utgör 
standardbehandlingen av 
smärta hos demenssjuka. 

Bra 

3. Chibnall et al. 
2005 / Missouri, 
USA 
Effect of Acetamino-
phen on Behavior, 
Well Being, and 
Psychotropic 
Medication Use in 
Nursing Home 
Residents with 
Moderate-to-Severe 
Dementia. 

Utvärdera effekten av 
paracetamol på bete-
ende, emotionellt väl-
befinnande och vid-
behovsadministrering 
av psykofarmaka hos 
patienter med medel - 
svår demenssjukdom. 
Identifiera beteenden 
som svarar på 
behandling av 
analgetika 

Kvantitativ, 
cross-over-
design, dubbel-
blindning. 
Observation i 4 
x 5 timmar. 
25 medel - svårt 
demenssjuka. 
Äldreboende. 

Demenssjuka blev mer aktiva 
när de fick paracetamol, 
1000g 3ggr/dag. Ingen 
inverkan på störande 
beteenden (agitation) kunde 
etableras och administreringen 
av psykofarmaka förblev 
densamma. 

Bra 

4. Cohen-Mansfield 
& Lipson.  
2002 / USA 
Pain in Cognitively 
Impaired Nursing 
Home Residents: 
How Well Are 
Physicians 
Diagnosing It? 

Utforska 
tillförlitligheten och 
giltigheten av 
geriatrikers 
smärtskattning hos 
kognitivt nedsatta 
äldre inom 
äldreboendet 

Kvantitativ, 
Tvärsnittsstudie 
31 mild – medel 
och 48 svårt 
demenssjuka. 
Medelålder:  
87 år 
Äldreboende. 

Patientens kognitiva nivå är en 
bättre förutsägande faktor i 
läkares smärtskattning av svårt 
demenssjuka än förekomsten 
av en diagnos som normalt 
medför smärta: ju lägre den 
kognitiva nivån desto mindre 
uppskattas smärtan vara. 

Bra 

5. Hodgson & 
Andersen. 
2008 / Pennsylvania, 
USA. 
The Clinical Efficacy 
of Reflexology in 
Nursing Home Resi-
dents with Dementia 

Belysa effekten av 
zonterapi på personer 
med mild - medel 
demenssjukdom, 
relaterat till nedsatt 
smärtupplevelse och 
obehag 

Kvantitativ, 
cross-over-
design. 
Fysiska 
mätningar och 
observationer.  
21 kognitivt 
nedsatta. 
Äldreboende 

Zonterapi reducerar 
observerad smärta (CNPI) och 
alfa-amylas i saliv (ett mått på 
stressnivån). Det finns en 
tendens att zonterapi leder till 
mindre nedstämdhet. 

Me-
del 
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6. Pautex et al. 
2006 / Schweiz 
Pain in Severe 
Dementia: Self-
Assessment or 
Observational 
Scales? 

Utforska om svårt 
demenssjuka som är 
inlagda på sjukhus 
förstår de tre olika 
självskattningsskalor-
na Faces Pain Scale; 
Verbal Rating Scale; 
och Horizontal Visual 
Analog Scale och 
jämföra resultat med 
observations-skalan 
Doloplus-2. 

Kvantitativ. 
Prospektiv, 
klinisk. Smärt-
skattnings-
instrument. 
129 svårt 
demenssjuka,  
65 år och upp. 
Äldrevård och 
psykiatri-
avdelningar på 
sjukhus. 

44% rapporterar smärta (68% 
artros) varav 40% ej får 
smärtlindring. Ingen skillnad i 
smärtnivå baserad på kognitiv 
nivå.  61% förstår minst ett 
självsmärtskattningsinstru-
ment: FPS 49%; VRS 39%; 
HVAS 29%. Samband finns 
mellan självskattningsförmåga 
och kognitiv nivå men inte 
med demenstyp. Doloplus-2 
underskattar smärtan grovt. 

Bra 

7. Rainero et al. 
2000 / Italien  
Autonomic responses 
and pain perception 
in Alzheimer’s 
disease. 
 

Analysera (1) 
autonoma effekter 
(puls och blodtryck) 
och (2) 
smärtförnimmelse 
(enligt NRS) efter 
smärtstimuli av olika 
intensitet hos 
Alzheimers-dementa 

Kvantitativ, 
klinisk studie. 
Observation av 
puls, blodtryck 
och själv-
rapporterad 
smärta. 
20 äldre 
Alzheimers-
dementa och 20 
”normala” äldre. 

Vid smärttröskeln är smärt-
upplevelsen normal men 
autonoma effekter dämpade 
hos Alzheimerspatienter. Vid 
smärtstimulus dubbelt så hög 
som smärttröskeln är det 
tvärtom: autonoma effekter är 
normala men smärt-
upplevelsen dämpad. När 
smärta förväntas är autonoma 
effekter dämpade. 

Bra 

8. Scherder, Slaets et 
al. 
2003 / Nederländerna 
Pain Assessment in 
Patients with 
Possible Vascular 
Dementia 

Undersöka om äldre 
med förmodad 
vaskulär demens 
upplever starkare 
smärta än ”normala” 
äldre med liknande 
smärttillstånd såsom 
artros, osteoporos, 
reumatism och 
benbrott i framförallt 
korsryggen och benen 

Kvantitativ, 
Observation av 
självrapporterad 
och observerad 
kronisk smärta. 
20 äldre med 
förmodad 
vaskulär demens 
(mild/medelsvår 
demens) och 20 
”normala” äldre. 
Äldreboende. 

Kronisk smärta var betydligt 
högre hos vaskulära dementa 
enligt samtliga fem smärt-
skattningsskalor, trots 2,5 ggr 
mer Paracetamol 
administrerad till vaskulära 
dementa. Skillnaden var dock 
enbart statistiskt signifikant 
enligt CAS (Coloured 
Analogue Scale) Pain Affect 
och FPS (Faces Pain Scale) 

Bra 

9. Scherder & van 
Manen.  
2005 / Nederländerna 
Pain in Alzheimer’s 
Disease: Nursing 
Assistants’ and 
Patients’ Evaluations 

Jämföra vårdares 
värdering av 
Alzheimer (AD) 
patienters smärta med 
AD patienternas egen 
värdering av sin 
smärtupplevelse. 
Upplysa vårdare om 
hur smärtupplevelsen 
påverkas av den 
underordnade 
demenstypen AD. 

Kvantitativ, 
matchad 
jämförande 
studie. 
Observationer. 
20 AD och 17 
”normala” 
äldre 
Äldreboende. 

Vårdare är bättre på att skatta 
smärta hos icke-dementa: 
Vårdare överskattar smärta 
hos AD. AD har mindre 
smärta enligt själv-
skattningsinstrumentet CAS. 
Däremot visar CNPI på 
likvärdig smärta hos AD 
patienter och icke-dementa. 

Bra 

10. Shega et al.  
2006 / Illinois, USA 
Management of 
Noncancer Pain in 
Community-Dwelling 
Persons with 
Dementia 

Utforska läkemedels-
behandling av icke-
cancerrelaterad 
smärta hos 
demenssjuka och 
identifiera 
förutsägande faktorer 
relaterat till 
otillräcklig 
användning av 
analgetika 

Kvantitativ,  
Kohortstudie.  
Intervjuer inom 
öppenvården av 
familjemedlem 
som vårdare. 
115 demens-
sjuka, vårdade i 
hemmet i ett 
låginkomst-
område. 

68% (42/62)  av demenssjuka 
med smärta fick ingen 
analgetika. 46% (53/115) fick 
för lite analgetika enligt 
WHO-stegen. Ingen fick 
starka opioider. Sämre smärt-
behandling vid nedsatt 
kognitiv förmåga (x3), nedsatt 
ADL (x2,5) och stigande ålder 
(x1,07). Smärta mäts med 
Verbal Descriptor Scale 

Me-
del 
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Bilaga 10.           
 
Demenstyp och bedömningsinstrument för kognitiv nedsättning 

(medeltalsvärden)  

 
Artikel Typ av demens MMSE 

 
GDS Annat 

bedömnings-
instrument 

1. Benedetti et al., 
(2006) 

Alzheimer År 1 
AD grupp 1 (n=28): 24,0  
AD grupp 2 (n=10): 23,0 

alla AD: 23,7  
År 2:  

AD grupp 1 (n=28): 15,6 
AD grupp 2 (n=10): 12,1 

alla AD: 14,7 

  

2. Buffum et al., 
(2004) 

vet ej 4,3 5,7  

3. Chibnall et al., 
(2005) 

52% degenerativ; 
32% Alzheimers; 
16% multiinfarkt 

  FAST: 
 5-6   

4. Cohen-Mansfield 
& Lipson, (2002) 

vet ej Grupp 1: 16,04 
Grupp 2: 1,91 

Båda grupperna: 7,2 

 MDS-COGS: 
6,07 

5. Hodgson & 
Andersen, (2008) 

71% Alzheimers;  
34% Lewy body;  
9% vaskulär;   
5%  frontallobs 

Grupp 1: 12,9 
Grupp 2: 13,7 

Alla: 13,3 

 FAST: 
 togs 

6. Pautex et al., 
(2006) 

39% Alzheimers;  
34% blanddemens;  
16% vaskulär ;  
11% övrig demens 

Median: 6,8 
 

Alla < 11,0 

 CDR:  
3+ 

7. Rainero et al., 
(2000) 

Alzheimer 13,0   

8. Scherder, Slaets 
et al., (2003) 

Förmodad vaskulär  5-6 MMSE i 
förminskad 

version:  
7,3 av 12 

9. Scherder & van 
Manen, (2005) 

Alzheimer 18,65 5 (alla)  

10. Shega et al., 
(2006) 

vet ej 16,6   

 
Förkortningar till instrument för värdering av kognitiv nedsättning: Mini Mental State Exam 

(MMSE), Global Deterioration Scale (GDS); Functional Assessment Staging (FAST); Minimum 

Data Set - Cognitive Score (MDS-COGS) och Clinical Dementia Rating (CDR).  

 


