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SAMMANFATTNING 

Personer med demens har ofta svårt att uttrycka sina behov. Obehandlad smärta hos personer 

med demens kan visa sig som exempelvis depression, agitation eller minskad aptit. Att som 

sjuksköterska kunna bedöma, behandla och utvärdera smärta hos personer med 

demenssjukdom kan vara en utmanande uppgift. Med goda kunskaper och ett empatiskt 

bemötande kan sjuksköterskan ofta uppmärksamma och lindra smärta hos dessa personer. 

Trots detta finns det mycket i litteraturen som tyder på ouppmärksammad och underbehandlad 

smärta hos denna patientgrupp. 

Syfte: Att beskriva de smärtskattningsmetoder och observationsmetoder som finns, samt vilka 

av dessa som på bästa sätt kan ge en korrekt smärtbedömning hos personer med 

demenssjukdom. 

Metod: En litteraturstudie, där databaserna Cinahl och Pubmed använts. Sökningen 

resulterade i tretton kvantitativa artiklar som har analyserats och kvalitetsgranskats 

Resultat: De självskattningsskalor som personer med demenssjukdom hade bäst förståelse för 

och således ansågs lämpligast var FPS, VRS och VAS. De observationsskalor som framhållits 

som lämpliga är CPAT, MOBID, MOBID-2, ADD, NOPPAIN, PADE, PANAID, PACSLAC 

och CNPI. Observationsmetoder och självskattningsmetoder korrelerar mycket dålig med 

varandra, framförallt hos personer med svårare demens. Observationsmetoderna visar tydliga 

tendenser att underskatta smärtans förekomst och intensitet jämfört med 

självskattningsmetoder. 

Slutsats: Det är en svår uppgift för sjuksköterskan att veta vilken smärtskattningsmetod som 

är lämpligast att använda för personer med demens. Vid valet av smärtskattningsmetod är det 

viktigt att göra en individuell bedömning av personens förmåga och graden av demens.  

Nyckelord: Smärta, bedömning, demens, omvårdnad 



 

 

ABSTRACT 

People with dementia often have difficulties expressing their needs. Untreated pain within this 

group can be manifested as depression, agitation or loss in appetite. It can be a challenging 

task for a nurse to estimate, treat and evaluate pain for people with dementia. With good 

knowledge and an empathic approach, nurses can often recognize and relieve pain amongst 

these people. Despite this, litterature often suggest that unrecognized and untreated pain is 

common within this group.  

Aim: The aim of this study was to describe the self-assessment methods and observation 

methods that exists, and can give a correct estimation of pain amongst people with dementia. 

Method: A literature study, where the software programs Cinahl and Pubmed has been used. 

The search lead up to thirteen quantitative articles that has been analyzed and its quality has 

been controlled. 

Results: The self-assessment scales that people with dementia had the most comprehension 

for and therefor was considered most appropriate was FPS, VRS and VAS. The observational 

scales that has been emphasized as appropriate are CPAT, MOBID-2, ADD, NOPPAIN, 

PADE, PANAID, PACSLAC and CNPI. The correlation between Observational scales and 

Self-assessment scales is very low, especially amongst people with severe dementia. The 

methods based on observations indicate a tendency to underestimate the prevalence and 

intensity of pain, compared to methods based on self-assessment. 

Conclusion: It is a difficult task for nurses to know which method is most appropriate to use 

when estimating pain amongst people with dementia. When choosing a method to estimate 

pain it is important to make an individual judgment of the person’s own ability and the level 

of dementia. 

Keywords: Pain, assessment, dementia, nursing.  
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INTRODUKTION 

Sjuksköterskan har som ansvar att identifiera och tillgodose särskilt svaga gruppers behov av 

stöd och omvårdnad (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2007). I Socialstyrelsens 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) påtalas vikten av att 

uppmärksamma patientens upplevelse av sjukdom och lidande samt att finna bästa möjliga 

omvårdnadsåtgärder för att lindra detta. Sjuksköterskan ska även uppmärksamma de patienter 

som inte själva kan ge uttryck för sina behov. 

Demens 

Ordet demens härstammar från latinets ”de mens” det vill säga ”utan själ”, vilket innebär ett 

förvärvat kliniskt tillstånd som tilltar med tiden. Tidigare ansågs ordet demens vara detsamma 

som galenskap eller sinnessjukdom. De främsta kännetecknen vid demens är sviktande 

minnesfunktion samt nedsatt kognitiv förmåga jämfört med tidigare nivå. Den främsta 

riskfaktorn för att drabbas av demens är åldern, vilket gör att antalet personer som insjuknar i 

demens kommer att öka, då antalet äldre blir allt fler. Vid 65 års ålder är förekomsten av 

demenssjukdom cirka 1 %, för att vid 90 års ålder ha stigit till omkring 50 % (SBU – Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2006). 

Sverige har under de senaste 100 åren fått en förändrad åldersstruktur. Med ökad 

medellivslängd och minskat antal födda har vi idag en åldersfördelning med en allt större 

andel äldre. År 2010 var 18 procent av befolkningen 65 år eller äldre, medan 12 procent var 

tio år eller yngre. Idag beräknas medellivslängden för nyfödda flickor till 83,2 år och för 

pojkar till 79,1 år. Befolkningen i Sverige passerade nyligen 9,5 miljoner invånare. Enligt 

denna prognos beräknas tio-miljonersgränsen uppnås år 2018 (Statistiska Centralbyrån, 

2012). Demenssjukdomar är kroniska, obotliga och långvariga funktionsnedsättande tillstånd, 

som påverkar hela livssituationen för de sjuka och deras anhöriga under många år. I takt med 

att allt fler personer lever längre, ökar också andelen av befolkningen med kroniska 

sjukdomar, varav de demenssjuka utgör en stor grupp. För närvarande är ökningstakten enligt 

Socialstyrelsen (2007) ganska blygsam men efter 2020, när antalet personer 80+ ökar kraftigt, 

kommer antalet dementa också att öka kraftigt. 



2 

 

Olika former av demenssjukdom 

Demenssjukdomen innebär en gradvis förlust av förmågor. Sjukdomsförloppet brukar delas in 

i mild demens, medelsvår demens och svår demens.  Symtomen är från början tydliga men 

med stöd från omgivningen klarar individen sin vardag. Efterhand är symptomen så pass 

grava att ett betydande hjälpbehov behövs och individen kan inte lämnas utan tillsyn (Svenskt 

Demens Centrum, 2008). Demenssjukdomarna delas upp i två huvudgrupper, primär demens 

och sekundär demens. Vid den primära demensen är grundorsaken själva demenssjukdomen, 

som då beror på en tillbakabildning av hjärnceller, som med tiden förtvinar. Den sekundära 

demensens har andra grundorsaker, som t.ex. blodproppar, blödningar, tumörer eller 

infektioner (Ragneskog, 2011). 

Den vanligaste formen av primär demenssjukdomen är Alzheimers sjukdom. Vid denna 

sjukdom förändras och minskas hjärnans grå substans. Även förlusten av nervceller är större 

än för friska åldrande individer. Sjukdomen kan delas in i tre stadier. Symptomen börjar i 

form av försämrat närminne, trötthet, oro, svårigheter att uttrycka sig samt svårigheter att 

förstå vad andra säger. Därefter präglas symptomen av ökad glömska, svårigheter att utföra 

handlingar samt att känna igen föremål och personer. Slutligen blir individen alltmer passiv 

och får kontakt- och kommunikationssvårigheter. Muskulaturen blir stel och den sjuke 

behöver mycket hjälp (Ragneskog, 2011). 

En annan form av primär demenssjukdom är frontallobsdemens, då den främre delen av 

hjärnan är drabbad. Sjukdomen medför vanligen personlighetsförändring och aggressivitet. 

Symptomen beror på vilka områden i hjärnan som drabbats och kan visa sig som 

insiktslöshet, nedstämdhet, upprymdhet, tvångsbeteende, empatibrist, ointresse för den egna 

familjen, samt sjuklig misstänksamhet. Demens kan även förekomma i samband med 

Parkinsons sjukdom, som är en fortskridande neurologisk sjukdom, kännetecknad av stelhet 

och skakningar. Parkinsons sjukdom kan även förorsaka primär demens. En mindre vanlig typ 

av primär demenssjukdom är Lewy-body-demens, som har stora likheter med Alzheimers 

sjukdom och Parkinsons sjukdom. Denna typ av demens kännetecknas av minnesstörningar 

och brister i uppmärksamhet (Ragneskog, 2011). 

Den vanligaste formen av sekundär demenssjukdom är vaskulär demens. Orsaken är 

blödningar eller blodproppar i hjärnan som orsakat skador på hjärnvävnaden. Förutom 

minnesstörningar är vanliga symptom känslomässig avtrubbning, mental långsamhet och 

gångrubbningar. Även bristande intresse, initiativlöshet och nedstämdhet ses ofta vid vaskulär 
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demens. Sekundär demens kan även utvecklas på grund av infektioner som drabbar det 

centrala nervsystemet. Exempel på sådana infektioner är syfilis, borrelia, AIDS, och 

Creutzfeldt-Jacobs sjukdom. Även återkommande slag mot hjärnan kan ge kronisk demens 

(Ragneskog, 2011). 

Det finns även ärftliga samband med utvecklande av ett fåtal demensformer. Individer med 

släktingar som drabbats av Alzheimers sjukdom har en klart ökad riska att utveckla 

sjukdomen. Huntingtons sjukdom är en relativt ovanlig ärftlig demenssjukdom, som även 

kallas danssjuka, då den drabbade som förlorat kontrollen över armar och ben ofta slänger 

med dem. Exempel på psykiska symptom är agitation, nedstämdhet och 

personlighetsförändringar. Slutligen kan olika blandformer av demens förekomma samtidigt 

hos en individ. Vanligast är Alzheimers sjukdom i kombination med vaskulär demens. Dessa 

båda former kan även förekomma samtidigt som Parkinsons sjukdom (Ragneskog, 2011). 

Utredning av demenssjukdom 

Vid misstanke om demenssjukdom görs en utredningen som innehåller en noggrann kroppslig 

undersökning, en hjärnavbildning i form av datortomografi (DT) eller magnetisk 

resonanstomografi (MRT) av skallen, en psykisk undersökning samt en kognitiv 

undersökning. Målet är att fastställa en diagnos och utreda individens hjälpbehov. Grunden i 

hela diagnosen är individens sjukhistoria. Vid den kroppsliga undersökningen ingår test av 

syn- och hörselförmågan samt blodanalyser. Blodanalyser görs för att utesluta 

behandlingsbara rubbningar som kan orsaka demenssymptom. Den psykiatriska 

undersökningen diagnostiserar tecken på depression och ångest samt eventuellt missbruk av 

psykofarmaka och alkohol. Vid den kognitiva bedömningen fastställs om individen lider av 

en kognitiv nedsättning samt graden av nedsättning. Bedömningen kan gå till på olika sätt och 

flera olika skattningsskalor finns för att diagnostisera viken typ av demens individen har 

drabbats av. Den enklaste formen består av kortfattade minnestester. Det vanligaste testet är 

minimentaltest (MMT), som består av tio frågor som stämmer av patientens 

orienteringsförmåga, minne, uppmärksamhet, språkliga samt visuella förmåga. Den maximala 

poängen är 30 och ett resultat under 24 anses vara tecken på kognitiv svikt (Wahlund, 2002). 

MMT är inte är något exakt diagnosinstrument utan ett ungefärligt sätt att uttrycka graden av 

demens. Genom MMT poäng graderas 30-26 poäng som mild begynnande demens, 25-20 

poäng som medelsvår demens och nio till noll poäng som svår demens. För att ställa 

diagnosen demens används i Sverige vanligen de internationella kriteriemanualerna DSM IV 
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eller ICD-10. DSM-IV-kriterierna för demens innebär en nedsättning av flera kognitiva 

funktioner. Den kognitiva funktionsnedsättningen ska inte förekomma enbart i samband med 

förvirringstillstånd. Enligt ICD-10-kriteriern ska det bland annat finnas belägg för en 

minnesnedsättning som är tydligast när det gäller nyinlärning både verbal och icke-verbal 

information och en reducering av andra kognitiva förmågor som visar sig som försämrat 

omdöme och försämrad tankeverksamhet. Det ska även finnas en nedsättning av emotionell 

kontroll eller motivation eller en förändring av socialt beteende. Symtomen i kriterierna ska 

ha funnits i minst sex månader (Svenskt Demens Centrum, 2008). 

Smärta 

Smärta är en mycket komplex upplevelse som påverkas av många olika faktorer. Smärta är 

alltid en individuell upplevelse och helt unik för den enskilda individen. Personer som utsätts 

för samma smärtstimuli kan reagera på helt olika sätt, samtidigt som upplevelsen av smärta 

hos samma person helt kan skilja sig från en situation till en annan. Smärta är en ytterst 

subjektiv upplevelse för patienten och är därför odiskutabel. Det är endast den som upplever 

smärtan som kan beskriva lidandet samt intensiteten och varaktigheten i smärtan (Almås, 

Stubberud & Grönseth, 2011). 

Enligt International Association for the Study of Pain (IASP) definieras smärta som ”en 

obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller beskriven i 

termer av sådan skada. Oförmåga att kommunicera utesluter inte att individen känner smärta 

eller kan vara i behov av adekvat smärtlindring. Smärta är alltid subjektiv. Varje individ lär 

sig betydelsen av ordet genom egna erfarenheter av vävnadsskada tidigt i liver”( Werner & 

Leden, 2010, s 13). 

Smärta kan delas in i två grupper utifrån tidsaspekten, akut smärta och långvarig smärta. Akut 

smärta eller kortvarig smärta uppträder exempelvis vid omfattande vävnads skada efter 

operationer eller trauman. Denna typ av smärta är tillfällig och upphör då skadan har läkts. 

Akut smärta har också till syfte att skydda oss genom att aktivera reflexer som gör att vi flyr 

vid hot om skada. Långvarig smärta åsyftar ett smärttillstånd som pågått mer än tre till sex 

månader, exempel på sådana tillstånd är artros, huvudvärk och fibromyalgi. Denna smärta kan 

vara både ständigt pågående eller regelbundet återkommande. Långvarig smärta påverkar 

individen på en rad olika sätt både privat och i arbetslivet, vilket kan leda till minskad 

livskvalitet och social isolering (Lundeberg & Norrbrink, 2010). 
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Smärttyper 

Nociceptiv smärta beror på en vävnadsskada där smärtreceptorerna har aktiverats på grund av 

en retning. Den nociceptiva smärtan känns som molande, huggande eller brännande och är 

vanligen lätt att lokalisera när den ligger i ytligare vävnad. Har skadan gått ner i djupare 

vävnad kan det vara svårare att bedöma exakt var det gör ont. Typiskt för nociceptiv smärta är 

en ökad smärtkänslighet och tryckkänslighet samt ibland reflexmässig kramp. Neurogen 

smärta eller neuropatisk delas in i två grupper (perifer eller central) beroende på var i 

nervsystemet den smärtutlösande processen sitter. Smärtans karaktär varierar med vilken 

nervstruktur som är skadad och kan upplevas som ilande, stickande, brännande eller som en 

diffus obehaglig smärta. Perifer neurogen smärta uppstår vid exempelvis inflammationer, 

virus infektioner (bältros) eller klämskador. Central neurogen smärta förekommer vid 

exempelvis diskbråck, hjärnskador eller stroke. Psykogen smärta kan upplevas och beskrivas 

precis som nociceptiv eller neurogen smärta men orsakas av psykiska psykologiska faktorer 

såsom depression, ångest eller psykos. Idiopatisk smärta är mycket ovanligt och innebär att 

ingen orsak till smärta hittas trots omfattande undersökningar och utredningar. Diagnosen bör 

användas med försiktighet då en orsak till besvären kan upptäckas i ett senare skede. Det är av 

största vikt att smärtan tas på allvar även om ingen bakomliggande orsak kan hittas 

(Hägerstam, 2007). 

Smärtbedömning  

Patientens egen beskrivning av smärtans intensitet och varaktighet är det allra viktigaste 

instrumentet för att kunna göra en korrekt smärtbedömning. Vissa patientgrupper kan ha svårt 

att verbalt beskriva sin smärtupplevelse t.ex. vid nedsatt kognitiv funktion eller 

medvetslöshet. Vid dessa tillfällen kan andra parametrar användas för att bedöma smärta, 

såsom puls, blodtryck och andningsfrekvens samt observation av beteendemönster (Werner & 

Leden, 2010). 

Patienter kan också undvika att uttrycka smärta av olika anledningar, man kanske är rädd för 

att oroa sina närstående eller att vara till besvär för personalen. Det sistnämnda ställer stora 

krav på personalen vad gäller attityder. Att vara intresserad och lyssna på patienten när 

han/hon ger uttryck för sin smärta gör det lättare för patienten att beskriva smärtans 

egenskaper (Hawthorn & Redmond, 1999).  
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En god smärtbedömning är en förutsättning för en framgångsrik behandling av smärta. Det 

finns flera olika strategier för att bedöma smärta hos patienten, men absolut viktigaste är att 

det finns en välfungerande dialog mellan patient och vårdpersonal. Detta är särskilt 

betydelsefullt när det handlar om patienter med kronisk smärta, där patienten är experter på 

sin egen smärta. Att föra en god dialog kan ibland vara komplicerat t.ex. när patienten inte vill 

prata om smärtan, personalen inte lyssnar aktivt, patienten talar ett annat språk eller när 

patienten lider av nedsatt kognitiv funktion (Hawthorn & Redmond, 1999).  

Det finns mycket som pekar på att smärta hos patienter med kognitiv svikt ofta inte 

uppmärksammas och därför är underbehandlad. För att kunna upptäcka, bedöma och behandla 

smärta på ett korrekt sätt är det första steget att hitta bra och användbara metoder för detta. 

Det finns därför ett behov av hanterbar, giltig och tillförlitliga smärtbedömningsmetoder 

(Zwakhalen, Hamers, Abu-Saad & Berger, 2006). 

För att bedöma och uppskatta smärtans intensitet används vanligen endimensionella skalor 

exempelvis Visuell analog skala (VAS). Dessa skalor har en bra reliabilitet förutsatt att 

patienten förstår och kan använda dessa skalor på ett tillförlitligt sätt. En tecknad bild av 

människokroppen, där patienten själv eller vårdpersonal kan rita i var smärtan sitter och dess 

utbredning kan vara till hjälp vid bedömningen (Vårdhandboken, 2012). Att bedöma smärta 

genom att observera smärtbeteenden är särskilt betydelsefullt vid bedömning av smärta hos 

patienter med kognitiv svikt. Det finns ett antal olika bedömningsskalor för detta ändamål. 

För att denna smärtbedömning ska vara tillförlitlig krävs det att man känner till patientens 

normala beteende och rörelsemönster. Dessa skalor bör inte användas som enda 

bedömningsinstrument hos patienter med måttlig kognitiv svikt då det finns en tendens att de 

underskattar smärtans svårighetsgrad i jämförelse med patientens egen smärtskattning 

(Vårdhandboken, 2012). 

Smärta vid demenssjukdom 

En person med demenssjukdom blir allteftersom sjukdomen fortskrider mer och mer beroende 

av hjälp för att klara sin vardag och senare även sin personliga omvårdnad. De kan också ha 

svårt att ge uttryck för smärta, olust och andra symtom på ohälsa. Det är viktigt att belysa 

detta område, eftersom det ställer krav på hälso- och sjukvården att vara uppmärksam på olika 

tecken på ohälsa och att kontinuerligt göra riskbedömningar (Socialstyrelsen, 2010). 
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Att identifiera smärta hos personer med demens kan vara en utmaning, då dessa personer på 

grund av sviktande verbal förmåga inte själva kan redogöra för sin smärta. Att på ett effektivt 

sätt kunna ge lämplig smärtlindring hos denna grupp kräver noggrann bedömning och 

systematisk utvärdering. Obehandlad smärta hos dementa personer kan visa sig genom andra 

kliniska tillstånd till exempel depression, agitation, eller minskad aptit. För att kunna urskilja 

att dessa olika tillstånd beror på smärta, krävs utveckling av alternativa metoder och 

instrument för att göra en korrekt bedömning (Ersek, Neradilek & Polissar, 2011). 

Även beteenden som tolkas som demens kan vara en indikation på smärta. Till exempel kan 

aggressiva beteenden vara en reaktion från personer som inte har möjlighet att verbalt 

uttrycka sin smärta, vilket skulle kunna misstolkas som ett symptom på demens (Zwakhalen, 

Hamers, Abu-Saad & Berger, 2006). För att kunna bedöma smärta hos patienter med demens 

finns flera olika smärtbedömningsskalor. Flera vetenskapliga studier har gjorts för att bedöma 

tillförlitligheten och användbarheten av smärtbedömningsskalorna (Paulson-Conger,
 
Leske, 

Maidl, Hanson & Dziadulewicz, 2011; Lynn Snow & Shuster Jr, 2006). 

Problemformulering 

Personer som drabbats av demenssjukdom har sviktande minnesfunktion samt nedsatt 

kognitiv förmåga att uttrycka sina behov. Detta kan leda till svårigheter för sjuksköterskan att 

bedöma graden av smärta hos dessa patienter. Att beskriva vilka metoder som finns i 

litteraturen samt studera den utvärderade nyttan av dessa metoder, skulle kunna underlätta för 

sjuksköterskan vid val av smärtskattningsmetod. 

Syfte 

Att beskriva de självskattningsmetoder och observationsmetoder som finns samt vilka av 

dessa som på bästa sätt kan ge en korrekt smärtbedömning hos personer med demenssjukdom. 

Frågeställningar 

Vilka smärtskattningsmetoder och observationsmetoder för smärtbedömning av personer med 

demenssjukdom finns beskriven i vetenskapliga studier? 

Vilka smärtskattningsmetoder och observationsmetoder lämpar sig enligt vetenskapliga 

studier bäst vid smärtbedömning hos personer med demenssjukdom? 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1524904210000871
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1524904210000871
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1524904210000871
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1524904210000871
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1524904210000871
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METOD 

Design 

Litteraturstudie 

En litteraturstudie innebär en kritisk och systematisk sammanställning av forskningsresultat 

som utgår från en forskningsfråga. Litteraturstudien ger en sammanfattning av aktuell 

kunskap inom ett ämne. Denna typ av studier kan bidra till att uppmärksamma behovet av fler 

studier inom området och kan även inspirera till nya forskningsområden (Polit & Beck, 2010). 

För att ge en tydligare bild av hur den systematiska litteraturstudien har utförts visas ett 

flödesschema hämtat från Polit och Beck (2010) enligt figur 1. 

Figur 1  

 

Figur 1 Flödesschema för litteraturstudie. Modifierad modell efter Polit & Beck (2010). 

Sökstrategi 

Vid litteratursökningen användes databaserna PubMed och Cinahl eftersom dessa databaser 

enligt Polit och Beck (2011) är speciellt användbara vid sökningar inom omvårdnadsområdet. 

Föreliggande litteraturstudie innefattade följande MESH-termer: pain, assessment, pain 

measurement ,dementia, severe dementia, nursing. För att underlätta sökningen användes 

möjligheten att söka efter liknande studier i databaserna då en lämplig studie som uppfyller 
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författarnas sökkriterier påträffades. Även manuella sökningar på referenslistor gjordes 

genom att utvalda studiers referenslistor granskades. 

Urval 

Vid beskrivandet av funna artiklar i de olika databaserna har resultatet redovisats genom att 

följa Forsberg och Wengströms (2008) modell. Det innebär att antalet träffar angivits för 

respektive databas med de aktuella sökorden samt den aktuella kombinationen av sökord som 

användes. Vid den manuella sökningen fann författarna två lämpliga studier. En av dessa fann 

författarna i referenslistan från en studie som senare exkluderades, “The use of a self-reported 

pain measure, a nurse-reported pain measure and the PAINAD in nursing home residents with 

moderate and severe dementia: a validation study”. Den andra studien fann författarna från en 

av de studier som ingår i detta arbete, “ A Comparative Investigation of Observational Pain 

Assessment Tools for Older Adults With Dementia”. 

Tillvägagångssätt 

Innan artiklarna valdes ut granskades de gemensamt av författarna genom att samtliga 

sammanfattningar av de titlar som ansågs intressanta lästes. Totalt 114 sammanfattningar 

lästes. Därefter valdes de artiklar ut som ansågs uppfylla ställda kriterier, totalt 13 stycken, 

enligt tabell 1. För att göra det möjligt att följa granskningsprocessen vid urvalet av de 

inkluderade artiklarna har denna litteraturstudie utgått från Forsberg och Wengströms (2008) 

mall för kvantitativa studier. Denna mall omfattar kvalitetsbedömningar av studiens syfte, 

frågeställning, design, urval, mätinstrument, analys och tolkning. En checklista bestående av 

17 frågor som kan besvaras med ja eller nej utformades (bilaga 1). Därefter fastställdes att de 

artiklar som uppfyllde svarsalternativ ja på mer än 60 procent av frågorna skulle inkluderas 

(Willman m.fl., 2006). Totalt 13 artiklar inkluderades och 111 studier exkluderades dels på 

grund av att de inte nådde upp till 60 % ja enligt checklistan och dels på grund av att de 

ansågs som svårtolkade. I tabell 1 redovisas de 13 funna artiklarna utifrån databas och sökord.  

Inklusionskriterier 

Författarnas inklusionskriterier var följande: Vetenskapliga artiklar skrivna på engelska eller 

svenska. Tidigare studier som uppfyller vår studies syfte och frågeställningar. Artiklar 

publicerade mellan år 2002 - 2012, tillgängliga i fulltext. Dessa kriterier grundar sig på de 

språk författarna behärskar samt strävan efter att hitta aktuell forskning. I begränsade studier 
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bör man enligt Forsberg och Wengström (2008) avgränsa sökningen till studier som 

genomförts de senaste tio åren. 

Exklusionskriterier 

Författarnas exklusionskriterier var följande: Artiklar skrivna på andra språk än engelska eller 

svenska samt artiklar publicerade före 2002. Även artiklar som beskriver smärtbedömning av 

andra kategorier, till exempel unga personer, personer med känd depressionsproblematik eller 

äldre utan demenssjukdomar, samt artiklar som inte uppfyller studiens syfte exkluderades.  

Tabell 1. Sökresultat 

Databas Sökord/ 

Meshtermer 

Antal träffar Lästa 

abstract 

Inkluderade 

artiklar 

Medline/Pubmed Pain measurement 

AND severe dementia 

37 10 2 

Medline/Pubmed Pain measurement 

AND dementia AND 

nursing 

111 32 4 

Medline/Pubmed Pain AND assessment 

AND severe dementia 

58 22 0 

Medline/Pubmed Pain AND assessment 

AND severe dementia 

AND nursing 

36 15 2 

Cinahl Pain measurement 

AND severe dementia  

17 6 1 

Cinahl Pain measurement 

AND dementia AND 

nursing 

46 12 0 

Cinahl Pain AND assessment 

AND severe dementia 

20 10 1 

Cinahl Pain AND assessment 

AND severe dementia 

AND nursing 

13 7 1 

Manuella 

sökningar 

   2 

Totalt  338 114 13 
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Bearbetning och analys 

Resultatanalys 

De 13 inkluderade studierna lästes först i sin helhet av författarna var för sig för att 

åstadkomma en så tillförlitlig tolkning som möjligt (Forsberg & Wengström, 2008). Därefter 

diskuterades innehållet i studierna. Slutligen gjordes en gemensam analys av studiernas 

resultat. För att få en överblick över det som har analyseras har en sammanställning av varje 

artikels resultat redovisats med en schematisk tabellöversikt i bilaga 2. Föreliggande 

litteraturstudie har enligt Fribergs förslag (2006) granskat likheter och skillnader mellan de 

olika studiernas resultat. Därefter har de resultatet av de områden som överensstämmer med 

innehållet i frågeställningarna presenterats i löpande text. 

Kvalitetanalys 

Varje kvalitetsanalys har värderats i flera steg, där en systematisk genomgång av varje studie 

gjorts för att kunna göra en kvalitetsbedömning. Kvalitetsanalysen har utgått från Forsberg 

och Wengströms (2008) mall för kvantitativa studier. I tabell 2 redovisas graderingen av 

kvalitet, som gjordes enligt Willman m. fl. (2006). 

Tabell 2 

Kvalitet: Starkt 80-100 % 

 Måttligt 70-79 % 

 Lågt 60 69 %  

 Exkluderades >60 % 

 

Bevisvärdet på var studie redovisas i bilaga 1. 

Etiska överväganden 

Endast studier som fått tillstånd från etisk kommitté eller där noggranna etiska överväganden 

har gjorts har använts till denna studie. Alla artiklar har presenterats oavsett författarnas egna 

förförståelser eller åsikter i ämnet, enligt rekommendationer från Forsberg och Wengström 

(2008).  
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RESULTAT 

Resultaten i denna litteraturstudie grundar sig på 13 kvantitativa studier. Samtliga studier har 

enligt författarnas kvalitetsanalys ett måttligt till starkt bevisvärde. Undersökningsgrupperna i 

de ingående studierna är över 59 år med varierande grad av demens. Studierna har utförts på 

olika vårdhem i USA, Kanada och Europa. Smärtbedömningarna har gjorts vid vila och 

rörelse. Olika smärtbedömningsmetoder jämfördes med varandra. Forskarna har använt sig av 

observationer med och utan videoinspelning. Då resultaten från de studier som ingår i denna 

litteraturstudie granskats och analyserats har två metoder framkommit. Dessa metoder är 

självskattningsmetoder och observationsmetoder. De olika metoderna presenteras tillsammans 

med de resultat som framkommit. 

Smärtsskattningsmetoder för smärtbedömning av personer med demenssjukdom 

Självskattningsmetoder  

Coloured Analogue Scale (CAS) 

CAS är ett instrument som mäter smärta genom att använda färg för att erhålla en numerisk 

skala av smärtintensitet. CAS innefattar en vertikal visuell skala med vit färg vid ena ändan, 

som representerar icke smärtsamt tillstånd och mörkröd färg vid den motsatta änden, som 

representerar svår smärta. Skalan ökar också i bredd nedifrån och upp, så att det största 

området indikerar svår smärta (mörkröd) och liknar en långsträckt vertikal triangel. 

Deltagarna ombeds peka på den färgskala (från vit till mörkröd) som bäst matchade nivån av 

upplevd smärta. En numerisk bedömningsskala, från noll till tio, finns på baksidan av CAS 

och används för att tilldela ett numeriskt betyg till deltagarnas självrapporterade smärta 

(Lints-Martindale m fl., 2011). 

CAS har i en studie jämförts med fyra andra självskattningsmetoder vad gäller 

tillförlitligheten att bedöma smärta hos personer med kognitiv svikt. Resultaten visade ingen 

större skillnad att förstå och använda metoderna för personer med lätt kognitiv svikt. 

Förståelsen och användbarheten för alla fem metoder minskade i förhållande till lägre 

kognitiv funktion. CAS visade sig vara den skalan som var svårast att förstå och använda då 

den krävde upprepade förklaringar (Closs m fl., 2003). I en studie av Lints-Martindale m fl., 

(2011) jämfördes sex observationsmetoder med patienternas självskattning med CAS. 

Resultaten visade ingen korrelation alls mellan deltagarnas självskattning med CAS och 

observationsmetoderna. 
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Face Pain Scale (FPC) 

FPS består av sju tecknade ansikten placerad på rad som uttrycker ökande smärta. Det ansikte 

som bäst överensstämmer med smärtan påvisas och indikerar smärtans intensitet. (Pautex m 

fl., 2006). 

Pautex m fl.,( 2005) har i en studie utvärderat användbarhet och tillförlitlighet av fyra olika 

självskattningsmetoder, och även jämfört dessa med en observationsmetod. Resultaten visar 

att korrelationen mellan de fyra självskattningsmetoderna var mycket stark och att förståelsen 

för metoderna var likvärdig även om det fanns en liten tendens till sämre förståelse för FPS. 

Förmågan att förstå och använda självskattningsmetoder visade sig inte ha något samband 

med typen av demenssjukdom, däremot hade graden av demens ett betydande samband. 

Studien visade att korrelationen mellan observationsmetoden och självskattningsmetoderna 

var måttlig. Hos de patienter som rapporterade smärta underskattade observationsmetoden 

smärtans svårighetsgrad jämfört med alla fyra självskattningsmetoder. I en annan studie av 

Pautex m fl., (2006) har tre självskattningsmetoder jämförts med en observationsmetod för 

smärtbedömning hos personer med demens. De allra flesta av deltagarna, 61 %, visade god 

förståelse för minst en självskattningsmetod. Studien visade att graden av demens var den 

mest betydande faktorn för förståelsen av metoderna. Därefter kom vilken typ av metod som 

användes. FPS var den självskattningsmetod som de allra flesta deltagarna kunde förstå och 

använda.  

Horisontell Visuell Analog Scale (HVAS) 

Deltagarna graderar sin smärta längs en tio cm lång horisontell linje genom att med hjälp av 

en markör ställa in aktuell smärtintensitet mellan noll, ingen smärta och tio, värsta tänkbara 

smärta (Pautex m fl., 2005). 

I studien av Pautex m fl., (2005) jämfördes självskattningsmetoder med observationsmetoder 

för att bedöma smärta hos personer med demens. Korrelationen mellan HVAS och 

observationssmetoden var måttlig. Observationsmetoden underskattade smärtintensiteten i 

jämförelse med HVAS. Resultatet visade att HVAS var den självskattningsmetod som 

personer med mild till måttlig demens hade bäst förståelse för. Även validiteten av HVAS 

visades vara hög. Förmågan att förstå och använda HVAS var inte relaterat till typen av 

demens, däremot fanns en sämre förmåga att förstå och använda HVAS vid svårare demens. 

En annan studie av Pautex m fl., (2006) där man jämfört HVAS med två andra 
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självskattningsmetoder, visade resultatet i motsats till den tidigare studien lägst förståelse för 

HVAS. Då man jämförde med en observationsmetod visade resultaten en måttlig 

överensstämmelse mellan observationssmetoden och HVAS. Detta samband var bättre hos 

patienter utan demens. 

Mechanical Visual Analogue Scale (MVAS) 

MVAS är en plastversion av VAS med en glidande markör som deltagaren flyttar till det läge 

som motsvarar upplevs smärtnivå. 

Closs m fl., (2003) beskriver i sin studie användbarheten hos fem olika 

självskattningsmetoder. Då deltagarna fick frågan vilken av metoderna de föredrog att 

använda valdes MVAS sist. Resultaten visar även att MVAS var den metod som var svårast 

att använda och förstå för deltagarna med måttlig till svår kognitiv svikt. 

Numerical Rating Scale (NRS) 

NRS är en skala som består av en horisontell linje med noll för ingen smärta längst till vänster 

på skalan och tio för värsta smärta längst till höger på skalan. Lika stora avstånd mellan streck 

på skalan representerar varje upplevd smärtintensitet. Deltagaren väljer det nummer som bäst 

stämmer överens med intensiteten av smärta som upplevs (Horgas, 2007). 

I en studie av Closs m fl., (2003) jämfördes fem självskattningssmetoder för att bedöma 

smärta hos personer med demens. På frågan vilken metod patienterna helst använd för att 

själva skatta sin smärta valdes NRS som nummer fyra utav fem metoder. Hos de personer 

med mild kognitiv svikt fanns ingen skillnad mellan metoderna vad gällde förståelse och 

identifiering av smärta. Deltagarnas förståelse av NRS var mycket god hos personer med 

måttlig kognitiv svikt, men betydligt sämre förståelse visades hos de med svårare kognitiv 

svikt. I en annan studie jämfördes en observationsmetod med självskattningsmetoder, bland 

annat NRS. Resultaten visar att NRS och observationsmetoden korrelerade väl hos personer 

utan kognitiv svikt. Däremot fanns ingen korrelation mellan de båda 

smärtbedömningsmetoderna hos personer med nedsatt kognitiv svikt (Horgas, 2007). 

Verbal Descriptor Scale (VDS) 

VDS är en metod tänkt att användas för personer som verbalt kan uttrycka sin smärta. VDS 

består av frågor som ska besvaras med ja eller nej. Om deltagaren svarar ja på frågan om 

smärta får han/hon en följdfråga om intensiteten av smärtan. För att beskriva intensiteten får 
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patienten gradera smärtan på en sexgradig skala där ingen smärta ger noll poäng och värsta 

tänkbara smärta ger sex poäng (Cohen- Mansfield, 2006). 

Cohen-Mansfield (2006) har i sin studie jämfört olika smärtbedömningsmetoder 

(självskattningsmetoder, informatörsbedömningsmetoder och observationsmetoder) med 

varandra. Resultatet visade att det starkaste sambandet fanns mellan metoder av samma typ. 

Självskattningsmetoderna, där VDS ingick, var de metoder som sämst korrelerade med 

observationsmetoderna. Mellan självskattningsmetoderna och informatörsmetoden fanns en 

måttlig korrelation. Sambandet mellan de olika smärtbedömningsmetoderna var detsamma för 

personerna med måttlig och svår kognitiv svikt 

Verbal Rating Scale (VRS) 

VRS är en skala som innehåller en förteckning med adjektiv som beskriver olika nivåer av 

smärta, ingen smärta, mild smärta, måttlig smärta och svår smärta. Patienter väljer det 

adjektiv som bäst beskriver den upplevda smärtan (Pautex m fl., 2006). 

I en studie av Closs m fl., (2004) där man jämfört fem olika självskattningsmetoder, visade 

resultaten att VRS var den självskattningsmetod som behövde minst antal förklaringar innan 

användning. Graden av demens hade betydelse för metodernas användbarhet, en signifikant 

skillnad fanns för förståelse av VRS hos de med måttlig kognitiv svikt och svår kognitiv svikt, 

där de med svår svikt hade betydligt sämre förståelse för denna metod. Det fanns ingen klar 

skillnad mellan vilka metoder patienterna föredrog att använda, förutom VRS som valdes 

något oftare. Pautex m fl., (2005) jämförde i sin studie användbarhet och tillförlitlighet av 

fyra självskattningsmetoder och jämförde hur de överensstämde med resultatet av en 

observationsmetod. VRS visade sig ha en tendens för bättre förståelse än övriga 

självskattningsmetoder hos personer med svårare demens samt visade god validitet av 

metoden. Observationsmetoden korrelerade måttligt med självskattningsmetoderna och 

tenderade att underskatta smärtans intensitet. I en annan studie av Pautex m fl. (2006) visar 

resultaten på liknande förståelse av VRS, där 39 procent av deltagarna kunde använda VRS 

på ett tillförlitligt sätt. 

Vertical Visuell Analog Scale (VVAS) 

VVAS är en skala liknade HVAS, men där skalan presenteras vertikalt och linjen ersätts med 

en röd triangel där toppen är vänd uppåt och basen nedåt. Smärtintensiteten graderas på 

samma sätt som med HVAS mellan noll, ingen smärta och tio, värsta tänkbara smärta. 
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Patienten skattar sin smärta genom att placera triangelns topp på den siffra som bäst beskriver 

smärtan.  

Resultat från en studie visade att VVAS var en självskattningsmetod som personer med mild 

till måttlig demens hade hög förståelse för. VVAS visade i denna studie på en hög validitet 

(Pautex m fl., 2005). 

 

Observationsmetoder 

Assessment of Discomfort in Dementia (ADD) 

ADD har utformats för att känna igen och underlätta behandlingen av fysiskt och 

känslomässigt obehag och smärta hos personer med demens. Den senaste versionen omfattar 

fem kategorier: Ansiktsuttryck, t.ex. grimaserande, blinkande. Sinnesstämning, t.ex. 

irritabilitet och förvirring. Kroppsspråk, t.ex. spänd och vrider händerna. Röst, t.ex. stönande 

och grymtande, samt beteende, t.ex. förändring i aptit och rastlöshet (Lints-Martindale, A C., 

m fl., 2011). 

ADD har enligt studien av Lints-Martindale m fl. (2011) tillräckliga psykometriska 

egenskaper och kan skilja mellan icke-smärtsamma och smärtsamma tillstånd. 

Abbey Pain Scale (APS) 

APS är en skala som används för att bedöma smärta hos personer med svår demens. Sex 

faktorer bedöms. Dessa faktorer är röstuttryck, ansiktsuttryck, förändrat kroppsspråk, 

förändrat beteende, fysiologiska förändringar och kroppsliga förändringar (skador). Varje 

faktor bedöms på en fyrgradig skala från noll till tre, där högre poäng indikerar starkare 

smärta (Sheu m fl., 2011). 

Studien av Sheu m f. (2011) jämförde bedömning av ansiktsuttryck med APS och guiden 

Facial Avtion Coding System,FACS (bilaga 3). Resultaten visade och en signifikant 

korrelation mellan dessa både vid måttlig och svår smärta. Då man jämförde APS med 

observationsmetoderna Pain Assessment In Advanced Dementia, PAINAD, och 

Noncommunicative Patiet’s Pain assessment Instrument, NOPPAIN, skattade APS lägre 

smärta än PAINAD, men högre smärta än NOPPAIN. 
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Checklist of Nonverbal Pain Indicators (CNPI) 

CNPI har anpassats utifrån University of Alabama- Birminghams smärtbeteendeskala. Den 

har sex grupper av beteenden (läten, ansiktsgrimaser, stelhet, gnidande, rastlöshet och verbala 

klagomål) som räknas som "närvarande" eller "frånvarande" i två tillstånd, "vila" och "under 

rörelse." Summering av antalet markerade objekt i varje tillstånd ger delskalpoäng (intervall 

0-6) och en totalpoäng (intervall 0-12), (Ersek m fl., 2010). 

Enligt en studie av Ersek m fl. visade CNPI bättre tillförlitlighet vid rörelse än vid vila. 

Resultat från Lints-Martindale studie (2011), som jämförde sex olika observationsmetoder 

visar att CNPI kan skilja mellan icke-smärtsamma och smärtsamma tillstånd. Den 

obervationsmetod som bäst korrelerar med CNPI är PACSLAC. 

Certified Nursing Assistant Pain Assessment Tool (CPAT) 

CPAT används för att mäta smärta hos kognitivt nedsatta personer och är utformad för att 

observera indikationer på smärta och icke smärta inom fem kategorier: ansiktsuttryck, 

beteende, humör, kroppsspråk och aktivitetsnivå. Smärtindikatorer bedömds som ett och icke 

smärtindikatorer som noll med en maximal poäng på fem. 

CPAT har enligt resultat från Cervo m fl. (2009) höga värden för klinisk användbarhet. 

Tillförlitligheten av CPAT ansågs ha acceptabla nivåer. 

Doloplus, Doloplus-2 

Doloplus är en observationssmetod som har utvecklats för att bedöma smärta hos äldre 

personer med kommunikationssvårigheter. Metoden består av tio frågor som är indelade i tre 

grupper, somatiska reaktioner, psykosomatiska reaktioner och psykosociala reaktioner. Den 

somatiska delen omfattar fem frågor: somatiska besvär, skyddande kroppshållning vid vila, 

skydd av ömma områden, ansiktsuttryck och blick, samt sömnmönster. Den psyksomatiska 

delen omfattar två frågor: tvätt och-/ eller påklädning samt rörlighet. Den psykosociala delen 

omfattar tre frågor: kommunikation, social interaktion och beteende. För varje fråga finns fyra 

nivåer. Varje svarsalternativ graderas noll till tre. De tre delarna ger tillsammans en 

totalpoäng mellan noll och 30. En poäng över fem anses indikera smärta. Doloplus 2 är 

anpassat för användning på engelska (Pautex m fl., 2007). 

Studier har visat att Dolplus 2 endast korrelerar måttligt med självskattningsmetoderna VRS, 

HVAS, FPS och VVAS, samt underskattar smärtans svårighetsgrad jämfört med dessa tre 
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självskattningsmetoder (Pautex m fl., 2005, 2006). I en annan studie kunde man dock se en 

tydlig korrelation mellan Doloplus 2 och självskattningsmetoden VAS för patienter som har 

smärta. I denna studie undersöktes även en grupp individer utan demens, där man fann ett 

ännu tydligare samband mellan Doloplus 2 och VAS-skalan (Pautex m fl., 2007). 

Mobilisation Observation Behavior Intensity Dementia (MOBID) 

MOBID är en metod speciellt framtagen för att bedöma smärta hos äldre personer med svår 

demens. Instrumentet fokuserar på att bedöma nociceptiv smärta från rörelseapparaten utlösta 

av fem olika rörelser ex. öppna och stänga handen, sträcka och böja på knän, sitta på 

sängkanten och/eller vända sig i sängen åt båda håll. Olika tecken på smärta såsom ljud 

ansiktsuttryck och försvar registreras. Intensiteten av smärtbeteenden bedöms med hjälp av en 

skala mellan noll och tio poäng (Husebo m fl., 2009). 

Då Husebo m.fl. (2009) undersökte MOBID i en studie av personer med måttlig till svår 

demens och kronisk smärta. Resultaten visade att denna observationsmetod var tillräckligt 

tillförlitlig för att kunna användas vid bedömning av smärta hos äldre personer med måttlig 

till svår demens. 

Mobilisation Observation Behaviour Intensity Dementia 2 (MOBID-2) 

MOBID 2 är en utvecklad version av MOBID för att omfatta andra organ och andra typer av 

smärta t.ex. cancer, angina pectoris och emboli. Bedömaren registrerar även smärtans 

lokalisation genom att använda teckningar över kroppen (Husebo m fl., 2010). 

MOBID 2 har utvärderats och jämförts utifrån bedömningar från skalan med bedömning från 

läkarundersökning, visade resultaten att MOBID 2 överensstämde väl med den kliniska 

undersökningen. Författarna av studien fann att trovärdighet av MOBID 2 var hög (Husebo m 

fl., 2010). 

Mahoney Pain Scale (MPS) 

MPS har utvecklats för att bedöma närvaro och graden av smärta hos personer med svår 

demens. Åtta olika beteendefaktorer så som rynkad pannan, ängsligt uttryck, avslappnat 

ansiktsuttryck, ledset ansiktsuttryck, pannan fårad, särade läppar, andningsfrekvens, verbala 

uttryck, bedöms på en tregradig skala, högre poäng indikerar högre smärtintensitet (Sheu m 

fl., 2011). 
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Då man jämförde sex olika bedömningsmetoder visade resultaten att MPS skattade lägre än 

en av de andra metoderna, Pain Assessment In Advanced Dementia, PAINAD. Då studien 

jämförde 20 segment mellan MPS och FACS, visade resultaten en hög överensstämmelse. 

(Sheu m fl., 2011). 

Noncommunicative Patient’s Pain Assessment Instrument (NOPPAIN) 

NOPPAIN har utvecklats för bedömning av smärta hos personer med svår demens. Sex 

smärtrelaterade beteenden som utgörs av verbala uttryck eller ord, ansiktsuttryck, gnidande, 

kroppsförvar och oro/rastlöshet, observeras. Observationen bedömer förekomst, lokalisation 

och intensitet av smärta samt värderar intensiteten av smärta på en numerisk skala mellan ett 

och fem (Horgas m fl., 2007). 

En studie som utvärderade tillförlitligheten av NOPPAIN genom att jämföra 

obervationsmetoden med olika självskattningsmetoder fann en tydlig överrensstämmelse 

mellan NOPPAIN självskattningsmetoderna för grupper med lätt till måttlig demens. Däremot 

fanns inget starkt samband hos gruppen med svår demens. (Horgas m fl., 2007). I en studie 

som jämförde NOPPAIN med sex andra observationsmetoder visade resultaten att NOPPAIN 

skattade betydligt lägre än tre av dessa (Sheu m fl., 2011). Enligt en studie av Lints-

Martindale m fl. (2011) som utvärderat flera observationsmetoder, visar NOPPAIN bra 

förmåga att skilja mellan smärtsamma och icke smärtsamma beteenden. 

Observational Pain Behavior Assessment Instrument (OPBAI) 

Metoden omfattar fem kategorier av 12 olika beteenden med totalt 17 objekt. I de fem 

kategorierna beteenden ingår rastlöshet, muskelstelhet, kroppsrörelser, ansiktsuttryck och 

ljud. Observatören graderar de 12 beteendena på en sju-gradig skala. De betygsätter sedan på 

samma skala hur mycket av varje beteende inom kategorin som bedöms orsakas av smärta 

(Cohen-Mansfield, J, 2006). 

Då man i studien av Cohen-Mansfield, J., (2006) bland annat jämförde OBPAI med 

observationsmetoderna PAINAD och CNPI fann man att alla tre observationsmetoderna 

korrelerade bra med varandra.  

Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to Communicate (PACSLAC) 

PACSLAC består av 60 smärtbeteenden. Dessa beteenden delas in i fyra kategorier: 

ansiktsuttryck, kroppsrörelser, personlighet/humör samt en för övriga fysiologiska 
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egenskaper, som sömn- och nutritionsförändringar samt olika verbala beteenden. Poäng från 

de olika kategorierna summeras för att bedöma smärta (Sheu m fl., 2011). 

Lints-Martindale m fl. (2011) jämförde i sin studie PACSLAC med sex andra 

observationsmetoder och fann att PACSLAC hade störst korrelation med CNPI. Av de sex 

olika observationsmetoderna var PACSLAC en av de två metoder som uppmätte de högsta 

värdena av smärtintensitet. En annan studie fann dock vid en jämförelse av sex olika 

observationsmetoder att PACSLAC gav betydligt lägre poäng än övriga metoder. Då samma 

studie även jämförde PACSLAC med FACS visade resultatet korrelation mellan dessa två 

metoder vid måttlig eller svår smärta, men inte vid lätt smärta Sheu m fl., 2011). 

Pain Assessment for the Dementing Elderly (PADE) 

PADE består av 24 olika faktorer separerade i tre delar. Del ett, fysiska (t.ex. ansiktsuttryck), 

del två, helhetsbedömning (bedömning av patienternas övergripande smärta), och del tre, 

funktionell (dagliga aktiviteter som erhålls från kartlagd information). (Lints-Martindale, A 

C., m fl., 2011). 

Enligt en studie av Lints-Martindale m fl. (2011) som utvärderat flera observationsmetoder, 

visar PADE bra förmåga att skilja mellan smärtsamma och icke smärtsamma beteenden, 

framför allt vid bedömning av smärta i samband med vaccination. PADE visade även en bra 

korrelation med samtliga övriga observationsmetoder som ingick i studien. Dock fann man 

ingen korrelation mellan PADE och självskattningsmetoden CAS, dock var antalet deltagare 

som kunde använda självskattningsmetoden låg. 

Pain Assessment In Advanced Dementia (PAINAD) 

PAINAD är en observationsmetod som bygger på fem faktorer som var för sig observeras och 

värderas mellan noll och två. Faktorer som bedöms är: andning, negativa läten, ansiktsuttryck, 

kroppsspråk och avledning. Poängen varierar således mellan noll och tio, där den högre 

poängen tyder på starkare smärta. (Ersek m.fl. 2010) 

Ersek m fl. (2011) fann i sin studie att PAINAD visar bättre tillförlitlighet vid rörelse än vid 

smärta. Lints-Martindale m fl. (2011) jämförde PAINAD och självskattningsmetoden CAS. 

Resultatet visade inte någon hög överensstämmelse dem emellan. Sheu m fl. (2011) jämförde 

PAINAD med FACS och fann överenstämmelse mellan dessa vid måttlig eller svår smärta, 

men inte vid lätt smärta. Lints- Martindale m fl. (2011) jämförde även PAINAD med sex 
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observationsmetoder och fann att PAINAD var en av de två observationsmetoderna som 

skattade högst smärta. Även Sheu m fl. (2011) jämförde sex olika bedömningsmetoder. I den 

studien fann man att PAINAD skattade högre smärta än tre av de andra metoderna. 

Självskattningsmetoder och observationsmetoder som lämpar bäst sig vid 

smärtbedömning hos personer med demenssjukdom 

Självskattningsmetoder 

Resultaten från de ingående studierna visade att förståelsen för självskattningssmetoderna 

varierade med graden av demens. 

För personer med svår demens fann studien av Pautex m fl.(2005) att förståelsen för VRS var 

något bättre än självskattningsmetoderna HVAS, VVAS och FPS, som även de visade på 

relativt god förståelse. I en senare studie (Pautex m fl., 2006) fann författarna att FPS visade 

på bäst förståelse för denna grupp följt av VRS samt HVAS. Resultaten visade att FPS och 

VRS var de självskattningsmetoder som var bäst lämpade för personer med svår demens 

(Pautex m. fl., 2005, 2006). 

För personer med mild till måttlig demens fann studien av Pautex m fl. (2005) att förståelsen 

för HVAS var högst, följt av och VVAS och VRS. Samtliga tre självskattningsmetoderna 

visade på hög förståelse. Resultaten från Closs m. fl. (2004) visar bäst förståelse för VRS för 

denna grupp. Resultaten visade att HVAS, VVAS och VRS var de själskattningsmetoder som 

var bäst lämpade för personer med mild till måttlig demens ( Closs m. fl., 2004, Pautex m. fl., 

2005). 

Observationsmetoder 

De observationsmetoder som framhållits som lämpliga i de ingående studierna är CPAT, 

MOBID, MOBID-2, ADD, NOPPAIN, PADE, PANAID, PACSLAC och CNPI. 

Resultaten från studien av Cervo m fl.(2009) visade att CPAT hade höga värden för klinisk 

användbarhet och även tillförlitlighet. CPAT ansågs ha acceptabla nivåer för samtliga grader 

av demens. Det är en observationsmetod som bedömdes som mycket lätt att använda för 

vårdpersonalen. 

Husebo m.fl. (2009) undersökte MOBID hos personer med måttlig till svår demens och 

kronisk smärta. Resultaten visade att skalan var tillräckligt tillförlitlig för att kunna användas 



22 

 

vid bedömning av smärta hos äldre personer med svår demens. Senare studier av Husebo 

(2010) visade att även trovärdighet av MOBID 2 var hög i gruppen måttlig till svår demens. 

Lints-Martindale m fl. (2011) jämförde i sin studie sex olika bedömningsmetoder, ADD, 

NOPPAIN, PADE, PANAID, PACSLAC och CNPI. Alla dessa observationsmetoder visade 

sig vara lämpliga samt ha tillräckligt hög tillförlitlighet och användbarhet för att observera 

smärta hos personer med demens. 

DISKUSSION 

De självskattningsmetoder som personer med demenssjukdom hade bäst förståelse för och 

således ansågs lämpligast var FPS, VRS och VAS. De observationsmetoder som var mest 

lämpliga var CPAT, MOBID, MOBID-2, ADD, NOPPAIN, PADE, PANAID, PACSLAC 

och CNPI. De studier som ingår i denna litteraturstudie visade att observationsmetoder och 

självskattningsmetoder korrelerar mycket dålig med varandra. Detta sågs framförallt hos 

personer med svårare demens. Observationsmetoderna visade tydliga tendenser till att 

underskatta smärtans förekomst och intensitet jämfört med självskattningsmetoderna. 

Resultatdiskussion 

Självskattningsmetoder 

Det finns tydliga skillnader i förmågan att självskatta sin smärta hos personer med demens. 

De personer som har en mild till måttlig demens kan i allmänhet använda sig av olika typer av 

självskattningsmetoder. Däremot har de med svårare demens betydligt sämre förutsättningar 

för att själva skatta sin smärta (Closs m fl., 2003).  

Pautex m fl. (2005) undersökte användbarheten av fyra självskattningsmetoder. Resultaten 

visade att 90 procent av personerna med mild till måttlig demens och en tredjedel av de med 

svår demens kunde använda sig av minst en av dessa metoder. Förmågan att utföra en 

självskattning kanske inte alltid är helt tillförlitlig. Detta är viktigt att tänka på, då 

otillförlitliga mätningar kan göra det svårt att behandla och utvärdera behandling av smärta. 

Den aktuella studien kunde dock påvisa en hög tillförlitlighet för de fyra 

självskattningssmetoderna, VRS, HVAS, VVAS, FPS, samt att HVAS var den skala som flest 

personer kunde använda. Att personer med svår demens kan ha goda förutsättningar att 

självskatta smärta stöds i en studie av Zwakhalen m.fl. (2006), som menar att smärtskattning 

genom egenrapportering anses vara den metod som är mest tillförlitlig. 
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I en senare studie av Pautex m.fl. (2006) visade det sig att nästan två tredjedelar av personerna 

med svår demens kunde använda sig av någon av de tre självskattningsmetoderna som 

jämfördes i studien. Studien visade att alla tre självskattningsmetoderna var tillförlitliga men 

en större förståelse kunde ses vid VRS och FPS än vid HVAS. Detta kan tyda på att HVAS 

som är den mest använda självskattningsmetoden kanske inte är den mest lämpliga för 

smärtbedömning hos personer med svår demens, som ofta saknar förmågan till abstrakt 

tänkande. I studien gjordes även en jämförelse mellan tre självskattningsmetoder och två 

observationsmetoder. Jämförelsen mellan dessa två bedömningsinsmetoder visade en mycket 

liten korrelation, dessutom underskattade observationsmetoderna förekomsten och 

intensiteten av smärta. Detta kan kanske inte generaliseras till alla observationsmetoder men 

kan vara bra att ha i beaktande då observationsmetoder är det som oftast används för 

smärtbedömning hos personer med svår demens. 

Eftersom olika resultat har presenterats och variationen är stor bland förståelsen för 

smärtskattningsmetoderna bör olika metoder prövas individuellt. I synnerhet bör ett alternativ 

till VVAS o h HVAS övervägas. Detta eftersom dessa själskattningsmetoder genomgående 

visat sig vara mindre lämpliga för personer med svår demenssjukdom. Med tanke på det som 

tidigare nämnts, att personer med svår demens som ofta saknar förmågan till abstrakt 

tänkande, borde även FPS vara svårare att använda än VRS som är mer konkret konstruerad 

för beskrivning av smärta (Pautex m fl., 2006).  

Observationsmetoder 

Att upptäcka smärta hos personer med demenssjukdom är en stor utmaning för 

vårdpersonalen. Många metoder har utvecklats för att hjälpa till i denna process. I denna 

litteraturstudie visade sig flera observationsmetoder vara lämpliga samt ha tillräckligt hög 

tillförlitlighet och användbarhet, för att observera smärta hos personer med demens (Cervo m 

fl., 2009, Husebo m fl., 2009, Lints-Martindale m fl., 2011). De flesta metoder som 

framkommit i föreliggande litteraturstudie har visat sig ha begränsningar. 

Enligt Almås m fl.(2011) är smärta helt individuellt och unikt för den enskilda individen. Det 

är endast den som upplever smärtan som kan beskriva lidandet samt intensiteten och 

varaktigheten i smärtan. I studien av Jordan m fl. (2011) undersöktes två bedömningsmetoder, 

ett för smärta (PAINAD) och ett för att identifiera andra orsaker till obehag och lidande 

Discomfort Scale-Dementia of Alzheimer Typ (disDAT) (bilaga 3) hos personer med svår 

demens. PAINAD hade en hög känslighet men var sämre på att identifiera olika tillstånd som 
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smärta. Med tanke på PAINAD`s låga specificitet är risken relativt stor att även andra 

tillstånd kan identifieras som smärta. Det bör inte antas att allt obehag eller lidande hos en 

person med demens orsakas av smärta, även om det naturligtvis kan vara så. Viktigast är att 

personalen känner personen väl, då det underlättar att identifiera och åtgärda obehag eller 

lidande. 

FACS (Facial Action Coding System) är en detaljerad guide som beskriver ansiktets specifika 

rörelser och mimik. FACS har dock en begränsad klinisk användning, eftersom den kräver 

videoinspelning, omfattande utbildning av kodning, samt är tidskrävande att utföra. Genom 

att jämföra olika observationsmetoder med FACS kan man komma fram till vilka som ger 

beskrivningar som motsvarar hur människor visar ansiktsuttryck som indikerar smärta. Bland 

de 12 olika observationsmetoder som identifierats i denna litteraturstudie, innefattar alla 

bedömning av ansiktsuttryck. Beskrivningar av ansiktsuttryck som visar smärta varierar dock 

kraftigt inom dessa metoder. 

Sheu m fl. (2011) anser att de som använder observationsmetoder bör få en särskild 

information om de iakttagelser som ska vägas in i bedömningen av ansiktsuttryck. I studien 

kom man fram till att det var MPS och PAINAD som bäst korrelerade med FACS på de tre 

smärtnivåerna lätt, måttligt samt svår smärta. Korrelationen mellan FACS och de övriga fyra 

observationsmetoderna skiftade beroende på smärtintensitet. Studien jämförde totalt sex olika 

observationsmetoder med FACS (Sheu m fl., 2011). Inga av studierna som ingår i denna 

litteraturstudie har jämfört alla 12 observationsmetoder med FACS, vilket gör att det även kan 

finnas andra observationsmetoder som korrelerar bra med FACS. 

När det gäller att observera ansiktsuttryck menar Husebo m fl. (2010) att det kan spekuleras i 

om smärtskattning med video-inspelning överskattar observationerna av smärta, eller om 

"hands on" situationer underskattar dem. Många studier inkluderar video-inspelning, och 

ytterligare forskning behövs för att avgöra vilka testsituationen som är mest tillförlitliga. 

Ersek m fl. (2010) menar att varken CNPI eller PAINAD bör vara den enda indikatorn för att 

bedöma smärta. I stället bör de vara en del av en flerdimensionell smärtbedömning. Lints-

Martindale m fl. (2011) menar dock att båda dessa observationsmetoder är lämpliga för att 

identifiera smärta hos personer med demens.  

Lints-Martindale m fl. (2011) menar att observationsmetoder som innehåller mätning av 

smärtans intensitet kan ge användbar information, men kan även göra metoden svårare att 

tolka. Detta kan leda till att olika observatörer gör olika tolkningar av smärtintensitet. 
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Generellt ger observationsmetoder som innefattar intensitetsskalor lägre nivåer av 

tillförlitlighet jämfört med de observationsmetoder som inte innehåller dessa skalnivåer. I 

PACSLAC ingår inte intensitetskalor vilket forskarna anser vara en fördel, men 

observationsmetoden anses vara i längsta laget för att kunna vara kliniskt användbar. Man 

forskar därför nu vidare med att utveckla en ny version (PACSLAC 2), som förväntas bli 

kortare än den ursprungliga PACSLAC, vilket skulle kunna göra metoden mer tilltalande att 

använda vid smärtbedömning 

En observationsmetod som anses vara mycket lätt för vårdpersonalen att använda är CPAT. 

Trots att resultaten av studien gjord av Cervo m fl. (2009) visade den kliniska nytta CPAT, 

menade forskarna att ytterligare studier krävs. Detta för att undersöka om användningen av 

CPAT kommer att leda till förbättringar när det gäller funktion och livskvalitet för personer 

på särskilda boenden. 

Enligt Vårdhandboken (2012) krävs det att man känner till patientens normala beteende och 

rörelsemönster för att kunna utföra en tillförlitlig smärtbedömning. Detta bekräftas av flera 

studier (Jordan, 20011, Ersek, 2010, Husebo, 2009). Ersek m fl. (2010) vill med tanke på den 

vanligen höga personalomsättning på vårdhem, väcka frågan om behovet av att upprätthålla 

en stabil stab av utbildad personal, som är skickliga på att använda metoderna på ett 

konsekvent sätt. De menar vidare att man i framtiden bör undersöka metodernas prestanda då 

de används av undersköterskor och/eller sjuksköterskor som en del av vårdrutinen, i stället för 

i en kontrollerad miljö av videoinspelade observationer. Även Husebo m fl. (2009) belyser att 

resultatet i studien kan förklaras av att bedömarna inte kände till patienterna. Reliabiliteten av 

MOBID visade en varierande tillförlitlighet av metoden beroende på typ av smärta. Men 

forskarna kom ändå fram till att metoden är tillräckligt tillförlitlig för att kunna användas vid 

bedömning av smärta hos äldre personer med svår demens. Man underströk dock utmaningen 

att fånga smärtbeteenden hos personer med svår demens, särskilt när observatörerna inte 

känner patienten.  

Då man använder observationsmetoder för att identifiera smärta har det visat sig att vissa 

beteenden är svårare att tolka än andra. Verbala uttryck och ansiktsuttryck är de beteenden 

som är lättast och tolka medan förändringar av fysisk aktivitet och förändringar i mental status 

är områden som är svårare att tolka (Lints-Martindale m fl., 2011). Vid bedömning av 

personer med måttlig kognitiv svikt bör inte bedömningsmetoderna användas som det enda 

sättet att mäta smärta. Det finns då en tendens att bedömningsmetoderna underskattar 



26 

 

smärtans svårighetsgrad i jämförelse med patientens egen smärtskattning (Vårdhandboken, 

2012). Detta bekräftas av resultaten i denna litteraturstudie. Flera studier fann att 

observationsmetoderna visade tydliga tendenser att underskatta smärtans förekomst och 

intensitet jämfört med självskattningsmetoderna. Tillförlitligheten av de befintliga 

observationsmetoderna är enligt Enligt Sheu m fl. (2011) för närvarande otillräckliga. Både 

validitet och reliabilitet skulle gynnas av ytterligare utveckling för att förbättra 

smärtbedömningen. 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie utarbetades efter ett systematiskt flödesschema från Polit och Beck 

(2011). De olika stegen i sammanställningen av de forskningsresultat som ligger till grund för 

denna litteraturstudie diskuteras här. 

Ett syfte med mindre bredd som endast inkluderat ett visst antal smärtskattningsmetoder hade 

haft fördelen att kunna jämföra dessa metoder med varandra. Därmed hade resultatet för 

användbarheten av metoderna kunnat redovisas på ett tydligare sätt. Denna litteraturstudie har 

studerat metoder för personer med demens oavsett svårighetsgrad. Resultatet hade troligen 

blivit mer generaliserbart om urvalskriteriet hade varit smalare när det gäller svårighetsgraden 

av demens.  

Att endast använda två databaser vid sökningen innebär begränsningar då det gäller att ta del 

av befintlig forskning. Fler databaser hade kunnat användas. Detta hade optimerat 

möjligheterna till att hitta aktuell forskning samt få fram ett mer heltäckande material i 

området som studerats. Då inte alla sammanfattningar lästes i de artiklar som ingår i 

träfflistan, är det möjligt att artiklar av betydelse för resultatet kan ha exkluderats. Endast 

artiklar på engelska eller svenska inkluderades, vilket innebar att relevanta artiklar skrivna på 

andra språk som kunnat ha betydelse för resultatet har utelämnats. Kriterierna för 

urvalsprocessen har grundat sig på de kunskaper som författarna innehar. Detta kan ha 

påverkat urvalet på så sätt att relevanta artiklar kan ha förbisetts. Kvalitetsbedömningen hade 

kunnat göras separat av författarna för att få fram två oberoende bedömningar och därmed 

förbättrat tillförlitligheten av kvalitetsbedömningen. Då kvalitetsbedömningen av artiklarna 

grundat sig på författarnas egna kunskaper är det möjligt att studier har exkluderats som 

kunnat vara relevanta på grund av bristfälliga bedömningar. Vissa frågor i formuläret kan ha 

övervärderats eller undervärderats.  
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Då denna litteraturstudie inkluderade personer med varierande grad av demens innebar det 

svårigheter att fastställa vilken enskild metod som var bäst lämpad vid smärtbedömning. 

Observationsmetoderna var av avsevärt olika utformning. Ett flertal metoder har vid analysen 

framkommit som lämpliga utan att någon gradering har kunnat fastställas. Utförandet av 

analysen kan ha påverkats av de olika omständigheter som tidigare nämnts. Beskrivandet av 

de skälvskattningsmetoder och observationsmetoder som analyserats har varit svåra att 

klassificera på grund av det stora antalet skalor som framkommit i resultatet. Bristande 

kunskaper angående urval, kvalitetsbedömning och analys kan ha påverkat resultatet. 

Slutsats 

Det är svårt för sjuksköterskor att veta vilken metod som är bäst att använda för personer med 

demens. Det finns ett brett utbud samt en stor variation av metoder för att skatta smärta. Vid 

valet av smärtskattningsskala måste sjuksköterskan ta hänsyn till graden av demens hos 

patienten.  
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Modifierad granskningsmall för kvantitativa studier enligt Forsberg & Wengström. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitet: Starkt 80-100 % 

 Måttligt 70-79 % 

 Lågt 60 69 %  

 Exkluderades >60 % 

 

  

Fråga Ja Nej 

Syfte   
1. Är studiens syfte tydligt formulerat?   
2. Är frågeställningar tydligt formulerade?   
3. Är designen lämplig utifrån syfte?   
   
Undersökningsgruppen   
4. Finns inklusionskriterier beskrivna?   
5. Finns exklusionskriterier beskrivna?   
6. Är undersökningsgruppen representativ för studiens syfte?   
7. Finns antalet deltagare angivet?   
8. Anges var studien genomfördes?   
9. Anges när studien genomfördes?   
   
Mätmetoder:   
10. Finns datainsamlingen beskriven?   
11. Finns mätmetoder beskrivna   
12. Är reliabiliteten beräknad?   
13. Är validiteten diskuterad?   
   
Analys   
14. Finns bortfallet beskrivet?   
15. Finns huvudresultaten beskrivna?   
16. Finns slutsatser beskrivna av författaren?   
   
Värdering:   
17. Kan resultaten ha klinisk betydelse?   



 

 

Bilaga 2 Artikelmatris 

 

Författare  

Land 

År 

Titel Syfte Design 

Urval 

 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

 

Resultat Bevis- 

värde 

Cervo, F A., 

Bruckenthal, P., 

Chen, J J., Bright-

Long, L E., Fields, 

S., Zhang, G & 

Strongwayer, I. 

USA, 2009. 

Pain Assessment in 

Nursing Home 

Residents With 

Dementia: 

Psychometric 

Properties and Clinical 

Utility of the CAN 

Pain Assessment Tool 

(CPAT) 

Syftet var att undersöka 

psykometriska egenskaper 

och klinisk användbarhet av 

observationsmetoden CPAT 

vid bedömning av smärta 

hos personer med demens. 

 

Urval:145 personer med 

demenssjukdom på tre 

vårdboenden deltog i 

studien. Medelålder låg på 

84,3 år och medelvärdet 

för MMSE var 7,8 poäng. 

Kriterier för deltagande var 

ett MMSE på högst 19 p 

och att den kognitiva 

sviken var ickereversibel. 

Studien pågick under ett år 

och var del ett i en större 

studie. Underskötorskor 

utbildades i användnigen av 

CPAT som användes vid 

smärtbedömningen. De fick 

även fylla i ett formulär 

angående upplevd 

användbarhet av CPAT. 

Forskarna gjorde samtidigt 

smärt bedömningar enligt 

DS-DAT.  

Resultatet visar att CPAT har 

acceptabla nivåer av 

psykometriska egenskaper. 

CPAT visade sig ha signifikant 

höga värden för kliniskt 

användbarhet som 

observationsmetod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starkt 

Closs, S., J., Barr, B., 

Briggs, M., Cash, K 

& Seers, K. 

Storbritannien, 2003 

A Comparison of Five 

Pain Assessment 

Scales for Nursing 

Home Residents with 

Varying Degrees of 

Cognitive Impairment 

Syftet var att jämföra fem 

olika självskattningsmetoder 

för smärtbedömning hos 

personer med olika kognitiv 

svikt som bodde på 

vårdhem. 

Urval: 113 vårdtagare från 

15 olika vårdhem med 

medelåldern 84,5och 

MMSE medel på 15. 

Deltagarna hade bott på 

vårdhemmet i minst två 

månader. 

De fem olika 

självskattningsmetoderna 

presenterades för deltagarna. 

Forskarna noterade hur 

många gånger var skala 

behövde förklaras innan 

deltagaren förstod skalan. 

Deltagarna tillfrågades 

därefter om de upplevde 

smärta och fick göra 

självskattning med hjälp av  

metoderna, VRS NRS FPS 

CAS och MVAS. De 

tillfrågades därefter vilken 

skala de föredrog. 

Resultatet visar att metoderna 

korrelerade signifikant med 

varandra hos de med lätt 

kognitiv svikt. Ingen metod 

korrelerade signifikant med 

någon annan för dem som hade 

svår kognitiv svikt. 

En signifikant skillnad fanns för 

förståelse av VRS och NRS hos 

de med måttlig kognitiv svikt 

och svår kognitiv svikt, där de 

med svår svikt hade betydligt 

sämre förståelse dessa metoder. 

 

 

 

 

 

Starkt 



 

 

Cohen-Mansfield, J 

Israel 2006 

 

The Relationship 

Between Different Pain 

Assessments in 

Dementia 

Syftet var att jämföra olika 

smärtbedömningsmetoder i 

forma av 

självskattningsmetoder, 

informatörsmetoder samt 

observationsmetoder, med 

varandra. 

Urval:153 personer från 

fyra olika vårdhem deltog. 

82 % var kvinnor och 

åldern mellan 59 – 101 år. 

Alla hade diagnosen 

demens med ett 

genomsnittligt MMSE på 

7,3 poäng. 

Tre olika 

bedömningsmetoder ingick i 

studien. 

Självskattningsmetoden 

innefattade fyra skalor, FPS, 

PPI, VDS och GPA, 

Informatörbedömningsmeto

den bestod av sjuksköterskor 

som använde två skalor, 

PADE och PAINE. 

Observationsmetoden 

utfördes av forskare, som 

använde 3 skalor, PAINAD, 

OBPAI och CNPI. 

Resultatet visar starkast 

samband bland metoder av 

samma typ. Sämst korrelation 

fanns mellan 

självskattningsmetoden och 

observationsmetoderna. En 

måttlig korrelation fanns mellan 

självskattningsmetoden 

informatörsmetoden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måttligt 

Ersek, M., Herr, K., 

Neradilek, M B., 

Buck, H G & Black, 

B. 

Philadelphia, 2010. 

Comparing the 

Psychometric 

Properties of the 

checklist of Nonverbal 

Pain Behaviors (CNPI) 

and the Pain 

Assessment in 

Advanced Dementia 

(PAIN-AD) 

Instruments 

Syftet var att undersöka och 

jämföra tillförlitligheten och 

giltigheten hos de två 

observationsmetoderna 

CNPI och PAINAD 

avseende att identifiera 

smärta hos personer med 

demens och känd kronisk 

smärta. 

Urval: 60 personer med 

demens boende på 14 

vårdhem. Samtliga över 65 

år med självrapporterad 

eller av sjuksköterska 

bedömd smärta senaste 

veckan. Deltagarna ansågs 

vara verbalt eller på annat 

sätt var oförmögna att 

tillförlitligt rapportera 

smärta. 

 

Deltagana videofilmades på 

sitt eget rum, vid vila och 

under aktivitet, efter ett 

standardiserat protokoll. 

Utomstående forskare och 

vårdpersonal som kände 

patienten väl deltog vid 

inspelningen. Därefter 

granskades filmerna av två 

forskare och två 

omvårdnaddoktorander. 

Bedömningen gjordes med 

CNPI och PAINAD, med 

två veckors mellanrum.  

Resultatet visar att både CNPI 

och PAINAD visade bättre 

tillförlitlighet vid rörelse än vid 

vila. 

Det fanns signifikanta skillnader 

mellan metodernas medelvärden 

vid vila och under aktivitet. 

Korrelationen mellan metoderna 

var dock bättre vid aktivitet än 

under vila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måttligt 



 

 

Horgas, A L., 

Nichols, A L., 

Shapson, C A & 

Vietes, K. 

Florida, 2007. 

Assessing Pain in 

Persons with 

Dementia: 

Relationships Among 

the Non- 

communicative 

Patient´s Pain 

Assessment 

Instrument, Self report, 

and Behavioral 

Observations 

Syftet var att utvärdera 

tillförlitlighet och giltighet 

av observationsmetoden 

NOPPAIN, samt att jämföra 

samband mellan NOPPAIN 

dels med 

självskattningsmetoder och 

dels med beteendeprotokoll 

från en större studie. 

Urval: 40 deltagare 

uppdelat på 20 personer 

med kognitiv svikt och 20 

personer utan kognitiv 

svikt, som slumpmässigt 

val des ut ur en större 

studie. Nio män och 31 

kvinnor deltog. 

Sjuksköterskorna studerade 

filmer där deltagarna utförde 

olika fysiska moment, som 

spelats in vid en tidigare 

studie. De bedömde och 

utvärderade patientens 

tecken på smärta med 

NOPPAIN. Vid intervjuer av 

deltagarna fick de skatta sin 

smärta före och efter de 

fysiska moment, enligt 

själskattningsmetoderna 

VDS och NRS.  

Resultatet visar en signifikant 

korrelation mellan NOPPAIN 

och självskattad smärta i 

gruppen med intakt kognitiv 

förmåga. 

Inga signifikanta korrelationer 

fanns mellan NOPPAIN och 

självskattad smärta hos gruppen 

med nedsatt kognitiv förmåga.  

Signifikanta korrelationer 

mellan NOPPAIN och 

beteendeprotokollet fanns för 

både kognitivt nedsatta och 

kognitivt intakta deltagare i den 

större studien. 

 

 

 

 

 

 

Måttligt 

Husebo, B S., Strand, 

L I., Moe-Nilssen, 

R., Husebo, S B & 

Ljunggren, A E. 

Norge, 2009. 

 

Pain behavior and pain 

intensity in older 

persons with severe 

dementia: reliability of 

the MOBID Pain Scale 

by video uptake 

Syftet var att studera 

reliabiliteten hos 

observationsmetoden 

MOBID avseende indikation 

av smärta och 

smärtintensitet. 

Urval: 26 personer över 65 

år och ett MMSE under 12 

deltog i studien. 

Medelåldern var 87 år. 

Deltagarna led av kronisk 

smärta. Två grupper 

personal deltog i studien, 

Grupp ett var 11st som 

kände patienterna väl. 

Grupp två bestod av tre 

personer som ej var 

bekanta med patienterna. 

Två grupper sjuksköterskor 

genomgick en information 

om demens, smärta och 

MOBID-metoden. Grupp ett 

ledsagade patienterna genom 

MOBID-metodens olika 

rörelseobservationer. 

Patienterna videofilmades 

under proceduren. Grupp två 

granskade inspelningarna 

och bedömde smärta med 

MOBID. 

Resultatet visar måttlig till 

väldigt bra reliabilitet för 

smärtbedömning med MOBID 

beroende på typ av 

smärtbeteende. Mest stabil var 

poängsättningen av smärtljud. 

Resultatet visar även måttlig till 

god reliabiliteten för bedömning 

av smärtintensiteten. Upprepade 

mätningar ökade antalet 

smärtobservationer, men 

förbättrade inte reabiliteten. 

 

 

 

 

 

 

Måttligt 



 

 

Husebo, B S., Strand, 

L I., Moe-Nilssen, 

R., Husebo, S B & 

Ljunggren, A E. 

Norge, 2010. 

Pain in older persons 

with severe dementia. 

Psychometric 

properties of the 

Mobolization-

Observation-

Behaviour-Intensity-

Dementia (MOBID-2) 

Pain Scale in a clinical 

setting 

Syftet var att undersöka de 

psykometriska egenskaperna 

validitet och reliabilitet hos 

MOBID-2 smärtmetod. 

Tvärsnittsstudie. 

Urval: 77 deltagare över 

65 år med MMSE under 

12 med medelålder 84,1 år 

deltog i studien.  79 % var 

kvinnor. 28 som 

sjuksköterskor var väl 

bekanta med patientens 

vanor och hade vårdat 

dessa de senaste fyra 

veckorna deltog i studien.  

Sjuksköterskorna delades 

upp i två grupper som båda 

observerade patienternas 

tecken på smärta före och 

efter olika vardagliga 

aktiviteter. De fick även 

markera på en teckning av 

människokroppen var de 

kunde observera att 

patienten kände smärta. 

Även en läkarundersökning 

avseende smärta utfördes på 

deltagarna. 

 

Resultatet visade på en måttlig 

till utmärk reliabilitet för 

smärtintensitet beroende på typ 

av aktivitet och var på kroppen 

smärtan observerades.  

Validiteten av MOBID-2 var 

hög. Bedömningen med 

MOBOD-2 korrelerade väl med 

läkarens kliniska undersökning.  

 

 

 

 

 

 

Måttligt 

Jordan, A., Regnard, 

C., O´Brien J, T., 

Hughes, J., C. 

Storbritannien, 2011. 

Pain and distress in 

advanced dementia: 

Choosing the right 

tools for the job 

Syftet var att utvärdera 

nyttan av instrumentet 

PAINAD, som mäter smärta 

samt Dis-DAT-instrumentet, 

som mäter obehag.  

Urval: 79 personer på ett 

vårdhem och tre privata 

hem för äldre med psykisk 

sjukdom. Samtliga 

deltagare hade över tre 

enligt CDR. Medelåldern 

var 82 år.  

Deltagarna observerades i ca 

fem minuter vid vila, måltid 

och aktivitet. De 

smärtskattades med 

PAINAD och Dis-DAT av 

forskare och sjuksköterskor. 

Deltagarna delades därefter 

upp i tre grupper. Grupp ett, 

13 personer, bedömdes ha 

smärta. Grupp två, 26 

personer, hade enligt 

anamnes bedömts ej ha 

smärta, men vid studien 

skattat närvaro av smärta 

med PAINAD. Grupp tre, 40 

personer, bedömdes ej ha 

smärta och exkluderades 

därefter. Efter att ha satt in 

lindrande åtgärder för smärta 

upprepades samma 

bedömning som tidigare 

efter en och tre månader. 

Resultatet visar en signifikant 

förbättring av smärtpoäng både 

med PAINAD och DisDAT en 

månad efter insatta åtgärder för 

smärta. Grupp två visade flertal 

orsaker till obehag som ej kunde 

härledas från fysisk smärta. 

Många av smärtbeteendena från 

båda grupperna var desamma, 

trots att de bakomliggande 

orsakerna var olika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måttligt 



 

 

Lints-Martindale, A 

C., 

Hadjistavropoulos, 

T., Lix, L M & 

Thorpe, L. 

Kanada 2011 

A Comparative 

Investigation of 

Observational Pain 

Assessment Tools for 

Older Adults With 

Dementia 

Syftet var att jämföra 

metoder för smärtbedömning 

hos personer med demens 

avseende psykometriska 

egenskaper. 

Deltagarna var 124 

personer boendes på fyra 

olika vårdhem. Alla hade 

diagnosen demens. 

Genomsnittliga MMSE var 

5,35 poäng vilket indikerar 

svår demens. 

Sex olika 

observationsmetoder 

användes, ADD, NOPPAIN, 

PADE, PANAID, 

PACSLAC, CNPI vid två 

olika smärtmoment. 

Patienterna filmades och 

bedömdes vid 

influensavaccin och vid 

rörelseutlöst smärta. Även 

tecken på smärta vid vila 

skattades. Patienterna gjorde 

självskattning av smärta med 

CAS. 

Resultatet visar att alla sex 

observationsmetoder hade en 

signifikant korrelation med 

varandra. 

Den högsta nivån av korrelation 

uppmättes mellan CNPI och 

PACSLAC. 

Ingen signifikant korrelation 

kunde ses mellan CAS och 

observationsmetoderna.  

Alla metoderna visade bra 

förmåga att skilja mellan icke-

smärtsamma och smärtsamma 

tillstånd. 

De hösta värdena av 

smärtintensitet uppmättes med 

PACSLAC och PAINAD.  

 

 

 

Starkt 

Pautex, S., 

Herrmann, F., 

LeLous, P., Fajban, 

M., Michel J-P & 

Gold, G. 

Schweiz 2005 

Feasibility and 

Reliability of Four Pain 

Self-Assessment Scales 

and Correlation With 

an Observational 

Rating Scale in 

Hospitalized Eldery 

Demented Patients 

Syftet var att utvärdera 

användbarhet och 

tillförlitlighet av fyra 

självskattningsmetoder och 

jämföra hur de 

överensstämmer med 

resultatet av en 

observationsmetod. 

Prospektiv klinisk studie. 

Urval:160 personer deltog. 

Alla var inneliggande på 

geriatrisk klinik, med 

diagnosen demens i olika 

grad och typ. Medelålder 

85 år. 71 % var kvinnor. 

Undersökningen utfördes i 

ett tyst rum med en forskare 

närvarande. De fyra 

självskattningsmetoderna 

var VRS, HVAS, VVAS och 

FPS. Metoderna 

presenterades och de 

personer som förstod 

ombads att skatta sin smärta. 

Samma procedur upprepades 

efter 30 minuter. 

Samma dag gjordes en 

observationsstudie där 

metoden Doloplus användes. 

Denna observation utfördes 

av sjuksköterskor som 

ansvarade för patientens 

vård.  

Resultatet visar att korrelationen 

mellan de fyra 

självskattningsmetoderna var 

mycket stark. Förståelsen var 

likvärdig för alla fyra 

självskattningsmetoderna.  
Observationsmetoden Dolplus 2 

korrelerade endast måttligt med 

självskattningsmetoderna 

oberoende av grad av demens. 

Observationsmetoden 

underskattade smärtans 

svårighetsgrad, jämfört med alla 

fyra självskattningsmetoderna. 

 

 

 

 

 

Starkt 



 

 

Pautex, S., Michon, 

A., Guedira, M., 

Emond, H., Le Lous, 

P., Samaras, D., 

Michel, J-P., 

Herrmann, F., 

Giannakopoulos, P & 

Gold, D 

Schweiz, 2006 

Pain in Severe 

Dementia: Self-

Assessment or 

Observational Scales? 

Syftet var att jämföra 

självskattningsmetoder med 

observationsmetoder vid 

bedömning av smärta hos 

dementa personer. 

Prospektiv klinisk studie. 

Urval:129 personer, över 

65 år, med olika typer av 

demens, med MMSE 

under 11, på geriatrisk 

eller psykgeriatrisk klinik.  

Patienterna som angav 

smärtproblematik fick tre 

självskattningsmetoder, 

VRS, HVAS och FPS, 

presenterad och förklarade 

för sig. Patienternas 

självskattning jämfördes 

därefter med 

observationsmetoden 

Doloplus 2, som personalen 

använde.  

Resultaten visade att 

korrelationen mellan de tre 

självskattningsmetoderna var 

måttlig till stark. Det starkaste 

sambandet sågs mellan VRS 

och FPS Observationsmetoden 

Doloplus 2 korrelerade endast 

måttligt med 

självskattningsmetoderna. 

Observationsmetoden 

underskattade smärtans 

svårighetsgrad jämfört med alla 

tre självskattningsmetoder. 

 

 

 

 

 

 

 

Starkt 

Pautex, S., 

Herrmann, F R 

Michon, A., 

Giannakopoulos, P & 

Gold, G. 

Schweiz, 2007. 

Psychometric 

Properties of the 

Doloplus-2 

Observational Pain 

Assessment Scale and 

Comparison to Self-

assessment in 

Hospitalized Elderly 

Syftet var att studera de 

psykometriska egenskaperna 

och användbarhet hos 

observationsmetoden 

Doloplus-2 genom att 

jämföra den med 

självskattad smärtintensitet 

på VAS. 

Prospektiv klinisk studie. 

Urval: 180 personer 

inlagda på geriatrisk 

sjukvårdsavdelning ingick 

i studien, varav 131 med 

demenssjukdom och 49 

utan demenssjukdom. 

Medelåldern var 83,7 år. 

Ett krav för deltagande var 

förståelse för VAS skalan. 

Patienterna intervjuades och 

tillfrågades om de upplevde 

kronisk smärta. Deltagarna 

fick göra en självskattning 

med VAS-skalan. Därefter 

gjorde en sjuksköterska som 

kände patienterna väl en 

smärtskattingsbedömning 

enligt Doloplus-2. Dagen 

efter gjordes en ny 

bedömning på samma sätt 

med endast de deltagare som 

rapporterat smärta.  

Resultaten visar en måttligt 

stark korrelation mellan 

observationssmetoden 

Doloplus-2 och 

självskattningsmetoden VAS. 

Sambandet var bättre hos 

patienter utan demens. 

Resultatet visar en signifikant 

korrelation mellan Doloplus-2 

och VAS hos patienter som 

rapporterat smärta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starkt 



 

 

 

 

 

Sheu, E., Versloot, 

J., Kerr, D., & Craig, 

K D. 

Kanada, 2011 

 

 

Pain in the Eldery. 

Validity of Facial 

Expression 

Components of 

Observational 

Measures 

Syftet var att undersöka och 

jämföra tillförlitligheten av 

sex olika 

observationsmetoder för 

smärta genom att studera 

patientens ansiktsuttryck och 

mimik. Samt att jämföra 

dessa sex skalor med 

ansiktsbedömningsinstrumen

tet FACS.  

Prospektiv klinik studie. 

Urval: 60 personer 

inneliggande på 

vårdavdelning, 49 kvinnor 

och 11 män, 65 år eller 

äldre pga. höft eller 

ryggsmärtor. 69 % av 

patienterna visade 

varierande grad av 

kognitiv svikt. 

Patienterna videofilmades 

med fokus på ansiktsuttryck 

vid fyra olika fysiska 

moment, liggande, sittande, 

stående och gående, under 1 

minut vardera. 

Ansiktsuttrycken för 12 

segment per patient kodades 

och delades in i tre 

smärtnivåerna lätt, måttlig 

och svår smärta. Därefter 

valdes 30 patienter ut för 

analys. 

Metoderna som användes 

vid analysen var Dolopus-2, 

MPS, APS, NOPPAIN, 

PACSLAC och PAINAD. 

Dessa jämfördes sinsemellan 

samt med FACS. 

Resultaten visar att poäng från 

PACSLAC var betydligt lägre 

än poäng från alla andra 

metoder och att poäng från 

Doloplus-2 var betydligt högre 

än alla andra metoder. 

NOPPAIN skattade betydligt 

lägre än PAINAD, APS och 

Doloplus-2. PAINAD skattade 

högre än APS och MPS. 

Resultatet visade signifikanta 

korrelationer med FACS för 

MPS och PAINAD på alla tre 

smärtnivåer. NOPPAIN APS 

och PACSLAC visade 

signifikant korrelation med 

FACS endast vid måttlig och 

svår smärta. Ingen signifikant 

korrelation fanns mellan 

Doloplus-2 och FACS vid 

någon av de tre smärtnivåerna. 

 

Starkt 



 

 

Bilaga 3 

Begreppsförklaringar 

Clinical Dementia Rating scale (CDR) 

CDR är en ett instrument för att bedöma graden av demens sjukdom. Skalan är indelad i fem 

nivåer där 0 = ingen demens, 0,5 tveksam demens,  1 = mild demens, 2 = måttlig demens och 

3 = svår demens (Pautex m.fl, 2005). 

Discomfort Scale-Dementia of Alzheimer Typ (DS-DAT) 

DS-DAT utvärderar obehag orsakat av annat än smärta. DS-DAT gör det möjligt att utvärdera 

frekvensen (från 0 till ≥3), intensitet (hög eller låg) och varaktigheten (lång eller kort) av nio 

indikatorer i samband med obehag. En observationsperiod varar vanligtvis under fem minuter. 

Nivån av obehag härleds sedan ur det värde som dessa tre komponenter visar. Var och en av 

de nio punkterna utvärderas oberoende av varandra på en skala från 0, "inget observerat 

obehag" till 3, "högt observerat obehag" (Hurley A et al, 2009). 

Mini-Mental State Examination (MMSE) 

MMSE är ett enkelt och ofta använt test för att upptäcka kognitiv störning och bedöma dess 

utveckling och svårighetsgrad. MMSE består av en rad olika frågor och tester t ex orientering, 

minne, språk och uppmärksamhet. Korrekt svar på samtliga frågor ger en maxpoäng på 30. 

Mild demens  20 poäng, medelsvår demens 19 – 10 poäng och svår demens ≤ 9 poäng.  

MMSE testet är endast en del av flera undersökningar som utförs för att diagnostisera 

demenssjukdom (Alzheimers Society, 2012). 

Facial Action Coding System (FACS) 

FACS är en detaljerad guide som beskriver ansiktets specifika rörelser och mimik. FACS kan 

urskilja ansiktsrörelser vid smärta och har visat sig ge korrekta bedömningar av smärta vid 

både friska och personer med demens (Sheu m.fl, 2011). 


