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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Antalet äldre ökar i samhället vilket gör att fler riskerar att drabbas av 
demenssjukdom och därmed blir det vanligare för sjuksköterskor att möta dessa personer. På 
grund av nedsatt kognitiv förmåga hos personer med demenssjukdom kan det vara svårt för 
sjuksköterskor att bedöma smärta hos denna grupp av patienter. Sjuksköterskor behöver 
kunskap om smärtbedömning hos personer med demenssjukdom för att kunna ge god vård 
utifrån personens individuella behov.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma smärta 
hos personer med demenssjukdom. 
Metod: Strukturerad litteraturstudie med kvalitativ ansats. Resultatet baseras på åtta 
vetenskapliga artiklar som analyserats med manifest innehållsanalys med latenta inslag.   
Resultat: I resultatet framkommer tre huvudkategorier och fem underkategorier. 
Huvudkategorierna är: Förändrat beteende kan vara tecken på smärta, Smärtbedömning tar tid 
och Personkännedom är betydelsefullt. 
Slutsats: Sjuksköterskors erfarenheter var att smärtbedömning var en svår uppgift i deras 
arbete. Vårdande av personer med demenssjukdom kräver en större uppmärksamhet av 
sjuksköterskan för att bedöma smärta utifrån individens behov.   
 
Nyckelord: Demenssjukdom, erfarenheter, sjuksköterska, smärtbedömning 
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Inledning 
Demenssjukdom är ett av de största folkhälsoproblemen i världen. 35 miljoner människor 

lever med sjukdomen idag och antalet förväntas tredubblas fram till 2050 (Prince, Prina & 

Guerchet, 2013) Demenssjukdom drabbar oftast äldre personer och i Sverige drabbas 8 % av 

de över 65 år (Socialstyrelsen, 2013). Omkring hälften av alla äldre människor som behöver 

personlig omvårdnad har någon form av demenssjukdom (Prince m.fl. 2013). Med stigande 

ålder ökar risken att drabbas av olika sjukdomstillstånd vilket även kan medföra en ökad risk 

för smärta (Davies, Male, Reimer, Turner & Wylie, 2004). Äldre personer rapporterar smärta 

i mindre utsträckning än yngre personer och det har dessutom visat sig att självrapportering 

av smärta försämrats hos äldre personer med demenssjukdom där försämrad verbal 

uttrycksförmåga kan vara en av orsakerna (Smith, 2007a). Enligt Socialstyrelsens 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) ska sjuksköterskan ha kunskap i 

omvårdnad för att kunna ge den vård som patienten behöver och på så sätt minska lidande 

hos den sjukdomsdrabbade (a.a.). Många sjuksköterskor saknar värdefull kunskap om smärta 

hos personer med demenssjukdom och det brister även i rutiner för smärtbehandling. En 

obehandlad smärta kan leda till att patienter lider i onödan (Elovsson & Boström, 2011).  

Detta gör smärtbedömning hos personer med demenssjukdom till ett viktigt område att 

studera för att kunna bemöta dessa patienter på ett bra sätt. Eftersom antalet äldre blir fler 

ökar även risken för att flera insjuknar i demenssjukdom vilket kan leda till att det blir allt 

vanligare för sjuksköterskan att möta denna grupp av patienter (Brayne, Gao, Dewey & 

Matthews, 2006). Det är därför viktigt att sammanställa befintlig forskning om hur 

sjuksköterskan kan bedöma smärta hos personer med demenssjukdom och därmed bidra till 

ett kunskapsunderlag för vidare utveckling av omvårdnaden.  

Bakgrund 

Demenssjukdom 
Demenssjukdom är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som drabbar hjärnan och dess 

funktion (Veselinova, 2013). Fastställning av diagnos är viktig för att kunna hjälpa personen 

med demens på ett korrekt sätt. Sjukdomen delas in i primärdegenerativa, vaskulära och 

sekundära demenssjukdomar. Ungefär 60 % som insjuknar har primärdegenerativa sjukdomar 
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som Alzheimers sjukdom, Frontallobsdemens eller Lewy-bodydemens där Alzheimers 

sjukdom är den vanligaste typen (Eriksdotter-Jönhagen, 2011). Symtomen har liknande 

karaktär i alla typer av demens. De vanligaste symtomen är minnesförlust, ändrat 

beteendemönster som aggressivitet, tillbakadragande eller nedstämdhet, beroende på vilken 

del av hjärnan som drabbats. På grund av dessa symtom kan kommunikationssvårigheter 

uppstå med omvärlden (Veselinova, 2013). Sjukdomen demens delas in i tre stadier: mild, 

måttlig och svår. Mild demens är den tidiga fasen då de första symtomen kommer smygande 

och visas genom bland annat koncentrationssvårigheter och minnesstörningar men där 

personen har insikt i sitt tillstånd och kan klara av sin vardag själv. Måttlig demens innebär 

att minnesfunktionen försämras ytterligare och att sjukdomsinsikten minskar samt att 

personen behöver stöd i sin vardag. Svår demens är den sista fasen där symtomen förstärks 

och talförmågan försvinner eller blir oförståeligt (Eriksdotter-Jönhagen, 2011). Symtomen 

ökar successivt genom sjukdomsförloppet. Sjukdomen innebär till slut att personer med 

demens har svårt att klara av sitt vardagliga liv och blir beroende av andra (Veselinova, 

2013). Idag finns ingen behandling som botar sjukdomen men det finns däremot läkemedel 

och olika omvårdnadsinsatser som kan lindra de beteendemässiga symtomen (Eriksdotter-

Jönhagen, 2011).  

Omvårdnad vid demens 

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010) 

innefattar bland annat att den demenssjuke personen ska kunna känna trygghet och bevara 

autonomi och integritet. Personcentrerad omvårdnad blir därför en grund för vården vilket 

innebär att personalen fokuserar på personen bakom sjukdomen (a.a.). Edvardsson, Winblad 

och Sandman (2008) betonar sex kärnkomponenter för personcentrerad omvårdnad för 

personer med demenssjukdom, som innefattar: att se personligheten hos den som har drabbats 

av sjukdomen, att se personliga behov vad det gäller vård och omsorg, att anpassa vård och 

omgivning för personer med demenssjukdom, att erbjuda delat beslutsfattande i 

omvårdnaden, att kunna se den demensdrabbades perspektiv och att det är viktigt att skapa en 

bra relation till patienten. För att kunna utföra personcentrerad omvårdnad är det viktigt att ha 

förståelse för vad som är bäst för den sjukdomsdrabbade. Genom att samla in information om 

personens tidigare livsstil och syn på livet kan livskvalité bibehållas hos personen med 

demenssjukdom (a.a.). Smith (2007b) menar att personcentrerad omvårdnad är nyckeln i 

smärtbedömningen av demenssjuka patienter. Edvardsson m.fl. (2008) beskriver även att 

personcentrerad omvårdnad kan förebygga onödigt lidande hos demenssjuka patienter. 
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Genom att arbeta utifrån personcentrerad omvårdnad kan sjuksköterskor lära känna patienten 

bättre vilket kan medföra att ohälsotillstånd som till exempel smärta upptäcks i tid och att 

onödigt lidande kan undvikas.  

Fysisk smärta och demens 

Werner och Leden (2010) beskriver smärta som en personlig upplevelse och kan upplevas på 

olika sätt beroende på bakgrund. Även McCaffery och Pasero (1999) beskriver smärta som en 

subjektiv upplevelse och det är bara personen som har smärta som kan förklara hur smärtan 

upplevs. McCaffery och Pasero menar även att den mest accepterade definitionen av smärta 

är fastställd av the International Association for the Study of Pain (IASP) och the American 

Pain Society (APS). Definitionen lyder ” Pain is an unpleasant sensory and emotional 

experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such 

damage”. Werner och Leden (2010) skriver att det finns olika sätt att hantera och tolerera 

smärta och att det kan beror på tidigare smärtupplevelser i livet. Smärttillstånd kan vara svåra 

att diagnostisera hos patienter med demenssjukdom. På grund av kommunikationssvårigheter 

kan det vara svårt att identifiera smärtupplevelse men även var smärtan sitter. Lin, Lin, Shyu 

och Huas (2010) har kommit fram till att smärta kan vara vanligare hos äldre personer och att 

det finns svårigheter i bedömningen av smärta hos personer med demenssjukdom. De menar 

vidare att en obehandlad smärta kan leda till försämring av deras fysiska, psykiska och 

sociala hälsa samt deras livskvalité (a.a.). Smith (2007a) betonar att personer med demens 

kan förlora sin förmåga att uttrycka sig verbalt vilket gör att de får svårt att beskriva 

upplevelsen av sin smärta. Smith (2007b) menar att sjuksköterskor måste hitta andra vägar att 

förstå personer med demens för att kunna utföra en smärtbedömning. Zwakhalen, Hamers, 

Abu-Saad och Berger (2006) har i en studie sammanställt och jämfört 12 olika 

smärtskattningsskalor som visade att PACSLAC och DOLOPLUS 2 var de mest användbara 

instrumenten för personer med demenssjukdom. PACSLAC och DOLOPLUS 2 fungera på 

liknande sätt och är observationsskalor där sjuksköterskan poängsätter patientens tillstånd 

utifrån en mall och på så sätt kan upptäcka förändrat beteende som kan bero på smärta. Det 

ansågs dock att det fanns behov av bättre tillvägagångssätt för sjuksköterskan i bedömningen 

av smärta hos denna grupp av patienter. Zwakhalen m.fl. menar även att det behövs mer 

forskning kring smärtbedömning hos personer med demenssjukdom.     
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Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma smärta hos 

personer med demenssjukdom. 

Metod 
Metoden som användes för att få svar på syftet var en strukturerad litteraturstudie med 

kvalitativ ansats. Olsson och Sörensen (2011) beskriver den kvalitativa ansatsen som ett sätt 

för forskaren att få en så bra bild som möjligt av en specifik situation. De menar vidare att 

den kvalitativa metoden har som syfte att karaktärisera något. Det handlar om att söka efter 

olika mönster i den information som hittas i det insamlade materialet (a.a.). I detta fall 

användes vetenskapliga artiklar till litteraturstudien. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är det 

litteraturen som är källan till vad som kommer fram i resultatdelen. De menar vidare att ett 

resultat baserat på 5-6 vetenskapliga artiklar är vanligt förekommande i litteraturstudier (a.a.).      

Datainsamling 
Datainsamlingen baserades på vetenskapliga artiklar från databaserna Cinahl och PubMed (se 

bilaga 1). En sökning gjordes även på PsycArticles men utan några träffar inom 

intresseområdet. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) innehåller både Cinahl och 

PubMed artiklar inom området hälso- och sjukvård. Cinahl är en databas som innehåller 

omvårdnadsartiklar medans PubMed främst innehåller medicinska artiklar men även en del 

omvårdnadsartiklar. Willman m.fl. (2011) beskriver även att ett sökord i Cinahl kan sökas i 

”Cinahl Headings” som fungerar som ett uppslagsverk i databasen, på så sätt framkommer 

artiklar som handlar om det tänkta ämnet (a.a.). I PubMed finns MeSH (Medical Subject 

Headings) som fungerar på liknande sätt som Cinahl Headings (Forsberg & Wengström, 

2008). Willman m.fl. (2011) menar att en litteratursökning kan genomföras genom att flera 

sökord kombineras på olika sätt i en och samma sökning. Detta kan exempelvis göras genom 

att använda de Booleska sökoperatorerna AND och OR. Kombination av sökord med OR 

innebär att sökningen resulterar i artiklar som innehåller antingen ett av sökorden eller flera 

av dessa. Används AND framkommer istället artiklar med alla de sökta termerna 

tillsammans. Dessa sökkombinationer kan med fördel användas i olika ”sökblock”. Varje 

sökblock innefattar ett område med liknande söktermer. Söktermerna söks först var för sig 

och kombineras sedan med OR. När alla sökblock är klara kombineras de med AND vilket 

gör det möjligt att begränsa sin sökning för att samla de mest relevanta artiklarna (a.a.). I 
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denna studie användes sökorden dementia, Alzheimer´s disease, pain, suffering, nursing, 

nurs*, care, caring, assessment och measurement, vilka kombinerades och bildade fyra 

sökblock (se bilaga 1). Sökningen i Cinahl resulterade i 166 träffar och PubMed i 815 träffar 

(se figur 1).  

Urval 

Inklusionskriterier  

För att inkluderas i studien skulle artiklarna vara skrivna på det engelska eller svenska 

språket. Denna begränsning medförde även att en artikel som var skriven på norska men med 

engelsk titel kom att inkluderas. Artiklarna skulle vara peer-reviewed, publicerade år 2000-

2013 samt överensstämma med studiens syfte. För att ta del av den senaste forskningen och 

inte missa relevanta artiklar innefattade sökningen artiklar från 2000-talet. Ingen geografisk 

begränsning valdes i den slutgiltiga sökningen då antalet artiklar blev för få efter att ha provat 

med att begränsa sökningen till Europa. 

Exklusionskriterier  

Artiklar med kvantitativ ansats exkluderades då ingen statistik efterfrågades. Artiklar som 

inte beskrev sjuksköterskors erfarenheter valdes bort då de inte svarade på syftet. 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen utfördes med hjälp av Olsson och Sörensens (2011) ”Bedömningsmall 

för studier med kvalitativ metod” (se Bilaga 2). Bedömningsmallen modifierades och en 

punkt, triangulering valdes bort. Enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär 

metodtriangulering att en studie har utförts med olika forskningsmetoder för att kunna se ett 

fenomen från olika synvinklar (a.a.). Denna punkt var svårbedömd och då de inte ansågs ha 

någon avgörande betydelse för resultatet i föreliggande studie, valdes denna punkt bort. 

Femton artiklar granskades utifrån bedömningsmallen där resultatet summerades för att sedan 

omvandlas till procent. Artiklarna granskades först enskilt och sedan tillsammans. Punkter 

som inte stämde överens diskuterades tills ett gemensamt beslut fattades. Henricson (2012) 

menar att en gemensam granskning av artiklarna ger större trovärdighet (a.a.). Efter 

kvalitetsgranskning kvarstod fem artiklar som hade Grad 1 vilket motsvarade mer än 80% av 

de summerade poängen för god kvalitet och tre artiklar som hade Grad 2 vilket motsvarade 

mer än 70%.  
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Figur 1. Schematisk beskrivning av urvalsprocess och kvalitetsgranskning   

Analys 
Polit och Beck (2012) menar att analysen har som uppgift att identifiera viktiga teman från 

insamlad data. Hela analysen ska utgå från studiens syfte och inget som svarar på syftet får 

uteslutas (a.a.). Analysmetoden som användes var en manifest innehållsanalys med latenta 

inslag, vilket innebär en textnära beskrivning av det uppenbara i texten men där viss tolkning 

förekommer (Graneheim & Lundman, 2004). Resultaten från artiklarna lästes igenom flera 

gånger och meningsenheter som svarade på studiens syfte plockades ut gemensamt. 

Henricson (2012) beskriver att en meningsenhet innebär flera ord som tillsammans står för ett 

budskap (a.a.). Meningsenheterna kondenserades, vilket innebar att texten kortades ner men 

behöll det viktigaste i budskapet. I samband med detta steg i analysen översattes texten till 

svenska. Först när alla meningsenheterna var kondenserade påbörjades kodningen. Koder 

bildades genom att de kondenserade meningsenheternas budskap beskrevs med ett eller ett 

fåtal ord. Meningsenheterna som nu var kondenserade och kodade skrevs ut och klipptes ut 

för att lättare kunna få en översikt och för att kunna gruppera de som stod för liknande 

budskap. Underkategorier bildades genom att koder med samma budskap bildade en grupp. 

Underkategorier med liknande budskap bildade sedan kategorier. Totalt bildades tre 

kategorier och fem underkategorier.  
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Resultat 
Tre kategorier framkom under analysprocessen: Förändrat beteende kan vara tecken på 

smärta, Smärtbedömning tar tid och Personkännedom är betydelsefullt. Resultatet består även 

av fem underkategorier (se figur 2). 

 
Figur 2. Kategorier och underkategorier 

Förändrat beteende kan vara tecken på smärta  
Sjuksköterskors erfarenheter av smärtbedömning hos personer med demenssjukdom var 

bland annat att smärta kunde visa sig genom förändrat beteende. Ibland var det svårt att 

bedöma om det verkligen var smärta som uttrycktes vilket gjorde sjuksköterskans kunskap 

om smärtbedömning hos denna patientgrupp betydelsefull.   

Smärtuttryck kan förväxlas med demenssymtom 

Ibland var det osäkert för sjuksköterskan att veta om patienten förmedlade smärta eller om 

det var sjukdomssymtom (Lillekroken & Slettebø, 2010). Sjuksköterskor beskrev 

smärtupplevelsen som subjektiv och menade att patienterna uttryckte smärta på olika sätt. 

”Det som er smerte hos fru Olsen, kan væra noe annet hos fru Hansen”. (Lillekroken & 

Slettebø, 2010, s.8). Personer med demenssjukdom kan uttrycka sin smärta genom ett 

förändrat beteende och därför är det viktigt för sjuksköterskan att vara vaksam för att kunna 

upptäcka detta (Brorson, Plymoth, Örmon & Bolmsjö, 2013). I analysen framkommer att 

smärta kan visa sig på olika sätt såsom ändrat kroppsspråk, verbalt uttryck men även genom 

andra tillkomna avvikande beteenden. I Tabell 1 sammanställs olika beteenden utifrån 

analysen som kan tyda på smärta hos personer med demenssjukdom. 
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Tabell 1. Exempel på förändrat beteende hos personer med demenssjukdom som kan tyda på smärta 

          Kroppsspråk           Verbalt uttryck            Övriga uttryck 

• Rastlöshet • Skrikande • Minskat initiativtagande 

• Motorisk aggressivitet • Ovanliga uttryck • Minskad nutrition 

• Kraftlöshet • Flämtande • Oro 

• Försämrad fysisk aktivitet • Ojande • Klagande vid förflyttningar 

• Beröring av speciell kroppsdel • Förändrat tonfall • Humörsvägningar 

• Ansiktsuttryck • Osammanhängande tal • Tystlåtna betedde sig avvikande 

• Aggresivitet  • Rastlösa blev tystlåtna och 

tillbakadragna 

• Ändrat rörelsemönster   

 

Sjuksköterskor upplevde att förändringar i ansiktsuttryck, oro och tillkommet aggressivt 

beteende var de vanligaste tecknen som kunde tyda på smärta (Blomqvist & Hallberg, 2001; 

Brorson m.fl. 2013; Lillekroken & Slettebø, 2010).  

…uro, ansikktsuttryck, vandring, aggressivitet, eller stivhet i kroppen…, 

kan være tegn på hvordan pasienten uttrykker smerte. (Lillekroken & 

Slettebø, 2010, s.8) 

Verbala uttryck kunde också vara tecken på smärta men det upplevdes inte vara tillräcklig 

information med till exempel bara ett skrik, för att kunna veta om det berodde på 

smärtupplevelse. Det var viktigt att se beteendet i ett sammanhang för att kunna tolka vad 

personen förmedlade (Blomqvist & Hallberg, 2001). Beteende som följer med 

demenssjukdom försvårade smärtbedömningen eftersom smärtuttryck och demenssymtom 

kunde te sig på liknande sätt och kunde leda till att smärta förblev oupptäckt hos personer 

med demenssjukdom (Martin m.fl. 2005). 

Well, with the dementia, it is usually the behavior problems…no one 

thinks it is really pain first, because when we are told we think, oh, it´s 

their dementia (Martin m.fl. 2005, s.158). 

Betydelsen av kunskap 

Erfarenheter och kunskap var en förutsättning för att kunna värdera patienttillstånd och 

bedöma smärta. Det var även viktigt att dela med sig av sin erfarenhet och kunskap för att 

kunna komplettera varandra (Lillekroken & Slettebø, 2010). 
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…jeg har kunnskap om smerte ,du har kunnskap om demens. Det er viktig å snakke 

med hverandre om hva slags erfaring man har. Det er ingen som sitter med en fasit, 

men vi kan komplettere hverandre (Lillekroken & Slettebø, 2010, s.9). 

 

Sjuksköterskors erfarenhet var att de saknade kunskap om demenssjukdomen och påtalade att 

det krävdes insikt i hur sjukdomen kan påverka personen. De upplevde även brister i kunskap 

kring att känna igen smärta hos personer med demenssjukdom (Kovach, Griffie,  Muchka, 

Noonan, & Weissman, 2000; Lillekroken & Slettebø, 2010). Vissa sjuksköterskor kännde sig 

säkra i bedömningen av smärta men hade svårt att förklara hur de gjort denna bedömning och 

svarade att de bara visste att personen hade smärta (Falls m.fl. 2004). 

Smärtbedömning tar tid 
Sjuksköterskors erfarenheter var att det kunde vara svårt att kommunicera med personer med 

demenssjukdom vilket gjorde smärtbedömningen mer tidskrävande. Tidsbrist var ett hinder i 

bedömningen av smärta hos personer med demenssjukdom (Martin m.fl. 2005). 

Kommunikationssvårigheter kunde göra det svårt för personen med demenssjukdom att 

uttrycka och förklara sin smärta vilket blev ett hinder för sjuksköterskan i att bedöma och 

upptäcka smärta (Blomqvist & Hallberg, 2001; Brorson m.fl. 2013; Lillekroken & Slettebø, 

2010; Martin m.fl. 2005). På grund av kommunikationsvårigheter hos äldre personer med 

demens kunde smärta förbli oupptäckt och obehandlad (Martin m.fl. 2005). Sjuksköterskans 

erfarenheter var även att det trots kommunikationssvårigheter kunde vara bra att ställa frågor 

kring smärta även om inget adekvat svar kunde förväntas alla gånger (Blomqvist & Hallberg, 

2001). På grund av att personer med demens hade svårigheter att uttrycka sig verbalt kunde 

det vara svårt för sjuksköterskan att veta var smärtan satt, vad det var för typ av smärta och 

hur intensiv den var (Brorson m.fl. 2013).  

The ability to express themselves, to tell if they are in pain, where they 

have pain…And in what way it hurts, and how much it hurts, they can´t 

express anything (Brorson m.fl., 2013, s.4). 

Många sjuksköterskor kännde även tidsbrist i mötet med patienter och arbetsbelastningen 

medförde oftast att sjuksköterskor kände sig stressade. Många uppgifter delegerades ut till 

andra i personalen. Sjuksköterskor fick därför många gånger förlita sig på andra i 

bedömningen av omvårdnaden för patienterna, vilket kunde leda till att smärta hos personer 

med demens förblev oupptäckt. Sjuksköterskor tyckte att det var viktigt att själv kunna vara 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kovach%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11188470
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kovach%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11188470
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Muchka%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11188470
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Noonan%20PE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11188470
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Weissman%20DE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11188470
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på plats för att kunna se, känna och bilda sig en egen uppfattning av patienternas situation, 

men på grund av tidsbrist var detta inte alltid möjligt (Karlsson m.fl. 2012).  

Personkännedom är betydelsefullt 
Sjuksköterskors erfarenhet var att det var nödvändigt med personkännedom för att kunna 

bedöma smärta hos personer med demenssjukdom. Att observera patienten var viktigt för att 

kunna upptäcka smärta och anhöriga kunde vara till god hjälp. Dokumentation ansågs också 

vara ett viktigt redskap för att kunna se förändringar hos patienten genom tidigare 

anteckningar i journalen. 

Anhöriga kan ses som en resurs 

Anhöriga kan vara till stor hjälp när det gäller att känna igen tecken på smärta (Falls m.fl. 

2004). Samarbete med anhöriga var viktigt i bedömningen av smärta. Kunskap om patientens 

bakgrund och livshistoria uppfattades som nödvändig för sjuksköterskan för att kunna tolka 

uttryck som kunde vara tecken på smärta. Ett samarbete med anhöriga kunde ses som en 

resurs och kunde ge sjuksköterskan ökad personkännedom (Brorson m.fl. 2013; Cohen-

Mansfield & Creedon, 2002; Kovach m.fl. 2000; Lillekroken & Slettebø, 2010).  

…det er ikke lenge siden vi hadde en pasient som hade ligget med 

hoftefraktur. Pårørende hade sagt at her er det noe som ikke stemmer, 

men det ble ikke tatt på alvor. Det gikk ganske lang tid før det ble gjort 

noe, og tenk på de smertene pasienten har hatt i den tiden. (Lillekroken & 

Slettebø, 2010, s.10). 

Sjuksköterskors erfarenhet av anhörigas delaktighet var positiv och nödvändig även om vissa 

sjuksköterskor tyckte att det kunde vara krävande om de anhöriga blandade sig i för mycket. 

En öppen dialog med de anhöriga kunde bidra med viktig information om patientens 

livshistoria. Anhöriga kunde även underlätta tolkningen av beteenden eftersom de oftast 

kände personen bättre (Lillekroken & Slettebø, 2010).    

Att vara observant 

Sjuksköterskors erfarenhet var att det var viktigt att veta hur patienter med demens och 

kommunikationssvårigheter uttryckte smärta. Att vara observant och kunna tolka det 

personen försöker förmedla var en av de viktigaste arbetsuppgifterna (Blomqvist & Hallberg, 

2001; Lillekroken & Slettebø, 2010). Att aktivt observera patienterna genom att lyssna, titta 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kovach%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11188470
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och ta på patienten gav möjlighet att kunna lokalisera smärtan och att bilda sig en uppfattning 

om varför personen hade smärta (Blomqvist & Hallberg, 2001). Det var extra viktigt för 

sjuksköterskan att observera personer som på grund av sjukdomen hade förlorat sin verbala 

kommunikationsförmåga. Det var även viktigt att kunna tolka det som observerats på rätt sätt 

för att inte blanda ihop det med till exempel ångest eller oro.      

Det viktigste er å tolke riktig at det er smerte pasienten prøver å formidle. 

Ikke angst…Samtidig går det…i hverende…vanskelig å se om det er mye 

angst og uro eller smerte. (Lillekroken & Slettebø, 2010, s.8). 

Sjuksköterskors erfarenhet var att beteendeförändringar uppfattades bäst av personalen som 

hade nära patientkontakt. Att arbeta patientnära gav mer insikt i hur personens kognitiva 

förmåga var påverkad av demenssjukdomen och för att kunna se beteende som var avvikande 

för patientens sätt att vara (Brorson m.fl. 2013; Cohen-Mansfield & Creedon, 2002; Kovach 

m.fl. 2000; Lillekroken & Slettebø, 2010).  

…knowing the patient is so important, and to know a lot about them, it 

makes it a lot easier to understand and interpret their signal. (Brorson 

m.fl. 2013, s.5).   

Dokumentation är ett viktigt redskap 

Sjuksköterskor erfor att det var en fördel att kunna läsa tidigare journalanteckningar som 

berörde patienten för att lättare kunna bedöma smärta. Anteckningarna kunde ge information 

om eventuellt tidigare smärttillstånd hos patienten som kunde vara en orsak till smärtan även 

denna gången (Blomqvist & Hallberg, 2001). Dock fanns också brister i dokumentationen 

vilket kunde vara ett hinder i bedömningen av smärta. Brister i dokumentationen kunde göra 

att värdefull information kring patientens smärttillstånd gick förlorad (Karlsson, Sidenvall, 

Bergh & Ernsth-Bravell, 2012; Martin, Williams, Hadjistavropoulos, Hadjistavropoulos & 

MacLean, 2005). 

I think other care staffs are rather bad in writing down situations well 

they often ask or it arrives things that should have been written down in 

their report. Then I get angry. ( Karlsson m.fl. 2012, s.13). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kovach%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11188470
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kovach%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11188470
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Metoden som valdes för studien var en kvalitativ litteraturstudie. Litteraturstudie ansågs 

kunna ge en större översikt över det valda ämnet eftersom studiens resultat bygger på artiklar 

med kvalitativ metod. Henricson (2012) beskriver att studier av kvalitativ metod gör det 

möjligt att komma nära den intervjuade. Henricson menar vidare att det även kan vara 

negativt då forskaren kan påverka individen att svara på ett visst sätt, som den intervjuade 

tror att forskaren vill höra (a.a.). Alternativet som övervägdes var att göra en empirisk studie 

men detta uteslöts på grund av att det ansågs alltför tidskrävande och att erfarenhet av att 

intervjua saknades.  

 

I sökningen av artiklar användes tre databaser Cinahl, PubMed och PsycArticles. Artiklar 

som valts ut till resultatet var från Cinahl och PubMed eftersom PsycArticles inte gav några 

resultat i sökningen. En tillgång till fler databaser hade kunnat stärka studiens resultat och 

bidragit till ett större urval av artiklar. Att hitta relevanta sökord var viktigt då det fanns ett 

begränsat antal artiklar som svarade på syftet. Sökorden översattes till engelska vilket kan ha 

inneburit att relevanta engelska synonymer missats. Henricson (2012) menar att det finns risk 

för feltolkningar i litteraturstudier gjorda av studenter på grund av den ibland begränsade 

kunskapen i engelska (a.a.). Det var ett tidskrävande moment och en bra sökkombination 

krävdes. Sökningar som innehöll olika kombinationer av sökord utfördes ett antal gånger tills 

de slutliga sökorden valdes ut. Granskär och Höglund-Nielsen (2008) anser att det är viktigt 

att hitta rätt sökkombination för att komma åt det tänkta ämnet. Sökningen får inte vara för 

omfattande så att informationen kan bli svårhanterlig, men den får heller inte vara för smal så 

att det finns risk för att missa aktuell data för studien (a.a.). För att kunna göra en strukturerad 

sökning på ett korrekt sätt var det viktigt att förstå processen i databaserna. Artikelsökningen 

i databaserna utfördes på Blekinge Tekniska Högskolans bibliotek och bibliotekariers hjälp 

som var tillgänglig användes. Forsberg och Wengström (2008) betonar att databassökningen 

blir mer effektiv med bibliotekariers hjälp eftersom de känner till databasernas funktion och 

sökningsalternativ (a.a.).  

 

Antalet artiklar som svarade på syftet var få, vilket medförde att en begränsning av artiklar 

från Europa inte gav tillräckligt med resultat. Då valdes det att inte inkludera någon 
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geografisk begränsning. Detta resulterade i artiklar från USA, Kanada, Australien, Norge och 

Sverige. Fyra artiklar var från Sverige. Resultatet kan ha påverkats av skillnader i 

sjukvårdssystemen mellan de olika länderna. I studien användes artiklar ifrån 2000-talet. 

Databaserna som användes hade ett begränsat antal artiklar som behandlade sjuksköterskans 

erfarenheter av att bedöma smärta hos demenssjuka personer vilket medförde att ett kortare 

tidsperspektiv kunde inneburit ett otillräckligt antal artiklar till resultatet. Granskär och 

Höglund-Nielsen (2008) skriver att det inte finns någon speciell tidsram i samband med 

artikelsökning. Det beror på vilket ämne som ska undersökas och hur mycket det finns av 

tidigare forskning. Det betonas även att det är lämpligast att begränsa sig till den senaste 

forskningen när det gäller områden som har stor plats i forskningen. Mindre omskrivna 

ämnen behöver ett längre tidsperspektiv för att kunna undersökas. 

 

Resultatartiklarna till denna studie kvalitetsgranskades först var för sig för att sedan 

diskuteras tillsammans. Henricson (2012) menar att artiklar som granskas på det sättet ökar 

trovärdigheten och pålitligheten för resultatet. Av de 15 kvalitetsgranskade artiklarna 

inkluderades fem artiklar med Grad 1 och tre med Grad 2. Artiklarna som hade Grad 2 togs 

med i studien på grund av att det inte fanns tillräckligt med artiklar med Grad 1. Detta kan ha 

haft betydelse för resultatet. I analysdelen lästes artiklarna först var för sig och sedan 

tillsammans. För att kunna göra en tolkning av texten användes en manifest innehållsanalys 

med latenta inslag. Meningsenheter valdes ut gemensamt för att direkt kunna diskutera 

tolkningen av innehållet vilket ansågs vara bra för att kunna följa varandras tankesätt. 

Henricson (2012) skriver att en diskussion som utförs under innehållsanalysen stärker 

trovärdighet för resultatet (a.a.). 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att bedöma smärta hos 

personer med demenssjukdom. En stor del av resultatet visade att personkännedom var 

viktigt i bedömningen av smärta hos personer med demenssjukdom. Veselinova (2013) 

menar att det är viktigt med personcentrerad vård för att kunna lära känna personer med 

demenssjukdom. Det är viktigt att försöka se världen ur deras perspektiv för att kunna förstå 

deras behov och för att kunna anpassa ett kommunikationssätt som passar just den individen. 

Edvardsson m.fl. (2008) beskriver i tre av sina sex kärnkomponenter att det är viktigt att se 

personligheten, de personliga behoven och att kunna anpassa vård och omgivning därefter.  

Även Eggers, Ekman och Norberg (2013) beskriver att personkännedom i arbetet med 
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demenssjuka personer med förlorad kommunikationsförmåga är oerhört viktigt (a.a.). I 

resultatet framkom att det var viktigt att sjuksköterskan tog hjälp av de anhöriga som kände 

patienten, för att lättare få personkännedom. Även Eggers m.fl. (2013) menar att det är viktigt 

att känna till personens tidigare liv och livshistoria för att kunna förstå beteenden hos 

personen som kan tyda på smärta. Anhöriga kan då vara till god hjälp och bidra med viktig 

information om patienten. Edvardssons m.fl. (2008) betonar i en av de sex 

kärnkomponenterna att det är viktigt att se ur den demensdrabbades perspektiv (a.a.). Detta 

kan kopplas till resultatet genom att sjuksköterskan tog hjälp av de anhöriga men även 

observerade patienten själv för att kunna förstå den demensdrabbade. Smith (2007a) menar 

att det är viktigt att ta till vara på varje individs förmåga till kommunikation och försöka 

ställa korta och enkla frågor för att få reda på om personen upplever smärta. Smith tillägger 

att det är viktigt att observera personer med försämrad kommunikationsförmåga för att kunna 

se beteende som kan tyda på smärta. Det är även viktigt att se sammanhanget för att kunna 

tolka beteendet rätt eftersom olika människor utrycker smärta på olika sätt (a.a.).  

 

I resultatet framkom att sjuksköterskors erfarenheter var att smärtbedömning hos personer 

med demenssjukdom tar tid.  Detta bekräftas av Smith (2007a) som menar att det kan vara en 

stor tidskrävande utmaning att kommunicera med personer med demens vilket gör att det 

finns många svårigheter i smärtbedömningen hos dementa personer. Det är viktigt att 

sjuksköterskor förstår personens individuella förmåga och kommunicerar på det sätt som är 

mest lämpligt för just den personen. En studie av Gilmore-Bykovkyi och Bowers (2013) visar 

att sjuksköterskor upplever osäkerhet och svårigheter i att känna igen smärta hos personer 

med demenssjukdom framförallt på grund av att inte kunna kommunicera. Eggers m.fl. 

(2013) anser att personalen behöver ge den tid som behövs i mötet med personen som har 

drabbats av demens och på så sätt även skapa trygghet. Edvardsson m.fl. (2008) nämner i en 

av de sex kärnkomponenterna att det är viktigt att skapa en bra relation till patienterna (a.a.). 

Resultatet visade att det var svårt att hinna med och få tiden att räcka till när 

kommunikationssvårigheter påverkade mötet, vilket även kunde påverka relationen till 

patienterna. I resultatet framkom vidare att ett förändrat beteende kunde vara tecken på 

smärta men att det var svårt att upptäcka eftersom beteendet kunde förväxlas med 

demenssymtom. Gilmore-Bykovkyi och Bowers (2013) menar att även om förändrat 

beteendemönster misstänktes tyda på smärta, upplevdes det nästan omöjligt att säkerställa 

det. Osäkerheten kunde resultera i oupptäckt och obehandlad smärta (a.a.).  
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Resultatet visade att dokumentationen var ett viktigt redskap i sjuksköterskans arbete i 

smärtbedömning hos personer med demenssjukdom. Det framkom även att det fanns brister i 

dokumentationen om personers smärttillstånd. Gilmore-Bykovkyi och Bowers (2013) menar 

att ofullständiga journalanteckningar och otillräckliga personalresurser minskar möjligheten 

att kunna upptäcka smärta hos patienter med demenssjukdom (a.a.).  

 

Resultatet visade att sjuksköterskor även upplevde saknad av kunskap i bedömningen av 

smärta hos personer med demenssjukdom vilket försvårade smärtbedömningen. 

Sjuksköterskor behövde vara uppmärksamma på flera olika tecken hos patienterna för att 

kunna upptäcka smärta. Det visade sig att smärta kunde upptäckas genom patienternas 

kroppsspråk, deras verbala uttryck eller om patienterna uppträdde avvikande. Smith (2007b) 

menar att om personen med demens inte kan uttrycka sig verbalt är det viktigt att hitta andra 

sätt att nå fram till personen för att kunna bedöma smärtan (a.a.).  

Slutsats 
Sjuksköterskor erfor att smärtbedömning hos personer med demenssjukdom var en svår 

uppgift i deras arbete. Kunskap inom området var betydelsefullt samt att kunna arbeta 

personcentrerat genom att sätta personen i centrum var viktigt i sjuksköterskors arbete. 

Genom att känna personen och dennes beteende kunde tecken på smärtan upptäckas lättare. 

Det var även viktigt för sjuksköterskor att vara medveten om betydelsen av anhörigas 

delaktighet när personen på grund av sjukdomen hade svårt att uttrycka sig. 

 

Personer med demenssjukdom kräver stor uppmärksamhet till förståelse vilket blir en 

utmaning för sjuksköterskor att kunna göra rätt i bedömningen av personens smärttillstånd. 

Forskning kring smärta hos personer med demenssjukdom är fortfarande bristfällig och mer 

kunskap om bedömningsalternativ skulle vara önskvärt för att underlätta för sjuksköterskor i 

arbetet med demenssjuka patienter och framförallt att kunna förhindra onödigt lidande på 

grund av oupptäckt smärta.  

Självständighet 
Neringa Garbenciute och Mimmi Jämsén har utfört examensarbetet tillsammans. Det mesta 

av arbetet utfördes på BTH:s bibliotek, där vi hade tillgång till var sin dator samtidigt. 
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Inledningen och bakgrunden skrevs tillsammans och informationen hämtades i olika böcker 

och artiklar. Resultatartiklarna söktes gemensamt efter att ha bestämt vilka sökord som skulle 

användas. De gemensamt valda artiklarna lästes var för sig och kvalitetsgranskades först 

enskilt för att sedan diskutera fram ett gemensamt beslut. Analysen utfördes tillsammans för 

att direkt kunna diskutera om meningsenheterna passade till syftet. Resultat, diskussion och 

slutsats genomfördes tillsammans.  
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i Cinahl 
 Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa 

abstrakt 
Antal valda 
artiklar 

S1 (MH ”Dementia”) 18842 2013-10-16 0 0 
S2 (MH ”Alzheimer´s disease) 14031 2013-10-16 0 0 
S3 (MH “Pain”) 32659 2013-10-16 0 0 
S4 (MH “Suffering”) 1525 2013-10-16 0 0 
S5 Nursing  448398 2013-10-16 0 0 
S6 Nurs* 564598 2013-10-16 0 0 
S7 Care 628442 2013-10-16 0 0 
S8 Caring 24520 2013-10-16 0 0 
S9 Assessment 238007 2013-10-16 0 0 
S10 Measurement 59791 2013-10-16 0 0 
S11 S1 OR S2 30764 2013-10-16 0 0 
S12 S3 OR S4  34001 2013-10-16 0 0 
S13 S5 OR S6 OR S7 OR S8 994594 2013-10-16 0 0 
S14 S9 OR S10 277374 2013-10-16 0 0 
S15 S11 AND S12 AND S13 AND S14 166 2013-10-16 74 5 

 

 
Sökningar i PubMed 
 
 Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa 

abstrakt 
Antal valda 
artiklar 

S1 Dementia 144765 2013-10-24 0 0 

S2 Alzheimers 70653 2013-10-24 0 0 

S3 Pain 547980 2013-10-24 0 0 

S4 Suffering 199262 2013-10-24 0 0 

S5 Nursing 563713 2013-10-24 0 0 

S6 Nurs* 694704 2013-10-24 0 0 

S7 Care 1608673 2013-10-24 0 0 

S8 Caring 45024 2013-10-24 0 0 

S9 Assessment 822177 2013-10-24 0 0 

S10 Measurement 434001 2013-10-24 0 0 

S11 S1 OR S2 145825 2013-10-24 0 0 

S12 S3 OR S4 728644 2013-10-24 0 0 

S13 S5 OR S6 OR S7 OR S8 2055465 2013-10-24 0 0 

S14 S9 OR S10 1196719 2013-10-24 0 0 

S15 S11 AND S12 AND S13 AND S14 815 2013-10-24 61 10 
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Bilaga 2 Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod  
Modifierad bedömningsmall utifrån Olsson och Sörensen (2011). 
Poängsättning 0 1 2 3 

Abstract (syfte, metod, 

resultat=3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning (repeterbarhet 

möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet >20 % 5-20 % <5 % 

Bortfall med betydelse för resultat Analys saknas/ Ja Nej    

Kvalitet på analysmetoden Saknas Låg  Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställningen besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, 

tabeller etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, kod, 

teorier etc) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och 

felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 44p) p p p p 

    p 

Grad I: 80%    % 

Grad II: 70%    Grad 

Grad III: 60%     



 

25 
 

Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Blomqvist, K. & Hallberg, 
IR./2001/Sweden 

Recognising pain in older adults living in sheltered 
accommodation: the views of nurses and older adults. 
 

Kvalitativ intervjustudie med 
öppna frågor. 

56 kontaktsjuksköterskor till 
personer med och utan demens 
på äldreboende.  

Grad I 
 

Karlsson, C., Sidenvall, B., 
Bergh, I. & Ernsth-Bravell, 
M./2012/Sweden 

Registered nurses´ view of performing pain assessment 
among persons with dementia as consultant advisors 
 

Kvalitativ intervjustudie.  11 sjuksköterskor med varierad 
erfarenhet av personer med 
demens. 

Grad I 

Cohen-Mansfield, J. & Creedon, 
M./2002/USA    

Nursing stuff members´ perceptions of pain indicators 
in persons with severe dementia. 
 

Kvalitativ intervjustudie. 72 sjuksköterskor från tre olika 
boende. 

Grad II 

Martin, R., Williams, J., 
Hadjistavropoulos, T., 
Hadjistavropoulos, H. & 
MacLean, M./2005/Canada 
 

A Qualitative Investigation of Seniors and Caregivers 
Views on Pain Assessment and Management 
 

Kvalitativ intervjustudie med 
öppna frågor. 

Gruppintervju med 19 
sjuksköterskor fördelat i två 
fokusgrupper .  

Grad II 

Brorson, H., Plymoth, H., 
Örmon, K. & Bolmsjö, 
I./2013/Sweden 

Pain relief at the end of the life: nurse`s  experiences 
regarding end-of-life pain relief in patients with 
dementia 
 

Kvalitativ intervjustudie med 
öppna frågor.  

7 sjuksköterskor på 
sjukhusavdelning där personer 
med demens utgör en stor del 
av patientgruppen. 

Grad I 

Kovach, C.R., Griffie, J., 
Muchka, S., Noonan, P.E. & 
Weissman, D.E./2000/USA 

Nurses' perceptions of pain assessment and treatment 
in the cognitively impaired elderly. It's not a guessing 
game 
 

Kvalitativ intervjustudie med 
öppna frågor.  

30 sjuksköterskor med 
erfarenhet av demensvård.  

Grad II 

Falls, D., Stevens, J., Andersen, 
M., Collin, S., Dodd, N., 
Fitzgerald, E., Mitchell, G., 
Ramsay, A., Sheriden, J., 
Weaver, A. & Wilson, 
V./2004/Australia 
 

Carers´ perceptions of pain in people with dementia: A 
grounded theory approach. 
 

Kvalitativ intervjustudie med 
öppna frågor.  

31 deltog i intervjustudien 
varav 7 var sjuksköterskor. 

Grad I 

Lillekroken, D. & Slettebø, S. 
/2010/ Norway                          

Smerte hos eldre pasienter med demens 
 

Kvalitativ intervjustudie.  18 sjuksköterskor som arbetar 
med äldre och demenssjuka. 

Grad I 
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Bilaga 4 Exempel på meningsenheter, kondensering, koder, underkategorier och kategorier 
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Three ways to perceive pain were described, 

watching, listening and ‘‘noticing’’. Being 

attentive and making active observations was 

emphasized. 

Uppmärksamhet och att aktivt observera 

betonades. 

Vikten av observation   

...uttrykk for viktigheten an å fange hvordan 

pasienterne med demens og 

kommunikasjonsproblemer uttrykker smerte å 

observere og tolke riktig det pasienter formidler 

var en av de viktigaste oppgavene i deres arbeid.  

Det är viktigt att veta hur personer med demens 

uttrycker smärta, observation är en av de 

viktigaste arbetsuppgifterna. 

Observation är viktigt Att vara observant  

Caregivers, especially those who are very 

familiar with the older care recipient such as 

spouses or children, may be particular adept at 

recognizing the more subtle signs and symptoms 

of pain 

Anhöriga kan vara till stor hjälp när det gäller 

att känna igen tecken och symtom på smärta 

Anhöriga till stor hjälp   

 

 

Personkännedom är 

betydelsefullt 

Kunnskap om pasientens bakgrunn og 

livshistorie ble sett på som nödvendig for at 

sykepleiren skulle kunne tolke pasientens 

uttrykk som tegn på smerte. Informantene 

hevdet at et godt samarbeid var viktig og at 

pårörende ses på som en ressurs. 

Kunskap om patientens bakgrund och 

livshistoria är nödvändig för sjuksköterskan för 

att kunna tolka uttryck som kan vara tecken på 

smärta. Att samarbeta med anhöriga var som en 

resurs.  

Samarbete med anhöriga Anhöriga kan ses som en resurs  

Reading nursing or medical suffered from a 

painful condition was another way of validating 

the interpretation that the person was in pain. 

Att läsa anteckningar kan bilda en uppfattning 

om tidigare smärttillstånd. 

Viktigt med 

dokumentation  

  

If the results of a pain assessment are not 

communicated to other staff members 

(documented in the older patient´s medical 

chart), valuable information on pain in seniors 

may be lost (the timing, intensity and correlates 

of pain). 

Bristande dokumentation är ett hinder i 

bedömningen av smärta. 

Otillräcklig dokumentation Dokumentation är ett viktigt 

redskap 
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