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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund Smärta är ett vanligt problem hos den äldre populationen. Smärta är en stor orsak 

till lidande för patienter i samband med sjukdom. Personer med demenssjukdom kan ha 

svårigheter att uttrycka sig verbalt och kan därför ha svårt att konkretisera sin smärta.  

Syfte Att sammanställa vetenskapliga artiklar om smärtbedömningsinstrument som 

sjuksköterskan kan tillämpa i demensvården. Frågeställningarna för litteraturstudien var 

”Vilka smärtskattningsinstrument översatta till svenska kan sjuksköterskan använda i 

demensvården vid mild, medelsvår och svår demens” och ”Hur används de olika 

smärtskattningsinstrumenten.” Metod Artiklar söktes i databaserna PubMed, Cinahl och 

Scopus med sökord som bland annat ”dementia”, ”pain” och ”pain measurement.”  

Resultat Självskattning av smärta med smärtskattningsinstrumentet VRS/VDS kan tillämpas 

vid mild, medelsvår och svår demens. Smärtskattning genom ett observationsinstrument 

rekommenderades inte till personer med mild demens då det endast bör tillämpas till patienter 

som inte själva kan genomföra en självskattning, eller på annat sätt inte kan kommunicera sin 

smärta. Både överskattning samt underskattning förekommer vid smärtskattning med 

smärtskattningsinstrument för observation. Slutsats Självskattning av smärta med 

smärtskattningsinstrumentet VRS/VDS kan tillämpas vid mild, medelsvår och svår demens. 

Översättning till svenska av fler smärtskattningsinstrument för observation kan vara lämpligt 

för framtiden. 
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ABSTRACT 

Background Pain is a common problem in the elderly population. Pain is a major cause of 

suffering for patients with disease. People with dementia may have difficulty expressing 

themselves verbally, and can therefore have difficulty to concretize their pain. Objective To 

summarize scientific articles about pain assessment instruments that the nurse can apply in 

dementia care. The research questions for this study was "What pain assessment instruments 

translated into swedish can the nurse use in dementia care in mild, moderate and severe 

dementia" and "How can the different pain measurement instruments be used."  

Method Articles were searched in PubMed, Cinahl and Scopus with keywords including 

"dementia", "pain" and "pain measurement." Results Self-assessment of pain with the pain 

measurement instrument VRS/VDS can be applied to mild, moderate, and severe dementia. 

Pain Estimation by an observation instrument was not recommended for people with mild 

dementia as it should be applied only to patients who are unable to conduct a self-assessment, 

or otherwise unable to communicate their pain. Both overestimation and underestimation 

occurs in pain measurement with pain measurement instruments for observation.  

Conclusion Self-assessment of pain with the pain measurement instrument VRS/VDS can be 

applied to mild, moderate, and severe dementia. Translation of more pain assessment 

instruments to swedish for observation may be appropriate for the future. 
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BAKGRUND 

Demens 

Demens är en diagnos med olika typer av symtom till följd av skador på hjärnans celler och 

används som ett samlingsnamn, olika skador drabbar hjärnan vilket i sin tur gör att symtomen 

yttrar sig på olika sätt. De vanligaste symtomen är att minnet blir försämrat och det blir 

svårare att klara av dagliga sysslor. Demenssjukdom kan även medföra oro, 

beteendeförändringar och nedstämdhet. De kognitiva förmågorna så som språket, 

orienteringsförmågan, tidsuppfattning och förmåga till abstrakt tänkande påverkas på ett 

negativt sätt vid demenssjukdom (Drivdal Berentsen, 2010; Svenskt Demenscentrum, 2008). 

Demenssjukdom utvecklas över tid och delas därför in i tre grader. Mild demens är fasen då 

symtomen av demenssjukdomen påverkar personens vardag. Personen har svårt att komma 

ihåg att utföra dagliga sysslor så som att handla mat eller att hålla reda på tiden, personen kan 

klara av att bo hemma med hjälp och stöd. När personen med demenssjukdom har ökade 

problem med vardagliga sysslor och får försämrat minne och förmågan till problemlösning i 

allt högre grad så klassas det som medelsvår demens, personen kan då ha problem med 

kommunikation och lokalsinnet. Detta kan leda till ångest, ilska och depression hos personer 

med demenssjukdom. Vid svår demens är personen beroende av heldygnsvård då hen inte 

längre kan orientera sig i tid, rum eller person. Personen känner inte längre igen sina 

närstående, har svårt att tolka sinnesintryck och är urin- och avföringsinkontinent. Vid svår 

demens är personens ordförråd och förmåga att uppfatta vad andra säger begränsat. 

Demenssjukdom kan delas in i tre huvudgrupper; degenerativa demenssjukdomar, vaskulär 

demens och sekundär demens (Drivdal Berentsen, 2010). 

Degenerativa demenssjukdomar 

Alzheimers sjukdom 

Den vanligaste typen av demenssjukdom i Sverige är Alzheimers sjukdom som drabbar 60-

70 % av de personer som blir diagnostiserade med demenssjukdom. Alzheimers sjukdom gör 

att cellerna i hjärnan tvinar bort och gradvis dör (Svensk Demenscentrum, 2008). Någon 

enskild orsak till Alzheimers sjukdom har inte kunnat påvisas men hög ålder, genetik, 

hypertoni, diabetes, hyperlipidemi och låg utbildningsgrad kan öka risken att drabbas av 

sjukdomen (Drivdal Berentsen, 2010). Symtom som koncentrationssvårigheter, glömska, 

minnesstörningar, avtrubbat känsloliv och talrubbningar utvecklas med tiden i varierande 

svårighetsgrad (SBU, 2006). 
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Frontotemporal demens 

Frontotemporal demens är skador på nervceller i frontal- och temporalloberna. Denna form 

av demenssjukdom debuterar vanligast i 50 till 60 års ålder, med tidiga symtom så som 

initiativlöshet, slöhet och ouppmärksamhet. Frontotemporal demens kan förväxlas med 

psykisk ohälsa så som depression och psykos då sjukdomen även ger upphov till symtom 

som aggressivitet, impulsivitet och likgiltighet för hygien. Framskriden frontotemporal 

demens påverkar patientens språk samt motorik i form av stela muskler, tremor och tröghet. 

(Drivdal Berentsen, 2010; Svenskt Demenscentrum, 2008). 

Lewybodydemens 

Lewybodydemens är en underdiagnostiserad form av demenssjukdom då symtomen liknar de 

vid Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Synhallucinationer, ouppmärksamhet och 

trötthet är särdrag vid lewybodydemens som varierar i intensitet under dygnet (Drivdal 

Berentsen, 2010; Svenskt Demenscentrum, 2008).  

Parkinsons sjukdom med demens 

20-30 % av de som har Parkinsons sjukdom drabbas med tiden av demenssjukdom. 

Parkinsons sjukdom med demens karaktäriseras av koncentrationssvikt, minnesrubbningar 

och energilöshet.  Minnessvikten är inte lika svår som vid Alzheimers sjukdom (Drivdal 

Berentsen, 2010; Svenskt Demenscentrum, 2008).   

Vaskulär demens 

Vaskulär demens som ibland kallas för blodkärlsdemens eftersom skadan sitter i hjärnans 

blodkärl som vanligen orsakas av stroke med varierande svårighetsgrad. Problem så som 

kognitiv och motorisk svikt uppkommer således mer plötsligt än vid andra demenssjukdomar. 

Symtomen vid vaskulär demens varierar beroende på var i hjärnan skadan är lokaliserad 

(Drivdal Berentsen, 2010; Svenskt Demenscentrum, 2008). 

Sekundär demens 

Sekundär demens är tillstånd som orsakas av en rad olika sjukdomar och skador som beror på 

till exempel trauma, alkoholmissbruk, hjärntumörer, brist på vitamin B12, hydrocefalus samt 

infektioner. Dessa tillstånd kan orsaka demenssjukdom men många av dessa tillstånd kan 

förebyggas (Drivdal Berentsen, 2010; Svenskt Demenscentrum, 2008).  

MMSE-SR 

MMSE-SR är den svenska revideringen på ett verktyg för att kartlägga och utvärdera den 
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kognitiva funktionen hos en person. Undersökningen ska ske enskilt med patienten, i ett 

avskilt rum. Anhöriga ska inte medverka i undersökningen. MMSE-SR består av 

poänggivande frågor som bedömer kognitiv funktion genom orientering i tid och rum, minne, 

språk och förmåga till logiskt tänkande. Den ihopsamlade poängen (maxpoäng 30) ger en 

fingervisning om hur svår kognitiv svikt personen har, där poäng över 20 räknas som mild 

demens, 19-10 poäng medelsvår demens och resultat under 9 som svår demens. MMSE kan 

också användas för att se förändringar i en persons demenssjukdom (Svenskt 

Demenscentrum, 2013; Svensk Förening för Kognitiva sjukdomar, 2013) 

Smärta 

Smärta är en individuell och sammansatt upplevelse som påverkar både sensoriskt och 

emotionellt. Eftersom smärta är så pass individuellt så är det svårt för andra att tolka en annan 

persons smärta. Att inte kunna uttrycka sig om hur man upplever sin smärta kan i vissa fall 

vara svårare än att känna smärta. Fysiologiska tecken som kan observeras vid smärta är 

förhöjt blodtryck, ökad puls och andning, vidgande pupiller och svettning (Almås, Berntzen 

& Danielsen, 2011). 

Smärta är ett vanligt problem hos den äldre populationen. Riskerna för sjukdom och skada 

ökar då smärttröskeln höjs med åldern. Skador har även en längre läkningsprocess hos äldre 

vilket kan ge negativ effekt på livskvalitet och allmän hälsa. Sekundära tillstånd av smärta 

som imobilisering, sänglägeskomplikationer, depression och sömnsvårigheter kan även dessa 

försämra livskvaliteten genom att göra personen inaktiv och därmed förlora en del av sin 

autonomi (Bjøro & Torvik, 2010). 

Smärtskattningsinstrument 

För att kunna bedöma smärta används instrument som kan delas in två olika grupper; 

instrument för självskattning eller för observationsskattning. Instrument för självskattning 

mäter endast smärtintensiteten, medan instrument för observation även mäter hur smärtan 

påverkar patienten. Vid val av smärtskattningsinstrument ska hänsyn tas till patientens 

förmåga att värdera sin egen smärta. Genom att kombinera olika smärtskattningsinstrument 

ges en bredare bild av smärtans kvalitet, intensitet, placering, varaktighet och frekvens 

(Almås et al., 2011; Bjøro & Torvik, 2010). Personer med mild demenssjukdom har ofta 

möjlighet att uttrycka sig verbalt om sin smärta och då kan smärtskattningsinstrument för 

självskattning användas. När kommunikationen påverkas och demenssjukdomen förvärras 

försvinner möjligheten att uttrycka sig verbalt. Denna patientgrupp är extra sårbar och 



 4 

beroende av att vårdpersonal observerar och identifierar tecken på smärta. Då bör 

smärtskattningsinstrument för observation användas (Almås et al., 2011; Bjøro & Torvik, 

2010).  

Smärtskattning av personer med demenssjukdom 

Tidigare forskning har visat att sjuksköterskor upplever smärtskattning av personer med 

demens som mer utmanande än att smärtskatta personer som är kognitivt intakta (Weiner, 

Peterson & Keefe, 1999). Personer med demenssjukdom är mindre benägna att förskrivas och 

administreras analgetika och får lägre doser av analgetika vid administrering än personer utan 

demenssjukdom (Horgas & Tsai, 1998). Enligt Morrison & Siu, (2000) erhåller patienter utan 

demenssjukdom i genomsnitt tredubbla mängden opioider än de patienterna med svår 

demenssjukdom. Underbehandlad smärta kan leda till ökade kognitiva och känslomässiga 

symtom så som koncentrationssvårigheter, aggression och depression, vilket i sin tur leder till 

försämrad livskvalitet och hälsa samt ökade kostnader för sjukvården. Därför är det av största 

vikt att använda tillförlitliga smärtskattningsinstrument för att identifiera smärta hos personer 

med demenssjukdom (Ahn & Horgas, 2013; Bjøro & Torvik, 2010).  

Lidande 

Målet med vården är att lindra det mänskliga lidandet. Katie Eriksson (1994) identifierar att 

det är en svår uppgift för vårdpersonal att minska lidande i vården. I vården finns det tre olika 

typer av lidande; Sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande är det 

upplevda lidandet i samband med sjukdomar och behandlingar. Vårdlidande är i anknytning 

till den aktuella vårdsituationen och livslidande är det lidande en patient kan uppleva till livet 

och döden, insikt om ensamhet och enskildhet (Eriksson, 1994). 

Smärta är en stor orsak till lidande för patienter i samband med sjukdom. Smärta är ofta 

centrerad till en viss kroppsdel men den fångar hela patientens uppmärksamhet, vilket gör det 

svårare för patienten att använda hela sin förmåga för att övervinna lidandet. Kroppslig 

smärta kan vara outhärdlig och påverka människan så pass mycket att det kan leda till själslig 

och andlig död. Då smärta orsakar ett lidande för patienter så ska smärta lindras på alla 

tänkbara sätt (Eriksson, 1994). 

Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskan har, enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, fyra grundläggande 

ansvarsområden. Dessa fyra ansvarsområden är främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 
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hälsa samt lindra lidande. Sjuksköterskan har ansvar för insatser som tillgodoser 

allmänhetens och särskilt sårbara personers hälsa och sociala behov (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). I sjuksköterskans kompetensbeskrivning står att sjuksköterskan 

ska ha förmåga att observera och möta patientens upplevelse av sjukdomen och genom 

adekvata åtgärder minska lidandet som kan vara resultatet av sjukdomen (Socialstyrelsen, 

2005). 

Problemformulering 

Personer med demenssjukdom kan ha svårigheter att uttrycka sig verbalt och kan därför ha 

svårt att konkretisera sin smärta. Det är sjuksköterskans ansvar att identifiera smärta och 

smärtlindra (Drivdal Berentsen, 2010). För att undvika smärta och tillstånd sekundära till 

smärta är det viktigt att som sjuksköterska tidigt kunna identifiera smärtan med lämpliga 

instrument för att kunna sätta in adekvat smärtlindring. Detta kan minska lidande och öka 

livskvaliteten hos personer med demenssjukdom och smärta (Bjøro & Torvik, 2010). En 

litteraturstudie i detta ämne är lämplig för att ge ökad kunskap om smärtbedömning hos 

personer med demenssjukdom. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa vetenskapliga artiklar om 

smärtskattningsinstrument som sjuksköterskan kan tillämpa i demensvården  

 

Frågeställningar 

1. Vilka smärtskattningsinstrument översatta till svenska kan sjuksköterskan 

använda i demensvården vid mild, medelsvår och svår demens? 

2. Hur används de olika smärtskattningsinstrumenten?   

 

METOD 

Design 

Litteraturstudie där tidigare genomförda studier sammanfattades.  

Tillvägagångssätt 

För att identifiera vilka smärtskattningsinstrument som är översatta till svenska gjordes en 
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sökning i läroböcker och på internet. Visuell analog skala (VAS), numerisk skala (NRS), 

verbal skala (VRS/VDS), Faces Pain Scale (FPS), Abbey Pain Scale samt Doloplus-2 är de 

smärtskattningsinstrument som identifierades. Artiklar söktes med sökord i olika 

kombinationer i utvalda databaser. Abstract lästes igenom på de artiklar med titel som 

överensstämde med syftet. Om abstractet mötte kriterier för syftet lästes hela artikeln igenom 

och numrerades inför kvalitets- och resultatgranskning. 

Identifierade smärtskattningsinstrument 

VAS är ett tiogradigt horisontellt instrument där smärta graderas av patienten själv på en 10 

cm lång linje från ingen smärta till vänster och värsta tänkbara smärta till höger. NRS är en 

numerisk skala som är graderad från 0 (ingen smärta) till 10 (värsta tänkbara smärta). 

Patienten uppger själv vilken siffra som överensstämmer med den upplevda 

smärtintensiteten. De verbala skalorna VRS/VDS beskriver smärtan genom adjektiv i 

stigande grad som patienten själv får välja utefter upplevd smärta. Denna skala innehåller 

ingen smärta, lindrig smärta, måttlig smärta, stark smärta samt värsta tänkbara smärta. Faces 

pain scale är en horisontell rad med bilder på ansikten som visar ansiktsuttryck av olika 

graderingar av smärta. Ansiktena översätts sedan till siffror efter att patienten valt vilket 

ansikte som motsvarar smärtintensiteten (Bjøro & Torvik, 2010). Doloplus-2 är ett 

smärtskattningsinstrument för observation som består av 10 grupperade frågor; fem 

somatiska frågor, två psykomotoriska frågor och tre psykosociala frågor. Svarsalternativen 

ger en siffra mellan 0-3. Vid en totalpoäng >5 av maximalt 30 bedöms patienten ha smärta. 

Med Abbey pain scale observeras smärtan genom sex frågor om psykosociala, 

beteendemässiga och fysiska förändringar hos patienten. Dessa förändringar graderas med 

siffrorna 0-3 och summeras därefter och graderas från ingen smärta till svår smärta, där 

resultat >3 bedöms som att patienten har smärta. 

Urval av databaser 

Databaser som användes till denna litteraturstudie var PubMed, Cinahl och Scopus. 

Sökord 

Sökorden som användes till denna litteraturstudie var ”dementia”, ”pain”, ”pain 

measurement”, ”observational scale”, ”Pain assessment”, ”assessment”, ”cognitive 

impairment”, ”Abbey pain scale”, ”Mild cognitive impairment”, ”McGill Pain 

Questionnaire”, ”Swedish version”, ”Doloplus”, ”VAS”, ”NRS”, ”Verbal Rating Scale”, 
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”Verbal Descriptor Scale”, ”VDS”, ”Faces pain scale”, ”Self assessment” och ”scale”. 

Sökstrategi presenteras i tabell 1 (Bilaga 1).  

Inklusionskriterier 

Till denna litteraturstudie inkluderades originalartiklar som hade blivit publicerade i en 

vetenskaplig tidskrift senare än år 2000. För att bli inkluderade i litteraturstudien skulle 

artiklarna vara skrivna på engelska eller svenska, innehålla information om 

smärtskattningsinstrument som finns översatta till svenska och används för att identifiera 

smärta hos personer med demenssjukdom. Artiklarna skulle även finnas tillgängliga i fulltext 

via de valda databaserna.  

Forskningsetiska överväganden   

De etiska överväganden som gjordes för denna litteraturstudie var att säkerställa att de 

inkluderade studierna hade fått ett etiskt godkännande av en etisk kommitté eller vid 

avsaknad av etisk kommitté skulle rimliga etiska överväganden ha tagits hänsyn till (Forsberg 

& Wengström, 2013). Då denna litteraturstudie bearbetade artiklar där forskning på personer 

med kognitiv svikt i varierande grad, kunde inte alla deltagare lämna samtycke till studierna. 

Dock är resultatet till nytta för patientgruppen och personer med liknande sjukdom och då får 

forskning utföras (Codex, 2013).  

Bearbetning och analys 

En sammanfattad överblick av de inkluderade artiklarna finns presenterade i tabell 2 (Bilaga 

2). För att värdera studiernas kvalitet analyserades de utvalda artiklarna genom en modifierad 

kvalitetsgranskningsmall enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) samt Forsberg och 

Wengström (2013) (Bilaga 3). Frågor från båda kvalitetsgranskningsmallarna som passade 

vårt syfte valdes ut och modifierades till en granskningsmall som användes för granskning av 

artiklarna i denna studie (Bilaga 3). Artiklarna tilldelades poäng utefter hur många ”Ja” 

artikeln fick på frågorna. 0-10 räknades som låg kvalitet, 11-15 medelhög kvalitet och 16-20 

som hög kvalitet. De artiklar med medelhög och hög kvalitet inkluderades i studien. Tre 

artiklar exkluderades efter kvalitetsgranskningen. Av dessa exkluderades en artikel på grund 

av låg kvalitet och två artiklar på grund av avsaknad av etiskt resonemang. Resultatanalysen 

började med att artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för att få en god överblick över 

materialet. Därefter färgkodades de inkluderade artiklarnas resultat efter graden av 

demenssjukdom. Detta gjordes för att finna mönster, skillnader och samband i materialet. 
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Därefter tolkades och diskuterades resultatet. Resultatet delades in efter kategorierna 

självskattning och observationsskattning (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

RESULTAT 
Denna studie utformades som en litteraturstudie där tidigare genomförda undersökningar 

studerades och sammanfattades. Syftet med detta var att få en djupare förståelse för det valda 

ämnet. Resultatet delades in efter kategorierna självskattning och observationsskattning. 

Dessa redovisas efter graden av demenssjukdom.  

 

Självskattning av smärta med smärtskattningsinstrumentet VRS/VDS kan tillämpas vid mild, 

medelsvår och svår demens (Closs et al., 2004; Lukas et al., 2013b; Taylor et al., 2005; 

Pautex et al., 2005; Pautex et al., 2006; Pesonen et al., 2009; Wynne et al., 2000; Zwakhalen 

et al., 2006). Smärtskattning genom ett observationsinstrument rekommenderades inte till 

personer med mild demens då det endast bör tillämpas till patienter som inte själva kan 

genomföra en självskattning, eller på annat sätt inte kan kommunicera sin smärta (Pautex et 

al., 2005). Vid smärtskattning med smärtskattningsinstrument för observation förekommer 

både överskattning (Lukas et al., 2013a) samt underskattning av smärta (Hølen et al., 2005; 

Pautex et al., 2006; Pautex et al., 2007). 

 

Självskattning  

Förmågan att förstå ett smärtskattningsinstrument för självskattning hänger ihop med 

svårighetsgraden av demenssjukdomen, inte typen av demens (Pautex et al., 2005; Pautex et 

al., 2006) följt av vilken skala som användes (Pautex et al., 2006). 

Vid mild demens 

Personer med mild demens kunde i stor utsträckning skatta sin egen smärta med hjälp av 

smärtskattningsinstrument utformade för självskattning. Högre MMSE-poäng hos personer 

med demenssjukdom hängde ihop med större förmåga att självskatta sin smärta med hjälp av 

verbal smärtskattningsskala (VRS/VDS), visuell analog skala (VAS) numerisk skala (NRS) 

och Faces Pain Scale (FPS) (Closs, Barr, Briggs, Cash & Seers, 2004; Pesonen et al., 2009). 

Det smärtskattningsinstrument för självskattning som visade hög användbarhet var den 

verbala skattningsskalan (VRS/VDS) (Taylor et al., 2005; Wynne, Ling & Remsburg, 2000; 

Zwakhalen, Hamers, & Berger, 2006). 
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Mild kognitiv svikt ledde till svårigheter att kunna tillämpa VAS och FPS (Pesonen et al., 

2009), samt i vissa fall även numerisk skala (NRS) (Lukas, Niederecker, Günther, Mayer & 

Nikolaus, 2013b). En trend pekade mot att FPS var svårare att tillämpa än VAS även för 

personer med mild demens (Pautex et al., 2005).  

 

Vid medelsvår demens 

Personer med medelsvår demens kunde använda sig av VRS/VDS, FPS samt NRS (Closs et 

al., 2004; Lukas et al., 2013b; Pesonen et al., 2009; Scherder & van Manen, 2005). Personer 

med en medelsvår demenssjukdom (MMSE <15) kunde till 73 % använda sig av ord för att 

beskriva sin smärta (Wynne, Ling & Remsburg, 2000). VRS/VDS samt NRS var de 

smärtskattningsinstrumenten som är mest användbara vid medelsvår demens, framförallt 

VRS/VDS (Closs et al., 2004; Lukas et al., 2013b; Pesonen et al., 2009; Taylor et al., 2005; 

Zwakhalen et al., 2006). FPS är användbart till en viss del, då ca två tredjedelar av personer 

med medelsvår Alzheimers sjukdom förstod denna skala (Scherder & van Manen, 2005). 

 

FPS förstods i sämre utsträckning än VAS hos personer med medelsvår demens. (Pautex et 

al., 2005). Vid medelsvår demenssjukdom kan upplevelsen av smärta påverkas och 

personerna värderar inte sina klagomål i lika stor utsträckning (Santos & Castanho, 2013). 

 

Vid svår demens 

Vid svår demens spelade MMSE-poängen en roll i förståelsen av VRS/VDS. Personer med 

MMSE-poäng <10 hade svårare att skatta sin egen smärta med hjälp av VRS/VDS, VAS, 

FPS och NRS än de med högre MMSE-poäng (Closs et al., 2004; Pesonen et al., 2009). En 

trend visade dock att VRS/VDS var det smärtskattningsinstrument för självskattning som 

kunde användas i störst utsträckning av personer med svår demens (Closs et al., 2004; Lukas 

et al., 2013b; Pautex et al., 2006; Pautex et al., 2005; Taylor et al., 2005; Wynne et al., 2000; 

Zwakhalen et al., 2006). Pautex och medarbetare (2005) studerade hur väl personer med 

varierande grader av demens förstod fyra olika smärtskattningsinstrument för självskattning, 

och 40 % av personerna med svår demens förstod minst ett smärtskattningsinstrument för 

självskattning. Closs och medarbetare (2004) studerade hur ofta smärtskattningsinstrumenten 

behövde förklaras och personer med svår demens behövde tätare förklaringar av VAS, 

VRS/VDS, NRS och FPS än de med medelsvår och mild demens. Endast de med de lägsta 
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MMSE-poängen (medelvärde 2,3poäng) kunde inte slutföra smärtskattning med hjälp av 

VRS/VDS (Closs et al., 2004). 

 

Enligt Lukas och medarbetare (2013b) kunde ingen av personerna med svår demenssjukdom 

(MMSE <10) tillämpa NRS eller andra smärtskattningsskalor för självskattning (Lukas et al., 

2013b). Förståelsen för VRS/VDS och FPS var signifikant bättre än för VAS hos personer 

med svår demens (Pautex et al., 2006). 

Pesonen och medarbetare (2009) drog slutsatsen att VRS/VDS var att föredra hos äldre med 

demenssjukdom då VRS/VDS var lättare att förstå för att gradera smärta, samt att de kunde 

känna sig mer bekväma med ord än nummer. Argument som visade att VRS/VDS var ett 

användbart smärtskattningsinstrument att skatta smärta hos personer med demenssjukdom av 

varierande grad visades i flera studier (Closs et al., 2004; Lukas et al., 2013b; Pautex et al., 

2005; Pautex et al., 2006; Pesonen et al., 2009; Taylor et al., 2005; Zwakhalen et al., 2006) 

VRS/VDS visade sig även vara stabilare som smärtskattningsinstrument för självskattning än 

NRS ju svårare kognitiv svikt personen hade (Lukas et al., 2013b).  

Observationsskattning  

Observationsskattning av smärta ska inte göras till rutin hos personer med demens och smärta 

då de ofta kan skatta sin egen smärta, utan det ska endast tillämpas vid smärtskattning av 

personer som på något sätt inte kan verbalisera sin smärta själv (Pautex et al., 2005). 

 

Vid mild demens 

Smärtskattning genom ett observationsinstrument rekommenderades inte till personer med 

mild demens då det endast bör tillämpas till patienter som inte själva kan genomföra en 

självskattning, eller på annat sätt inte kan kommunicera sin smärta (Pautex et al., 2005). 

 

Vid medelsvår demens 

Doloplus-2 och Abbey Pain Scale (APS) passade som smärtskattningsinstrument för personer 

med medelsvår demens (Neville & Ostini, in press; Pautex, Herrmann, Michon, 

Giannakopoulos & Gold, 2007; Pickering et al., 2010). 

 

Vid svår demens 

APS och Doloplus-2 lämpade sig för observationsskattning av smärta hos personer med svår 
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demens (Neville & Ostini, in press; Pautex et al., 2007; Pickering et al., 2010). Doloplus-2 

visade hög reliabilitet och APS god validitet och reliabilitet (Neville & Ostini, in press). 

Doloplus-2 kan visa bättre reliabilitet vid lägre smärta eller svårare demens (Pickering et al., 

2010). 

 

APS gav en genomsnittlig bedömning av mild smärta medan Doloplus-2 ger en bedömning 

om förekomsten av smärta finns (Neville & Ostini, in press). Enligt sjuksköterskorna som 

deltog i studien av Zwakhalen och medarbetare (2006) gav Doloplus-2 en mer allmän 

uppfattning av smärta än APS. Observationsinstrumentet var svårt att tolka och sätta poäng 

på. De var även tveksamma till om alla observationer i Doloplus-2 var relevanta för att 

upptäcka smärta. De psykosociala observationerna var i synnerlighet svåra att bedöma och 

tolka då andra orsaker, som demens i sig kan förklara en förändring i det psykosociala 

beteendet (Zwakhalen et al., 2006). APS var dock det smärtskattningsinstrument för 

observationsskattning som påverkades i minst grad av sjuksköterskans erfarenhet (Neville & 

Ostini, in press). 

Det kan finnas en risk att överskatta patientens smärta med Doloplus-2 (Torvik et al., 2010). 

Korrelation mellan självskattning av smärta och observationsskattning var låg, vilket kan 

tyda på att inte bara förmågan till verbala, utan även icke-verbala uttryck av smärta försämras 

hos personer med demenssjukdom vilket försvårar smärtskattningen hos denna patientgrupp 

(Pautex et al., 2007). 

Patienter med demenssjukdom rapporterar signifikant mindre smärta än patienter utan 

demenssjukdom, vilket ställer krav på att sjuksköterskan alltid använder lämpliga 

smärtskattningsinstrument vid identifiering av smärta (Santos & Castanho, 2013). APS och 

Doloplus-2 visade sig som användbara för sjuksköterskor att använda för smärtskattning av 

personer som krävde observationsskattning. APS visade god reliabilitet och validitet, men att 

instrumentet kan vidareutvecklas genom att utesluta frågan om ”kroppsliga förändringar” och 

därigenom öka homogeniteten för instrumentet. Doloplus-2 visade de starkaste resultaten 

gällande reliabilitet, samt visade god homogenitet och validitet (Neville & Ostini, in press; 

Pickering et al., 2010). Dock fanns det argument som pekade mot att observationsskalor som 

smärtskattningsinstrument hade en tendens att överskatta smärta, men att de förbättrar 

identifieringen av smärta samt smärtans intensitet hos personer med kognitiv svikt (Lukas et 

al., 2013a; Torvik et al., 2010). Andra studier kom, tvärt om, fram till att tröskeln för smärta 

borde sänkas på Doloplus-2 då smärtan lätt underskattas vid observationsskattning (Hølen et 
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al., 2005; Neville & Ostini, in press; Pautex et al., 2006; Pautex et al., 2007). Omständigheter 

som kunde påverka utfallet av Doloplus-2 var kulturella faktorer, graden av demens och 

storleken på urvalet i studier (Pickering et al., 2010). Hølen och medarbetare (2005) belyste 

vikten av att känna till patientens vanliga beteendemönster för att kunna göra en reliabel 

observationsskattning av en persons smärta. För att korrekt kunna använda Doloplus-2 

menade Hølen och medarbetare (2005) att utbildning och noggrann läsning av instruktionerna 

var viktigt för att kunna använda Doloplus-2 på ett korrekt sätt för denna patientgrupp. 

 

DISKUSSION 
Självskattning av smärta med smärtskattningsinstrumentet VRS/VDS kan tillämpas vid både 

mild, medelsvår och svår demens (Closs et al., 2004; Lukas et al., 2013b; Taylor et al., 2005; 

Pautex et al., 2005; Pautex et al., 2006; Pesonen et al., 2009; Wynne et al., 2000; Zwakhalen 

et al., 2006). Förmågan att förstå ett smärtskattningsinstrument för självskattning hängde ihop 

med svårighetsgraden av demenssjukdomen, inte typen av demens (Pautex et al., 2005; 

Pautex et al., 2006) följt av vilken skala som användes (Pautex et al., 2006). Smärtskattning 

genom ett observationsinstrument rekommenderades inte till personer med mild demens då 

det endast bör tillämpas till patienter som inte själva kan genomföra en självskattning, eller 

på annat sätt inte kan kommunicera sin smärta (Pautex et al., 2005). Dock fanns det argument 

som pekade mot att observationsskalor som smärtskattningsinstrument hade en tendens att 

överskatta smärta, men att de förbättrar identifieringen av smärta samt smärtans intensitet hos 

personer med kognitiv svikt (Lukas et al., 2013a). Andra studier kom, tvärt om, fram till att 

tröskeln för smärta borde sänkas på Doloplus-2 då smärtan lätt underskattas vid 

observationsskattning (Hølen et al., 2005; Pautex et al., 2006; Pautex et al., 2007). Därför kan 

inga slutsatser dras om vilket av dessa smärtskattningsinstrument för observation som kan 

rekommenderas för användning inom demensvården i Sverige. 

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa samt lindra lidande. Sjuksköterskan ska även tillgodose allmänhetens och 

särskilt sårbara personers hälsa och sociala behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Sjuksköterskan ska kunna observera och möta patientens upplevelse av sjukdomen och 

genom adekvata åtgärder minska lidandet som kan vara resultatet av sjukdomen 

(Socialstyrelsen, 2005). Smärta är en stor orsak till lidande för patienter i samband med 
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sjukdom, och smärtan ska lindras på många sätt (Eriksson, 1994). Då upplevelsen av smärta 

kan påverkas vid demenssjukdom är identifiering av smärta genom reliabla 

smärtskattningsinstrument en essentiell del av behandlingen av smärta hos personer med 

demenssjukdom. Patienter med demenssjukdom rapporterar dessutom signifikant mindre 

smärta än patienter utan demenssjukdom (Santos & Castanho, 2013). Det har tidigare nämnts 

i litteraturen att risken för skada och sjukdom är större hos den äldre populationen då 

smärttröskeln höjs med åldern och gör dem mer disponibla för smärtproblematik, vilket leder 

till att livskvaliteten försämras genom att personen kan bli inaktiv och därmed förlora en del 

av sin autonomi (Bjøro & Torvik, 2010). Tidigare forskning visar att personer med 

demenssjukdom är mindre benägna att förskrivas och administreras analgetika och får lägre 

doser av analgetika vid administrering än personer utan demenssjukdom (Horgas & Tsai, 

1998). Enligt Morrison & Siu, (2000) erhåller patienter utan demenssjukdom i genomsnitt 

tredubbla mängden opioider än de patienterna med svår demenssjukdom. Pautex och 

medarbetare (2007) kom fram till att korrelation mellan självskattning av smärta och 

observationsskattning var låg, vilket kan tyda på att inte bara förmågan till verbala, utan även 

icke-verbala uttryck av smärta försämras hos personer med demenssjukdom vilket försvårar 

smärtskattningen hos denna patientgrupp (Pautex et al., 2007). Det är sjuksköterskans uppgift 

att förebygga och lindra smärttillstånd då personer med demenssjukdom är en speciellt sårbar 

grupp som kräver anpassning vid val av smärtskattningsinstrument efter svårighetsgraden av 

sjukdomen för att identifiera smärta (Almås et al., 2011; Bjøro & Torvik, 2010; Closs et al., 

2004; Pesonen et al., 2009; Santos & Castanho, 2013).  

Vid val av smärtskattningsinstrument får hänsyn tas till patientens förmåga att värdera sin 

egen smärta. Personer med mild demenssjukdom har ofta möjlighet att uttrycka sig verbalt 

om sin smärta och då kan smärtskattningsinstrument för självskattning användas (Almås et 

al., 2011; Bjøro & Torvik, 2010). Detta bekräftas i forskningen som pekar mot att 

självskattning av smärta kan tillämpas vid smärtskattning av personer med mild 

demenssjukdom. Mild kognitiv svikt ledde till svårigheter att kunna tillämpa VAS och FPS 

(Pesonen et al., 2009), samt i vissa fall även numerisk skala (NRS) (Lukas et al., 2013b), men 

att VRS/VDS visade hög användbarhet hos personer med mild demens (Zwakhalen, Hamers, 

& Berger, 2006). 

Även vid medelsvår demens fungerar flera smärtskattningsinstrument för självskattning, 

(Wynne, Ling & Remsburg, 2000), men att VRS/VDS samt NRS var de 
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smärtskattningsinstrumenten som är mest användbara vid medelsvår demens, men framförallt 

VRS/VDS (Closs et al., 2004; Lukas et al., 2013b; Pesonen et al., 2009; Taylor et al., 2005; 

Zwakhalen et al., 2006). FPS är användbart till en viss del, då ca två tredjedelar av personer 

med medelsvår Alzheimers sjukdom förstod denna skala (Scherder & van Manen, 2005). Vid 

medelsvår demens kan personen ha problem med kommunikation (Drivdal Berentsen, 2010) 

men resultatet visar då att även vid medelsvår demens kan smärtskattningsinstrument för 

självskattning tillämpas. 

 

Pesonen och medarbetare (2009) kom fram till att personer med mild demenssjukdom hade 

svårt att förstå FPS. Andra studier har kommit fram till att FPS är svårare att tillämpa än VAS 

vid mild demens (Pautex et al., 2005). Vid medelsvår demens kunde två tredjedelar av 

personerna använda FPS enligt Scherder & van Manen (2005) medan Pautex och 

medarbetare (2005) resultat visade att även vid medelsvår demens förstods FPS i sämre 

utsträckning än VAS. I en annan studie av Pautex och medarbetare (2006) var förståelsen för 

FPS signifikant bättre än för VAS hos personer med svår demenssjukdom. Förmågan till 

abstrakt tänkande påverkas på ett negativt sätt vid demenssjukdom (Drivdal Berentsen, 

2010), vilket kan förklara varför förståelsen för FPS och VAS kan vara nedsatt vid 

demenssjukdom. Då studiernas resultat har olika uppfattningar angående hur pass användbar 

FPS är vid smärtskattning av personer med demenssjukdom (Pautex et al., 2005; Pautex et 

al., 2006; Pesonen et al., 2009; Scherder & van Manen, 2005) anser författarna till denna 

studie att ytterligare forskning behövs på användbarheten av FPS som 

smärtskattningsinstrument vid personer med demenssjukdom. 

 

MMSE-poängen spelar en roll i förståelsen av de olika smärtskattningsinstrumenten för 

självskattning då personer med MMSE-poäng <10 hade svårare att skatta sin egen smärta 

med hjälp av VRS/VDS, VAS, FPS och NRS än de med högre MMSE-poäng (Closs et al., 

2004; Pesonen et al., 2009). Även vid svår demens visade sig VRS/VDS vara det 

smärtskattningsinstrument för självskattning som kunde användas i störst utsträckning av 

personer med svår demens (Closs et al., 2004; Lukas et al., 2013b; Pautex et al., 2005; Pautex 

et al., 2006; Wynne et al., 2000; Zwakhalen et al., 2006). Vid svår demens är personens 

ordförråd och förmåga att uppfatta vad andra säger är begränsat, såväl som förmåga till 

abstrakt tänkande (Drivdal Berentsen, 2010), men forskningen visar då att även vid svår 

demens kan personen i vissa fall även konkretisera sin smärta, men att sjuksköterskan då 
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måste ta hänsyn till situationen och tillämpa ett adekvat smärtskattningsinstrument (Santos & 

Castanho, 2013). 

Litteraturen beskriver att smärtskattningsinstrument för observation bör användas som 

smärtskattningsinstrument när kommunikationen är påverkad och möjligheten att uttrycka sig 

verbalt är försämrad (Almås et al., 2011; Bjøro & Torvik, 2010). Detta stärks av Pickering 

och medarbetare (2010), Neville & Ostini (in press) samt Pautex och medarbetare (2007) som 

menade att APS och Doloplus-2 lämpade sig för observationsskattning av smärta hos 

personer med svår demens där kommunikationen är påverkad. Observationsskattning av 

smärta ska dock inte göras till rutin hos personer med demens och smärta då de ofta kan 

skatta sin egen smärta, utan det ska endast tillämpas vid smärtskattning av personer som på 

något sätt inte kan verbalisera sin smärta själv (Pautex et al., 2005).  

Studierna pekade mot att observationsinstrument för smärtskattning var svårtolkade eftersom 

de psykosociala observationerna var i synnerlighet svåra att bedöma och tolka. Andra orsaker 

som demenssjukdomen i sig kan förklara en förändring i det psykosociala beteendet 

(Zwakhalen et al., 2006). Demenssjukdom kan medföra oro, beteendeförändringar och 

nedstämdhet (Drivdal Berentsen, 2010; Svenskt Demenscentrum, 2008). Resultaten pekar 

även mot att smärtskattningsinstrument för observation kan leda till risk för både 

underskattning av smärta (Hølen et al., 2005; Pautex et al., 2006; Pautex et al., 2007) samt 

överskattning av smärta (Lukas et al., 2013a; Torvik et al., 2010), men att de förbättrar 

identifieringen av smärta samt smärtans intensitet hos personer med kognitiv svikt (Lukas et 

al., 2013a). Författarna till denna studie anser att detta tyder på att vidare forskning behövs 

för att öka reliabiliteten för smärtskattningsinstrument för observation för att som 

sjuksköterska kunna lita på resultaten av dessa smärtskattningar. Detta kan även vara 

argument för att fler smärtskattningsinstrument bör utarbetas och översättas till svenska för 

att kunna öka kvaliteten på smärtskattningar hos personer som har nedsatt kommunikativ 

förmåga. Andra smärtskattningsinstrument för observation som mäter olika aspekter av 

smärta - såsom fysiska, psykiska och beteendemässiga förändringar som visats vara 

användbara för smärtskattning av personer med svår demenssjukdom som ännu inte är 

översatta till svenska är Pain Assessment in Advanced Dementia Scale (PAINAD) (Jordan, 

Hughes, Pakresi, Hepburn, & O’Brien, 2011; Zwakhalen, Hamers, Abu-Saad, & Berger, 

2006), Mobilization–Observation–Behaviour–Intensity–Dementia (MOBID) (Husebo, 

Strand, Moe-Nilssen, Husebo, & Ljunggren, 2010) och Pain Assessment Checklist for 
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Seniors with Limited Ability to Communicate (PACSLAC) (Fuchs-Lacelle, 

Hadjistavropoulos, & Lix, 2008; Zwakhalen et al., 2006).! 
 

Metoddiskussion      

Denna studie utformades som en litteraturstudie. Styrkan med denna metod är att beskriva 

och redogöra för de kunskaper som redan finns inom ett område och bereda väg för ny 

forskning (Polit & Beck, 2013). Detta ger en överskådlig blick av det nuvarande läget i ett 

visst ämne och kan ge nya insikter för den kliniska verksamheten. Vid artikelsökningen fanns 

det abstract som överensstämde med syftet med denna studie, men som inte kunde erhållas i 

fulltext. På grund av detta kunde dessa inte inkluderas i föreliggande studie, vilket kan ses 

som en svaghet.  

Då endast två smärtskattningsinstrument för observationsskattning av smärta inkluderades i 

denna studie kan det ses som en svaghet, eftersom fler smärtskattningsinstrument för 

självskattning inkluderades i studien. En annan svaghet med artiklarna inkluderade i denna 

litteraturstudie var att instrumenten som studerades var översättningar på andra språk än 

svenska och därför kan inga slutsatser dras om just den svenska översättningen av Dololus-2 

och APS. Däremot är instrumenten för självskattning inte lika beroende av en reliabel 

språklig översättning som instrumenten för observationsskattning, och kan därför appliceras i 

den svenska vården. Inga studier hittades som studerade den svenska översättningen av 

Doloplus-2 och APS vilket kan ses som en svaghet. 

I det initiala skedet av denna litteraturstudie var McGills Pain Questionnaire inkluderat, men 

detta föll bort i processen, då detta instrument mäter kvaliteten på smärtan och därför 

förutsätter att smärtan redan är kartlagd (Bjøro & Torvik, 2010).  

Till denna litteraturstudie inkluderades endast artiklar där godkännande av etisk kommitté 

eller etiska överväganden hade tagit hänsyn till. Detta i enlighet med Forsberg & Wengström 

(2013). I vissa fall erhölls godkännande till deltagande i studie av anhöriga eller förmyndare, 

och detta ansågs som rimligt övervägande då resultatet var till nytta för patientgruppen 

(Codex, 2013). Tre artiklar exkluderades efter kvalitetsgranskningen. Av dessa exkluderades 

en artikel på grund av låg kvalitet och två artiklar på grund av avsaknad av etiskt 

resonemang. 
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Denna litteraturstudie lämpar sig att användas av sjuksköterskor och undersköterskor på 

vårdavdelningar på sjukhus och särskilda boenden. I sjuksköterskans kompetens ingår det att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014), när smärta är en stor orsak till lidande för patienter i samband 

med sjukdom (Eriksson, 1994) är det viktigt att kunna identifiera smärta hos patienter för att i 

ett tidigt skede kunna ingripa och lindra smärtan och därmed kunna minska lidandet för 

patienten (Bjøro & Torvik, 2010). 

Personer med demenssjukdom är mindre benägna att förskrivas och administreras analgetika 

och får lägre doser av smärtstillande läkemedel vid administrering än personer utan 

demenssjukdom (Horgas & Tsai, 1998; Morrison & Siu, 2000). Detta kan vara en indikator 

på att personer med demenssjukdom kan vara underdiagnostiserade. Då personer med 

demenssjukdom i varierande grad är mer disponibla att ha smärtproblematik (Bjøro & 

Torvik, 2010) och att tidigare forskning har visat att sjuksköterskor upplever smärtskattning 

av personer med demens som mer utmanande än att smärtskatta personer som är kognitivt 

intakta (Weiner, Peterson & Keefe, 1999) visar det att detta är ett stort problem för vården. 

Detta problem kan då minskas med bättre kunskap i ämnet. 

Inklusionskriterierna för denna litteraturstudie var publicering i vetenskaplig tidskrift senare 

än år 2000, skrivna på engelska eller svenska, och innehålla information om 

smärtskattningsinstrument som finns översatta till svenska och används för att identifiera 

smärta hos personer med demenssjukdom. Då begränsningen av publikationsår begränsades 

till år 2000 kan många användbara studier ha exkluderats. Men då forskningen hela tiden går 

framåt i ämnet så kan detta exklusionskriterium både vara en svaghet och en styrka.  

Då två kvalitetsbedömningsmallar (Forsberg & Wengström, 2013; Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011) (Bilaga 3) modifierades till en granskningsmall där frågor från både 

Forsberg och Wengström (2013) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) inkluderades för 

kvalitetsbedömningen för denna litteraturstudie anses som starkare än om bara en 

kvalitetsbedömningsmall hade använts.  

Slutsats 

Självskattning av smärta med smärtskattningsinstrumentet VRS/VDS kan tillämpas vid både 

mild, medelsvår och svår demens (Closs et al., 2004; Lukas et al., 2013b; Taylor et al., 2005; 

Pautex et al., 2005; Pautex et al., 2006; Pesonen et al., 2009; Wynne et al., 2000; Zwakhalen 
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et al., 2006). Smärtskattning genom ett observationsinstrument rekommenderades inte till 

personer med mild demens (Pautex et al., 2005). Argument pekade mot att observationsskalor 

som smärtskattningsinstrument hade en tendens att överskatta smärta, men att de förbättrar 

identifieringen av smärta samt smärtans intensitet hos personer med kognitiv svikt (Lukas et 

al., 2013a). Andra studier kom däremot fram till att smärta lätt underskattas vid 

observationsskattning (Hølen et al., 2005; Pautex et al., 2006; Pautex et al., 2007). Då 

studierna drar olika slutsatser gällande användbarheten av smärtskattningsinstrument för 

observation anser författarna till denna studie att detta kan vara argument för vidare 

utveckling och översättning till svenska av fler smärtskattningsinstrument för observation till 

framtiden. 
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BILAGA 1: SÖKSTRATEGI 

 

Tabell 1. Sökstrategi 
Databas Sökord Träffar Lästa abstract Utvalda artiklar Inkluderade i studie 
Pubmed 
2014-03-26 

#1 Dementia 149736 0 0  

 #2 Pain 565206 0 0  
 #3 Pain measurement 65602 0 0  
 #4 Cognitive impairment 41034 0 0  
 #1 AND Abbey pain scale 9 4 2  
 #1 AND #2 AND 

Observational scale  
37 10 4 3 

 #1 AND #2 3 269 12 1  
 #3 AND Mild cognitive 

impairment 3 
3 0 0  

 #1 AND McGill Pain 
Questionnaire 1,2 

277 17 1  

 #2 AND Swedish version 101 8 1  
 #1 AND #3 3 269 4 0  
 #1 AND #3 AND 

doloplus 1,2 
10 10 8 4 

 #1 AND #2 AND McGill 9 3 1  
 #1 AND #2 AND VAS 16 4 3 1 
 #1 AND #2 AND NRS 4 1 1  
 #1 AND #2 AND Verbal 

Rating Scale 
13 5 3 1 

 #1 AND Abbey pain 11 1 1 1 
 #1 AND #2 AND Verbal 

Descriptor Scale 
3 1 1  

 #1 AND #2 AND VRS 2 0 0  
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 #1 AND #2 VDS 1 0 0  
 #1 AND Faces pain scale 29 9 4 2 
 #4 AND Pain assessment 175 4 0  
 #1 AND #2 AND 

assessment tool 
3 0 0  

 #1 AND #2 1843 0 0  
Scopus 
2014-04-01 

#2 AND McGill 1 1651 0 0  

 #1 AND #2 AND McGill 8 1 0  
 #1 AND Pain assessment 1031 1 0  
 #4 AND pain assessment 1 192 7 0  
 #4 AND Observational 

scale 1 
30 0 0  

 #4 AND Self assessment 143 0 0  
 #2 AND #4 AND Self 

assessment 
48 3 0  

Cinahl 
2014-04-01 

#1 AND McGill Pain 
Questionnaire 

1512 4 3 2 

 #1 AND #2 744 0 0  
 #1 AND #3 284 5 0  
Manuell sökning 
2014-04-02 

Referenslista på artikel #1    1 

 Referenslista på artikel #2    1 
Totalt    114 33 16 
 
Begränsningar i sökningarna 

1 Publicerade jan 2000 – jan 2014 
2 Artiklar på svenska och engelska 
3 MeSH
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BILAGA 2: ÖVERSIKT ÖVER INKLUDERADE ARTIKLAR 

 

Tabell 2: Översikt över inkluderade artiklar 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

1. Neville 
& Ostini  
(2013) 
Australien 

A Psycho-metric 
Evaluation of Three 
Pain Rating Scales 
for People with 
Moderate to Severe 
Dementia 

Att utvärdera tre 
smärtskattnings-
instrument (APS, 
DOLOPLUS-2 & 
CNPI) hos patienter 
med måttlig till svår 
demens på särskilt 
boende 

Observationsstudie 26 
sjuksköterskor 
och 126 äldre 
(31) 

DOLOPLUS-2 och APS 
är reliabla och valida 
instrument för 
smärtskattning av 
personer med måttlig till 
svår demens. Passande 
vid smärtskattning vid 
måttlig till svår demens. 

17 av 20 
Hög kvalitet 

2. Pesonen 
et al., 
(2009) 
Finland 

Evaluation of easily 
applicable pain 
measurement tools 
for the assessment 
of pain in demented 
patients 

Utvärdera 
användbarheten av 
fyra smärt-
skattnings-
instrument   

Observationsstudie 41 äldre (4) VRS var ett lämpligt 
instrument för äldre med 
demens (MMSE <17). Ju 
högre MMSE-poäng, 
desto bättre var 
patienterna på att skatta 
sin egen smärta. 

14 av 20 
Medelkvalitet 

3. Pautex et 
al., (2005) 
Schweiz 

Feasibility and 
Reliability of Four 
Pain Self-
Assessment Scales 
and Correlation 
With an 

Att utvärdera 
användbarheten av 
fyra instrument och 
jämföra dessa med 
observations-
instrument  

Prospektiv studie 160 äldre 
patienter (8) 

Självskattning kan 
användas för patienter 
med mild till måttlig 
demens och ca 1/3 av de 
med svår demens. 
Observationsskattning ska 

18 av 20 
Hög kvalitet 
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Observational 
Rating Scale in 
Hospitalized 
Elderly Demented 
Patients 

endast användas när 
patienten visat att hen inte 
kan genomföra 
självskattning 

4. Lukas et 
al., (2013a) 
Australien 
& 
Tyskland 

Observer-rated pain 
assessment 
instruments 
improve both the 
detection of pain 
and the evaluation 
of pain intensity in 
people with 
dementia 

 

Att jämföra 
observationsinstrum
ent för att 
identifiera smärta 
och intensiteten av 
smärta hos 
kognitivt intakta 
personer jämfört 
med personer med 
medelsvår till svår 
demens (MMSE 
<20) 

Kvasiexperimentell 
studie 

125 äldre. 60 
kognitivt intakta 
och 65 med 
kognitiv svikt 
(81) 

Smärta bedömd med APS 
överskattas hos patienter 
med kognitiv svikt. 
Observationsskalor passar 
bättre som 
smärtskattnings-
instrument hos patienter 
med kognitiv svikt än 
personer utan kognitiv 
svikt 

18 av 20 
Hög kvalitet 

5. Pautex et 
al., (2007) 
Schweiz 

Psychometric 
Properties of the 
Doloplus-2 
Observational Pain 
Assessment Scale 
and Comparison to 
Self-assessment in 
Hospitalized 
Elderly 

 

Att utvärdera 
DOLOPLUS-2 
jämfört med VAS 

Prospektiv studie 180 äldre 
patienter, 131 
med 
demenssjukdom, 
49 utan 
demenssjukdom 
(158) 

Det finns korrelation 
mellan Doloplus-2 och 
VAS. Tröskeln för smärta 
borde sänkas då smärta 
lätt underskattas. 

16 av 20 
Hög kvalitet 

6. Reliability study in Att evaluera Multicenter studie 342 äldre (64) Alla versioner av 16 av 20 
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Pickering 
et al., 
(2010) 
Frankrike, 
Australien, 
Italien, 
Portugal, 
Nederlände
rna, 
Kanada & 
Spanien 

five languages of 
the translation of 
the pain 
behavioural scale 
Doloplus 

 

översättningen av 
Doloplus-2 på fem 
olika språk. 

Dolplus-2 visar god 
reliabilitet, förutom den 
nederländska versionen 
som visar medelbra 
korrelation. Doloplus-2 
kan visa bättre reliabilitet 
vid lägre smärta eller 
svårare demens. 
Omständigheter som 
påverkar utfallet av 
Doloplus-2 kan vara 
kulturella faktorer, grad 
av demens och storleken 
på urvalet. 

Hög kvalitet 

7. Lukas et 
al., (2013b) 
Tyskland 

Self- and proxy 
report for the 
assessment of pain 
in patients with and 
without cognitive 
impairment 

 

Att skilja på 
lämpligheten 
mellan 
självskattning och 
observations-
skattning hos 
personer med 
varierande grad av 
kognitiv svikt 

Prospektiv 
observationsstudie 

178 äldre 
patienter (internt 
64, externt 299) 

Personer med mild till 
måttlig kognitiv svikt 
kunde ta till sig VRS. 
Personer med svår 
kognitiv svikt (MMSE 
<10) kunde inte förstå 
självskattning. Även mild 
kognitiv svikt försvårar 
användandet av NRS. 

17 av 20 
Hög kvalitet 

8. Scherder 
& van 
Manen 
(2004) 
Nederlände
rna 

Pain in Alzheimer’s 
disease: nursing 
assistants’ and 
patients’ 
evaluations 

 

Att jämföra smärt-
skattningar gjorda 
av undersköterskor 
jämfört med 
personer med 
Alzheimers 

Fall-kontrollstudie 17 äldre med 
Alzheimers 
sjukdom och 17 
personer utan 
demens (ej 
angivet) 

2/3 av patienter med 
Alzheimers sjukdom 
förstod inte FPS.  

14 av 20 
Medelkvalitet 
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sjukdoms 
självskattning 

9. Pautex et 
al., (2006) 
Schweiz 

Pain in Severe 
Dementia: Self-
Assessment or 
Observational 
Scales? 

 

Att jämföra 
självskattnings-
instrument jämfört 
med 
observationsdata 
hos personer med 
svår demens 

Prospektiv studie 129 äldre (ej 
angivet) 

FPS hade högst grad av 
förståelse för personer 
med demenssjukdom och 
lägst förståelse hade 
VAS. Förmåga att förstå 
berodde på grad av 
kognitiv svikt, där VRS 
och FPS var lättast att 
förstå. Två tredjedelar av 
personer med svår 
demens kunde själva 
skatta sin smärta. 

15 av 20 
Medelkvalitet 

10. Hølen 
et al., 
(2005) 
Norge 

The Norwegian 
Doloplus-2, a tool 
for behavioural pain 
assessment: 
translation and 
pilot-validation in 
nursing home 
patients with 
cognitive 
impairment 

Att översätta 
Doloplus-2 till 
norska, att testa 
validiteten av 
Doloplus-2 hos 
patienter med 
kognitiv svikt, att 
testa varje del av 
Doloplus-2 samt att 
evaluera 
instrumentet. 

Observationsstudie 59 äldre (3) Doloplus-2 är ett valid 
instrument att använda 
vid smärtskattning av 
personer med kognitiv 
svikt, men att kvaliteten 
på Doloplus-2 beror på 
kvalifikationerna hos hen 
som skattar. 

19 av 20 
Hög kvalitet 

11. 
Zwakhalen 
et al., 
(2006) 

The psychometric 
quality and clinical 
usefulness of three 
pain assessment 

Att utvärdera tre 
smärtskattnings-
skalor (PAINAD, 
PACSLAC och 

Observationsstudie 128 äldre på 
särskilt boende 
(ej angivet) 

Doloplus-2 var svår att 
använda och det 
ifrågasattes ifall alla 
punkter är relevanta för 

18 av 20 
Hög kvalitet 
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Nederlände
rna 

tools for elderly 
people with 
dementia 

 

Doloplus-2) att identifiera smärta. 
VRS fungerade bra som 
instrument för många 
äldre i studien, men 
förmågan att förstå VRS 
sjunker med graden av 
kognitiv svikt. 

12. Santos 
& 
Castanho 
(2013) 
Portugal 

The Use of Visual 
Analog Scales to 
Compare Pain 
Between Patients 
With Alzheimer's 
Disease and 
Patients Without 
Any Known 
Neurodegenerative 
Disease and Their 
Caregivers 

Att jämföra 
smärtintensiteten 
hos patienter med 
och utan 
Alzheimers 
sjukdom och 
analysera skillnaden 
i smärtperception 
mellan patienter 
och deras 
vårdgivare 

Observationsstudie 121 äldre 
patienter, 60 
med Alzheimers 
sjukdom och 61 
utan Alzheimers 
sjukdom (17) 

Vid mild till måttlig 
demenssjukdom kan 
upplevelsen av smärta 
påverkas och personerna 
värderar inte sina 
klagomål i lika stor 
utsträckning. Detta ställer 
krav på att sjuksköterskan 
alltid använder lämpliga 
smärtskattningsinstrument 
vid identifiering av 
smärta. 

16 av 20 
Hög kvalitet 

13. Taylor 
et al., 
(2005) USA 

Psychometric 
Evaluation of 
Selected Pain 
Intensity Scales for 
Use with 
Cognitively 
Impaired and 
Cognitively Intact 
Older Adults 

Att utvärdera 
reliabiliteten och 
validiteten av FPS, 
VDS och NRS (och 
IPT) vid 
smärtskattning av 
personer med 
kognitiv svikt 

Observationsstudie 66 äldre. 85 % 
hade någon grad 
av kognitiv svikt 
(ej angivet) 

VDS var ett passande 
smärtskattnings-
instrument för personer 
med kognitiv svikt. Alla 
förutom en individ med 
kognitiv nedsättning 
kunde använda alla 
självskattningsinstrument 
för självskattning (VDS, 
FPS, NRS) 

16 av 20 
Hög kvalitet 
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14. Wynne 
et al., 
(2000) USA 

Comparison of 
Pain. Assessment 
Instruments in 
Cognitively Intact 
and Cognitively 
Impaired. Nursing 
Home Residents 

Att bestämma vilket 
smärtskattnings-
instrument som är 
lämpligt att 
använda på 
personer på 
särskilda boenden 

Observationsstudie 37 äldre. (163) ¾ av personer med 
måttlig till svår demens 
kunde använda ord för att 
beskriva sin smärta 
(VRS/VDS)  

12 av 20 
Medelkvalitet 

15. Closs et 
al., (2004) 
Storbritan
nien 

A Comparison of 
Five Pain 
Assessment Scales 
for Nursing Home 
Residents with 
Varying Degrees of 
Cognitive 
Impairment 

 

Att jämföra fem 
olika 
smärtskattnings-
instrument (VRS, 
NRS, FPS, VAS 
samt CS) för 
personer med olika 
grader av kognitiv 
svikt på särskilt 
boende 

Observationsstudie 113 äldre. 22 
utan kognitiv 
svikt, 24 med 
mild kognitiv 
svikt, 31 med 
måttlig kognitiv 
svikt och 28 med 
svår kognitiv 
svikt (Internt 
bortfall 133, 
externt bortfall 
160) 

VRS föredrogs av flest 
personer i alla grupper, 
därefter FPS, NRS och 
sist VAS. En stor 
majoritet av de med 
medelsvår kognitiv svikt 
kunde ta till sig VRS och 
NRS. Det var svårare för 
de med svår kognitiv 
svikt att ta till sig 
skalorna, men VRS var 
lättast att förstå. 

18 av 20 
Hög kvalitet 

16. Torvik 
et al., 
(2010) 
Norge 

Validation of 
Doloplus-2 among 
nonverbal nursing 
home patients - an 
evaluation of 
Doloplus-2 in a 
clinical setting 

 

Att utvärdera 
Doloplus-2 i ett 
särskilt boende med 
patienter utan 
kommunikativ 
förmåga 

Tvärsnittsstudie 77 äldre. (230) Det fanns risk för 
överskattning av smärtan 
med Doloplus-2, och 
underskattning av smärta 
vid proxyskattning. Bäst 
resultat nåddes när den 
som skattade patienten 
kände till patientens 
beteende väl. 

16 av 20 
Hög kvalitet 
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BILAGA 3. MODIFIERAD KVALITETSGRANSKNINGSMALL 

1. Är syftet för studien tydligt beskrivet?  

2. Speglar titeln studiens innehåll? 

3. Beskriver abstraktet studiens innehåll adekvat? 

4. Leder introduktionen fram till studiens syfte på ett tydligt sätt?  

5. Finns frågeställningar? 

6. Är studiens design relevant för att besvara frågeställningen?  

7. Finns inklusions- och exklusionskriterier? 

8. Är inklusions- och exklusionskriterierna relevanta? 

9. Beskrivs det hur urvalet gått till? 

10. Framgår det hur många deltagare som deltagit i studien? 

11. Är undersökningsgruppen lämplig? 

12. Beskrivs det vilka mätmetoder som använts? 

13. Beräknas reliabiliteten? 

14. Diskuteras validiteten? 

15. Finns eventuellt bortfall beskrivet? 

16. Har etiska resonemang tagits hänsyn till? 

17. Diskuteras resultatet? 

18. Är studiens huvudresultat redovisat? 

19. Kan resultatet generaliseras? 

20. Har resultatet klinisk betydelse?  

 

(Forsberg & Wengström, 2013; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) 
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