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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Demografiska förändringar som förväntas ske de kommande 

decennierna innebär en kraftig ökning av antalet äldre personer i samhället. 

Demenssjukdomar och smärta är vanliga i dessa åldersgrupper vilket ställer vården 

inför en utmaning att förse dessa människor med lämplig vård. Afasi hos 

demenssjuka personer försvårar smärtbedömningsarbetet. 

 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av att bedöma 

smärta hos demenssjuka personer med afasi.  

 

Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats genomfördes med 

semistrukturerade intervjuer. 12 sjuksköterskor, som arbetar inom geriatrisk vård 

intervjuades. En av intervjuerna har exkluderats. Insamlad data analyserades med 

hjälp av manifest innehållsanalys. 

  

Resultat: Tre kategorier identifierades med tio tillhörande subkategorier under 

dataanalysen: Samverkan, Smärtbedömning samt Kunskap och kompetens. 

 

Konklusion: Denna studie ger en inblick i vilka redskap sjuksköterskor kan ha i 

smärtbedömningsarbetet på en geriatrisk akutvårdsavdelning. Användning av 

närstående, personal på äldreomsorg, teamet på avdelningen, Abbey Pain Scale, 

teoretisk kunskap och klinisk erfarenhet kan leda till en effektivare smärthantering 

hos demenssjuka personer. Mer utbildning, ökad kunskap om smärta, 

demenssjukdom och afasi samt ett mer specifik smärtbedömningsinstrument behövs 

för att kunna tillgodose dessa patienters komplexa vårdbehov.  
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Abstract 

 
Background: Demographic changes in the coming decades imply a substantial 

increase in the number of elderly in society. Dementia and pain are common in this 

groups, therefore health care system facing a challenge to provide this people with 

appropriate health care. Aphasia in dementia patients further complicate the pain 

assessment. 

 

Aim: To describe the nurses’ experiences of pain assessment in dementia patients 

with aphasia. 

 

Method: A qualitative interview study with an inductive approach was conducted. 

Data was collected through semi-structured interviews and analyzed through a 

manifest content analysis. Twelve nurses working in geriatric care were interviewed. 

 

Results: Three categories were identified with ten associated sub categories during 

the data analysis: Collaboration, Pain Assessment, and also Knowledge and 

Competence. 

 

Conclusion: The study provides insight into the tools nurses may use in the pain 

assessment at a geriatric emergency unit. Utilization of Abbey Pain Scale, nursing 

staff at nursing home residence, healthcare team at the unit, theoretical knowledge 

and clinical experience can lead to more effective pain management in people with 

dementia. More education, increased knowledge about pain, dementia and aphasia 

and a more specific pain assessment instrument are necessary to meet the complex 

care needs of these patients. 
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1 Inledning 
 

Demenssjukdom är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning och 

vårdbehov bland äldre människor runtom världen och påverkar även familjer, 

vårdpersonal och samhällen. I många länder är det fortfarande brist på kunskap om 

och förståelse för demenssjukdom vilket leder till stigmatisering och hinder för rätt 

diagnos och vård. (1) Idag lever uppskattningsvis ungefär 46,8 millioner människor 

som lider av demenssjukdom och siffran fördubblas nästan varje 20 års period. (2) 

Socialstyrelsens nationella utvärdering med uppgifter från 2014 beskriver att det kan 

finnas ungefär 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige och årligen insjuknar 

25 000, lika många som avlider varje år i demenssjukdom. (3)  

 

Risken för att drabbas av både demens och smärta ökar med stigande ålder. 

Angående de demografiska förändringarna som förväntas att ske de närmaste 

årtiondena med en alltmer åldrande befolkning kommer det bli en kraftig ökning av 

äldre personer. Många av dessa äldre kommer att drabbas av smärta och 

demenssjukdom och därmed ställs vården inför en utmaning att förse dessa personer 

med lämplig vård. (4)  Personer med kognitiv nedsättning har ett betydande och 

komplex vårdbehov som inkluderar smärta i de flesta fall. När en person med 

demenssjukdom lider av smärta, har denne ofta svårighet att förmedla sin smärta till 

andra, vilket innebär att det blir svårare att ställa diagnos och ge effektiv 

smärtbehandling. (5) Det finns redan ett stort antal olika instrument som utvecklats 

för bedömning av smärta hos kognitiv nedsatta patienter runtom i världen. En 

tidigare forskning som bedömde 8 vetenskapliga publikationer och tillsammans 23 

olika bedömningsinstrument via en metaanalys, kommit fram till att ingen av de 

nuvarande instrumenten kan rekommenderas. Resultatet var att det inte fanns 

fullständig bevisning på tillförlitlighet, giltighet, genomförbarhet eller klinisk nytta 

av något av dessa verktyg. (6) Intresse väcktes av denna forskning samt av begränsad 

studier utförda i Sverige för att undersöka ämnet närmare, det vill säga, hur 

smärtbedömning hos demenssjuka personer fungerar i Sverige.  
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2 Bakgrund 

2.1 Demenssjukdomar 

Demens är ett syndrom av en kronisk eller progressiv natur, som orsakas av någon 

form av hjärnsjukdom som påverka minnen, beteendet, tänkandet och utförandet av 

vardagliga aktiviteter. Demens är inte en del av det normala åldrandet. 

Människor kan leva i många år efter debuten av demenssjukdomen och med lämpligt 

stöd kan de fortfarande vara delaktiga i samhället och ha en relativ bra livskvalité. (1) 

Demenssjukdomar indelas i tre grupper utifrån vad som orsakar hjärnskadan: 

Primärdegenerativa sjukdomar, vaskulära sjukdomar samt andra demenssjukdomar. 

Primärdegenerativ demenssjukdom är den typ av demenssjukdom som angriper 

det centrala nervsystemet. Alzheimers sjukdom och frontallobsdemens är de 

vanligaste typerna av primärdegenerativa demenssjukdomar. Vaskulär demens 

orsakas av olika sjukdomar i hjärnans kärl och är en av de dominerade 

demenssjukdomarna. I andra demenssjukdomar ingår sjuttiotal sjukdomar som 

sekundärt kan leda till demens om hjärnan blir engagerad. (7) 
 

2.1.1 Alzheimers sjukdom 

Alzheimers sjukdom är starkt åldersrelaterad och kännetecknas av 

minnesstörningar, språksvårigheter, koncentrationssvårigheter och intellektuell 

nedsättning.(8) Alzheimers sjukdom delas upp i tre faser. Den första fasen, mild 

demens, börjar smygande med minnesstörningar och kognitiva symtom så som 

dyspraxi och dysfasi. Dyspraxi är svårighet att utföra olika praktiska moment och 

dysfasi är språkstörning. I den andra fasen, medelsvår demens, fördjupas 

symtomen.(7) Personerna har svårare att orientera sig, talet försämras och 

minnessvårigheter blir mer uttalade. Förutom tal påverkas även personens skrift och 

räkneförmåga. (8) Den sista fasen, svår demens, kännetecknas av svåra 

parietallobssyndrom, emotionell avtrubbning och tilltagande hjälpbehov. (7) 

Konfusion, psykotiska symtom är inte ovanliga i denna fas. De flesta personer i 

slutstadiet har ett ständigt vårdbehov.(8)  

 

2.1.2 Frontotemporal demens 

Frontotemporal demens debuterar i övre medelåldern med beteendeförändringar och 

förändrade sociala interaktioner. Människor som drabbas av den här sjukdomen får 

bland annat minskad initiativförmåga, nedsatt fokuseringsförmåga och omdöme, 

samt förändrat sexuellt beteende. Aggressivitet, depression, ångest och 

hallucinationer är även vanligt förekommande symtom.(7,8)  

 

2.1.3 Vaskulär demens 

Vaskulär demens orsakas av cerebrovaskulära skador så som ischemiska infarkter 

och subkortikala ischemiska vitsubstansskador. Ischemiska vitsubstansskador 

innebär skador i den vita substansen i hjärnan orsakad av försämrad blodförsörjning. 

Vaskulär demens kan uppträda i alla åldrar, men vanligast över 65 års ålder. De 

vanligaste symtomen är koordinationsstörning, mental långsamhet, dysfagi, 

känslomässig avtrubbning och minnesstörning i senare fas. Beteendemässiga och 

psykologiska symtom är vanliga.(7)  
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2.2 Afasi 

Afasi har flera definitioner. En av dem definitionen är en förvärvad språkstörning 

orsakad av rubbad hjärnfunktion. Afasi betyder utan tal och kan missuppfattas som 

total förlust av språkförmågan. Viss litteratur använder ordet dysfasi istället som 

innebär stört tal. Benämningen afasi har ändå blivit vanligaste beteckningen för 

språkstörningar av neuropsykologisk sjukdomsorsak. (9) 
 

 Lindholm et al. beskriver att demens förorsakar afasi vilket innebär försämring av 

förmågan att producera språk och förstå språk. Olika områden av språket försvinner 

under olika stadier av demenssjukdomen. Det är det semantiska (betydelse av ord) 

och det pragmatiska (användning av språk) området som förändras först. Sedan 

förändras språkets grammatik och fonologin (uttalet). (10)  
 

Ball et al. beskriver att afasi hos patienter med medelsvår Alzheimers sjukdom visar 

sig genom ett successiv kognitiv försämring från ett fattigt ordförråd, genom ökade 

svårigheter i att hitta ord och slutligen leder till organisk mutism. (11) Mutism 

kännetecknas av en persons oförmåga att uttrycka sig verbalt trots opåverkad 

medvetandegrad och befintliga språkkunskaper. Mutism kan förekomma som en 

följd av både organiska och icke-organiska sjukdomar. (12,13)  

 

De tre vanligaste förekommande afasier är: Wernickes afasi, anomisk afasi, och 

Brocas afasi. Wernickes afasi innebär nedsatt talförståelse. Talet innehåller mycket 

ordförvrängningar eller ordnybildningar och upplevs inte som adekvat. Personen 

saknar insikt om sin sjukdom och därmed kritisk tänkande av sitt eget tal. Anomisk 

afasi uttrycker sig genom att personen har svårt att hitta ord och namn i spontant tal, 

samt förväxlar ord, medan språkförståelse är intakt. Vid Brocas afasi är talet trögt, 

ansträngt, men språkförståelse och läsförmåga bibehålls. (14) 

 
 

2.3 Smärta och demens  

Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med 

vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada. (15)  

Resultat från studier visar på brister i smärtlindring i äldreboende på grund av att 

läkare och sjuksköterskor är rädda för biverkningar och polyfarmaci. Kognitiva 

nedsättningar som demens försvårar bedömningen och behandlingen av smärta i den 

äldre populationen. (16) En del av demenssjuka personer inte kan uttrycka sig verbalt 

och därmed förmedla sina behov. Andra personer har en del verbala färdigheter kvar 

men inte kan ge en pålitlig smärtrapport och därmed inte kan skattas med vanliga 

instrument. (16,17) 

Äldre med kognitiv nedsättning kan lätt distraheras av allt i rummet, har begränsad 

uppmärksamhet och kräver längre tid att förstå instruktioner.(16) Dessa faktorer 

måste beaktas vid ett eventuellt samtal om smärta.   
 

Under vissa förutsättningar kan även då personer med kognitiva nedsättningar 

använda sig av självskattningsskalor som till exempel VAS, NRS. En sådan 

förutsättning är att man utför mätningen just när personen har ont. (16) Vid svår 

demenssjukdom när personer inte längre kan uttrycka sig via ord och inte kan utföra 

självskattning, kan subjektiva beteendeskalor användas för att observera de 

demenssjuka personers beteende. (18) 
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2.3.1 Smärtbedömning 

Smärtskattningsintrument behövs för att sjukvårdspersonal skall kunna utvärdera 

smärtans kvantitet och kvalitet hos patienter. De vanligast förekommande 

instrumenten är endimensionella skalor som bara mäter smärtans intensitet. Exempel 

är VAS (visuell analog skala) och NRS (numerisk skala). Smärtans intensitet kan 

varieras mellan 0 (ingen smärta) och 10 (värsta tänkbara smärta). (18)  

För personer med nedsatt kommunikationsförmåga och/ nedsatt kognitiv förmåga 

finns ett flertal beteendeskalor att använda. Fokus ligger då på att tolka bland annat 

ansiktsuttryck, kroppshållning och kroppsrörelse. Exempel på sådana skalor är 

Doloplus-2, Abbey Pain Scale, PAINAD och UAB Pain Behavior Scale. (18) 

Förutom beteendeskalor finns även en ansiktsskala vilken patienten kan skatta sin 

smärta själv. (19)   
 

Närstående och familjemedlemmar kan även vara en resurs för sjukvårdspersonalen 

för att få veta mer om den demenssjukas livshistoria och därmed kunna förstå och 

tolka patientens signaler och beteende lättare. (20) Närstående används även ofta 

som redskap i identifieringen och bedömningen av smärta hos patienten. (21) Vid 

utförd smärtbedömning krävs även noggrann dokumentation för att senare kunna 

följa upp och utvärdera omvårdnadsinsatser. Enligt SOSFS (2008:14) ska journalen 

vara underlag för uppföljning av utförda åtgärders resultat och kvalitet. (22) 
 

2.3.2 Smärtbedömningsinstrument 

Abbey Pain Scale är ett validerat instrument som har tagits fram för att bedöma 

smärta hos personer med demenssjukdom i livets slutskede. (23) En svensk 

översättning av Abbey Pain Scale har tagits fram och granskats av Svenska 

Palliativregistrets referensgrupp.   

Bedömningen i Abbey Pain Scale görs utifrån sex frågor som berör personens 

ansiktsuttryck, ljuduttryck, kroppsspråksförändringar, beteendeförändringar, 

fysiologiska förändringar och fysiska förändringar. Varje fråga graderas utifrån fyra 

olika svarsalternativ och de ger en poäng från 0-3, sammanlagt 18 poäng. Om 

totalpoängen blir 0-2 bedöms personen inte ha någon smärta. Vid 3-7 räknas smärtan 

som mild, vid 8-13 måttlig och över 14 poäng är smärtan svårt. (24) 
 

Doloplus-2 är ett annat validerat bedömningsinstrument för att mäta smärta bland 

äldre personer med nedsatt kommunikationsförmåga. Instrumenten består av 10 

frågor, indelade i tre grupper (fem somatiska frågor, två psykomotoriska frågor och 

tre psykosociala frågor). Varje svarsalternativ ger en siffra mellan 0 och 3 och 

totalpoängen blir max 30. Om slutpoäng är 5 eller mer, bedöms patienten ha smärta. 

(25) En norsk version har tagits fram och testats genom en studie i sju sjukhem i 

centrala Norge. Resultaten ledde till en rekommendation av användning av Doloplus- 

2 hos demenssjuka personer. (26) 
 

PAINAD- Pain Assessment in Advanced Dementia är en observationsskala där fem 

faktorer bedöms. De är: andning, negativa läten, ansiktsuttryck, kroppsspråk och 

avledning. Dessa bedöms sedan på en trepoängsskala. Från noll till två poäng. Max 

poäng är tio poäng. (27) 
 

PACSLAC II- Pain assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to 

Communicate är en observationsskala där olika indikatorer såsom 11 olika 

ansiktsuttryck, 11 olika kroppsrörelser, 3 personliga och sociala förändringar, 6 

fysiologiska indikationer såsom förändringar i röstmönster och minskad aktivitet 
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bedöms. Varje indikator som kan identifieras ger ett poäng och en slutsumma räknas 

ut. Som mest kan personen erhålla 31 poäng. (28) 

 

2.4 Omvårdnadsaspekter  

” The purpose of nursing is to supply the help a patient requires in order for his 

needs to be met” (29, s.9) 

Ida Jean Orlando utformade en omvårdnadsteori (Nursing process theory) på 1950-

talet som baserades på samspel mellan sjuksköterskor och patienter och grundats i 

hennes första bok, The Dynamic Nurse-Patient Relationship: Function, Process, and 

Principles (1961). (29,30) Orlandos teori fokuserade på individen, att varje person i 

varje situation var unik. För att ge en god omvårdnad krävdes att sjuksköterskan 

kände igen patientens aktuella behov som sedan bekräftades av patienten själv för att 

undvika missförstånd. En rutinmässigt utförd omvårdnad utan hänsyn till patientens 

verkliga behov ledde till en sämre omvårdnadskvalitet.  

Centralt i Orlandos teori är att omvårdnad är unik och oberoende, eftersom det 

handlar om en individs hjälpbehov, verkligt eller potentiellt, i en akut situation.  

Patienten kan uttrycka sina behov med hjälp av verbala eller icke-verbala beteenden 

vilka ibland är inte överens med varandra och därmed signalerar till sjuksköterskan 

att patienten behöver hjälp. Verbal beteende är patientens användning av alla former 

av språk såsom frågor, klagomål, kommentarer och förfrågningar.  Icke-verbal 

beteende inkluderar fysiologiska tecken som hjärtslag, blodtryck, hudfärg eller 

svettningar, motoriska aktiveter såsom att äta, att gå eller skakningar, samt vokala 

tecken som leende, gråt, hosta, ögonkontakt eller skratt, skrik. (29)  

 

Orlando beskriver omvårdnadsprocessen stegvis. Patientens beteende utlöser en 

´kedjereaktion´ hos sjuksköterskan. Det börjar med att sjuksköterskan fångar upp 

patientens beteende genom något av hennes sinnen. Detta leder automatisk till en 

tanke, vilket resulterar i en känsla hos sjuksköterskan. Sjuksköterskan delar sedan sin 

reaktion med patienten för att identifiera patientens verkliga behov och lämpliga 

åtgärder. (29,30) Till exempel: sjuksköterskan ser en patient med demens som 

skriker eller gnyr under förflyttningen. Sjuksköterskan tänker på att patienten kanske 

har ont. Hon går fram och frågar patienten alt. bedömer smärtan med hjälp av ett 

smärtbedömningsinstrument för att bekräfta sina egna tankar.  

  

Studier har visat att användning av Orlandos teori i klinisk verksamhet kunde 

förbättra den patient-sjuksköterska relationen.  

En explorativ studie med sjuksköterskestudenter genomfördes för att analysera 

studenternas omedelbara respons på patienters hjälpbehov med fokus på Orlandos 

teori. Studiens resultat visade att de flesta studenterna inte kunde bemöta patienternas 

psykiska behov, men kunde ge en snabb respons på fysiska behov. Detta kunde bero 

på att den kliniska utbildningen lade större fokus på att träna studenterna mer att 

bemöta patienters fysiska behov än psykiska och andliga behov. Konklusion av 

studien var att genom att lära ut Orlandos omvårdnadsteori i 

sjuksköterskeutbildningen kunde studenternas kommunikationsförmåga förbättras 

och kvaliteten på omvårdnaden höjas. (31)  
 

En annan studie betonade även att sjuksköterskeutbildningen borde lägga större vikt 

på att förbättra studenternas förmåga att använda alla fem sinnen vid bedömningar av 

en icke-verbal patients beteende och interagera med patienten. (32)  Orlandos teori 

var därmed en rekommendation för sjuksköterskeutbildningar. (31,32) 
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2.5 Sjuksköterskans kunskapsområde 

I Svensk Sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor identifieras sex 

kärnkompetenser för sjuksköterskestudenter som används även internationellt. 

(33,34) Några av de kärnkompetensområdena som är viktiga att studera under 

sjuksköterskeutbildningen: personcentrerad vård, samverkan i team och 

evidensbaserad vård. 

Personcentrerad vård innebär att se personen som en unik individ med individuella 

behov och att vården ska ske på personens egna villkor. I yrkesmässig vårdsituation 

ändras benämningen från person till patient. Patient begreppet innefattar att 

omvårdnadspersonal tar även hänsyn till patientens familj, närstående, omgivning 

och miljö. (33) 

Teamarbete ökar kontinuiteten och säkerheten för patienter i vården genom 

samarbete mellan olika yrken och professioner. Sjuksköterskor ska bidra till en 

personcentrerad vård som även inkluderar patientens familj och närstående i 

teamet.(33)  

Sjuksköterska ska även sträva efter ett gott samarbete och visa respekt för sina 

medarbetare. (35) 

Evidensbaserad vård innebär att kombinera den bästa tillgängliga kritiskt granskad 

forskning med egna färdigheter och erfarenhet. (33) 
 

Livslångt lärande är ett välkänt begrepp under vårdutbildningarna. Enligt ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor ska sjuksköterska genom ständigt lärande aktualisera 

sina kunskaper och bevara sin kompetens. En annan viktig del av sjuksköterskans 

ansvarsområde är att lindra patientens lidande och återställa patientens hälsa. 

Sjuksköterska ska vara lyhörd, visa respekt och medkänsla samt värna om patientens  

integritet. (35) 
 

3 Syfte  

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av att bedöma 

smärta hos demenssjuka patienter med afasi.  

  

4 Metod  

4.1 Design  

Kvalitativ metod med induktiv ansats användes för att undersöka hur sjuksköterskor 

upplever bedömning av smärta hos demenssjuka personer med afasi. Denna metod 

valdes för att den lämpar sig bra när människors upplevelser, erfarenheter, tankar, 

motiv och attityder ska undersökas. (36,37) Induktiv ansats innebär framtagandet av 

nya begrepp, förklaringar, och/eller teorier utifrån en kvalitativ studies resultat. 

Induktive analys handlar om att upptäcka mönster, tema och kategorier i insamlad 

data. (37) Dataanalys genomfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 
 

 4.2 Urval  

Inklusionskriterierna för att delta i studien var att respondenterna var legitimerade 

sjuksköterskor verksamma inom geriatrisk vård med minst 6 månaders 

arbetslivserfarenheter inom geriatrisk vård. Detta eftersom det var sjuksköterskors 

upplevelse som vi ville undersöka och för det krävdes erfarenhet inom 

området.  Urvalet av deltagare till intervjuerna gjordes av avdelningschefer utifrån 

tillgång till personal vid bokad dag/tid. 12 sjuksköterskor intervjuades, men en av 
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dem exkluderats då den inte uppfyllde inklusionskriterierna gällande minst antal 

månaders arbetslivserfarenhet. Deltagarnas ålder i studien låg mellan 23 och 70 år 

och yrkeserfarenheten mellan 1 och 37 år (Se Tabell 1). Medelålder på deltagarna var 

43 år, medan medelväder på yrkeserfarenhet låg på 11 år. 

 

Tabell 1. Beskrivning av studiedeltagarnas ålder samt erfarenhet 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Genomförande  

Fem verksamhetschefer på fem olika sjukhus/lasarett i södra Sverige kontaktades via 

mejl för att undersöka om intresse fanns för de geriatriska avdelningarna att 

medverka i studien. Till de två verksamhetschefer som visade intresse, skickades ut 

två brev via mejl (bilaga 1,2). Den första innehöll information kring studiens syfte, 

genomförande samt om att all data kommer behandlas konfidentiellt. I brevet fanns 

även en talong där avdelningschefer kunde ge påskrift för tillstånd för genomförande 

av studien. Den andra var ett informationsbrev till sjuksköterskor om studiens syfte, 

hur intervjuerna skulle genomföras och att medverkan var frivillig. 

Verksamhetscheferna kontaktade i sin tur vårdenhetscheferna som valde ut lämpliga 

sjuksköterskor till intervjuer, alternativt den personal som var tillgänglig vid bokad 

tid. En geriatrisk avdelning besöktes innan intervjuerna för att lämna information om 

studiens syfte samt öka intresse bland sjuksköterskor.   
                                 

För datainsamling valdes semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer 

innebär att man utgår ifrån en intervjuguide som består av förutbestämda, öppna 

frågor. (38)  Intervjuguiden används som ett stöd under själva intervjun och 

intervjuaren förblir fri att bygga upp samtalet inom ett visst ämnesområde. 

Intervjuarens funktion är att uppmana deltagarna att berätta med egna ord och att ge 

en detaljerad beskrivning av de aktuella ämnesområdena. (37) 

 

Intervjuguiden innehöll fem intervjufrågor, två bakgrundsfrågor och en avslutande 

fråga och den sammanställdes i samråd med handledaren. Följdfrågor ställdes under 

intervjun utifrån respondenternas svar när det inte var tillräcklig djup eller tydlig. 

Intervjuguiden testades i en pilotintervju för att säkerställa om frågorna besvarade 

studiens syfte. Eftersom frågorna besvarade studiens syfte och behövde inte ändras, 

inkluderades även pilotintervjun i studien. För intervjuguide se bilaga 3. Intervjuerna 

Deltagare Ålder Antal år som 

sjuksköterska 

Antal år erfarenhet 

inom geriatri 

1 32 2 2 

2 29 5 1 

3 25 1 1 

4 40 11 3 

6 70 24 14 

7 40 3 3 

8 23 1 1 

9 65 23 7 

10 48 2 2 

11 47 16 16 

12 58 37 5 
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genomfördes på respondenternas arbetsplats, i ett avskilt rum under arbetstid. 

Intervjuerna inspelades med hjälp av en diktafon och deras längd varierade mellan 

6:33-21:33 minuter. Sammanlagt blev 129:36 inspelade minuter och längd på 

medianintervju var: 9:05 minuter. De 11 intervjuerna transkriberades sedan enskilt 

och samlades i ett Word-dokument på 40 sidor sedan lades upp på OneDrive för 

analys.  

 

4.4 Dataanalys 

Valet av analys styrs av valet av metod och mängden data. Med mindre mängd data 

från ett antal intervjuer kan en kvalitativ innehållsanalys göras. Vid utförande av 

innehållsanalys ska forskaren avgöra om fokus ska läggas på latent eller manifest 

innehåll. Det manifesta innehållet är det synliga i texten och det latenta innehållet är 

den underliggande innebörden av texten. (39) Konventionell innehållsanalys beskrivs 

även som lämplig att använda då syftet var att beskriva ett fenomen där det finns 

begränsad tidigare forskning och beskrivning av fenomen. (40)  

Analysen av data i denna studie är utförd med manifest innehållsanalys 

utifrån Graneheim och Lundman. Utgångspunkten var det som sagts i intervjuerna 

och stod i den transkriberade texten. Men även vid manifest innehållsanalys kunde 

ske en viss tolkning av texten. (39) För exempel se Tabell 2. 
 

Dataanalysen började med att välja ut analysenheten, som kunde vara hela intervjuer 

enligt Graneheim och Lundman. Analysenheten skulle vara tillräckligt stor för att ses 

som en helhet och tillräckligt kort för att kunna analyseras. Sedan delades 

analysenheten i meningsbärande enheter, som hörde ihop. Vidare meningsenheterna 

kondenserades och abstraherades.  

Kondensering innebär att meningsenheter förkortas medan det centrala innehållet 

bevaras. Abstrahera innebär att innehållet lyfts till en högre nivå genom skapelser av 

koder, kategorier och teman.  

Koder sattes på meningsenheter som kort beskrev dess innehåll. Koder som 

hade ett liknande innehåll diskuterades för att sättas sedan i lämpligaste kategorier. 

Kategori som är kärnan i kvalitativ innehållsanalys kan bestå av flera subkategorier. 

Kategorier som uppkom under dataanalysen indelades sedan i flera subkategorier. 

Subkategorier kan identifieras i olika skede under dataanalysen enligt Graneheim och 

Lundman. Koder kan sorteras och abstraheras i en subkategori och sedan i en 

kategori eller en kategori kan delas in i flera subkategorier i efterhand. Teman är den 

sedan som binder ihop det latenta budskapet i kategorierna. (39)  

Data diskuterades om och om igen tills alla koder kunde sättas i passande kategorier. 

Lämpliga citat valdes ut sedan tillsammans under varje kategori och subkategori för 

att därmed stärka studiens resultat och pålitlighet. Utöver Word, användes båda 

pappersblad och whiteboardtavla som hjälpmedel i dataanalysen. 
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 Tabell 2. Beskrivning av innehållsanalysen med exempel av meningsbärande enheter, 

kondenserade meningsenheter, koder och kategorier  

 

Meningsbärande enheter Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Kategorier 

”Sen använder man sig av anhöriga 

som sagt som känner patienten så... För 

det är ju svårt när man inte känner till 

en demenssjuk patient så sen innan…” 

Man använder sig av 

anhöriga för de 

känner den 

demenssjuka 

patienten sen innan 

Anhöriga 

känner 

patienten bäst 

Samverkan 

” …jag skulle använda … helst alltså 

Abbey pain Scale eller NRS om de kan 

det… man kan ju alltså att skriva ut ett 

till tio till exempel, man kan peka… 

och det finns ju den här men gubbarna 

på med glatt minne eller ledsen minne 

och så.” 

Man kan använda 

Abbey Pain Scale 

främst, men även 

NRS, VAS eller 

ansiktsskala.  

Olika smärt-

bedömnings-

instrument 

Smärtbedömning 

” borde utbildningen verkligen inrikta 

sig mot multisjuka äldre och dess 

behov och rikta in sjukdomstillståndet 

mot äldre…man skulle ha mer 

utbildning i just för att oavsett vart 

man jobbar förutom på Barn så möter 

man en geriatrisk patient nån gång...” 

Utbildningen ska 

inrikta sig mer mot 

multisjuka äldre för 

att oavsett vart man 

jobbar träffar man en 

geriatrisk patient.  

Mer 

utbildning 

inom 

gerontologi 

och geriatrik 

Kunskap och 

kompetens 

 

 

4.5 Etiska ställningstagande  

Hänsyn har tagits till Helsingforsdeklarationen och Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer som är: informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Informationskrav innebar att deltagare blev 

informerade om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att 

avbryta sin medverkan när som helst under intervjun. Helsingforsdeklaration beskrev 

även att deltagare ska vara tillräcklig informerade om alla relevanta aspekter om 

studien samt om deras rättigheter under hela studien. Samtyckeskrav innebar att 

deltagarna bestämde själva om de ville vara med. Konfidentialitetskrav innebar 

tystnadsplikt och deltagarna ej kunde identifieras utifrån lämnade svar samt att  data 

förvarades på ett sätt så ingen obehörig person skulle ha tillgång till dessa. 

Nyttjandekrav innebar att insamlad data bara användes för studien. (41,42,43)  

 

Informationsbrev lämnades till sjuksköterskor på respektive avdelningar innan 

intervjuerna så att deltagarna skulle kunna vara bekanta med studiens syfte. Allt 

material förvarades på ett säkert sätt utan tillgång för obehöriga. Efter godkänd 

examination kommer all data raderas.   

 
Enligt ett tillägg från 2008 i Lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS, 2003:460) 2 § så behövdes ingen etikprövning för arbeten inom 
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ramen för studier på avancerad högskolenivå. Därför behövdes ingen etikprövning 

för denna arbete (44). 

 

5 Resultat 

Vid dataanalys framkom tre kategorier (se figur 1.): 1. Samverkan med tillhörande 

subkategorier: Närstående, Personal inom äldreomsorg och Teamarbete. 2. 

Smärtbedömning med tillhörande subkategorier: Sjuksköterskans arbetssätt, 

Observation, Patientens bakgrund, Miljö och Smärtbedömningsinstrument. 3. 

Kunskap och kompetens med tillhörande subkategorier Utbildning och Erfarenhet. 

Ett övergripande tema formulerades: Sjuksköterskans redskap i smärtbedömning. För 

att styrka studiens resultat, används citat under varje kategori/subkategori.  

 

Figur 1. Resultat 

 

 

 

 

 

 

5.1 Samverkan 

Kategorin Samverkan formulerades utifrån vilka sjuksköterskan kan samarbeta med 

och därifrån blev subkategorierna: närstående, personal inom omsorg samt 

teamarbete. Denna kategori innehöll olika aspekter på samverkan mellan dessa 

personer för att kunna bedöma smärta bättra hos den demenssjuka patienten.  
 

5.1.1 Närstående 

Nästan alla intervjuade sjuksköterskor upplevde att det var svårt att vårda patienter 

som inte kunde tala för sig själva. Det var inte ovanligt att vårdpersonalen inte kunde 

kommunicera alls med den demenssjuka patienten som kommit till avdelningen. Det 

kunde bero lika mycket på oro eller aggressivitet hos patienten, som på afasi orsakad 
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av kognitiv svikt. Att ringa anhöriga i sådana fall eller be de komma till avdelningen, 

kunde underlätta inskrivningsprocessen enligt sjuksköterskorna.  

”Anhöriga är nyckel framför allt till dementa som har svårt att prata för att dom har 

sitt eget sätt.” (Intervju nr.8) 

 

Anhöriga som följde med på ett inskrivningssamtal kunde bidra med värdefull 

information om patientens sjukdomshistoria, om personen brukade ha smärta hemma 

och hur mycket. Då kunde sjuksköterskan se om patienten har kommit på 

avdelningen redan med smärta eller om det har utvecklats under vistelsen. Anhöriga 

kunde även tala om hur patienten brukade vara eller betedde sig hemma. Då kunde 

personalen se om det har hänt en förändring i beteendet till exempel.  

”Jag brukar som jag sa använda mig av anhöriga i den mån det går, nu finns det ju 

inte alltid den här möjligheten för alla har inte anhöriga eller närstående men de 

brukar vara jättebra hjälp som jag känner att… de tycker om att få vara delaktiga... 

och de brukar oftast också se det här nä men att så här har det varit förut, nu är det 

på ett annorlunda sätt, vad kan det bero på och då ser vi att det har hänt en 

förändring…” (Intervju nr.1) 
 

5.1.2 Personal inom äldreomsorg 

Några deltagare beskrev att de kunde ta kontakt med omvårdnadspersonalen, om 

patienten kommit ifrån ett särskilt boende eller om patienten hade hemtjänst innan, 

för att få djupare information om personens tidigare beteendemönster.  

”Hemtjänsten också var jättebra eller boende… om de bor på ett särskild boende, på 

ett äldreboende. De använder vi av oss också mycket. Då kan man ringa och säga. 

Men du den här patienten nu beter sig så här och så här. Vad kan det betyda?” 

(Intervju nr.1) 

Sjuksköterskan på boendet nämndes även som ett bra redskap för att få veta mer om 

personens bakgrund, sjukdomshistoria inklusive eventuella tidigare existerade 

smärtproblematik. 

  

5.1.3 Teamarbete 

Teamet var en resurs i det dagliga vårdarbetet, framkom i resultatet. För en oerfaren 

sjuksköterska kunde teamarbete innebära trygghet, det vill säga att man inte var 

ensam på sitt arbetspass. Sjuksköterskor kunde ta hjälp av sina kollegor när det 

gällde smärtbedömning eller tolkning av patientens kroppsspråk och beteende.  

”…man kan ju höra med en kollega, kan du gå in och kolla? Alltså, så att man har 

samma uppfattning. Hon kanske ser nåt annat som inte jag ser.” (Intervju nr.6)  

I teambaserat arbete skulle patienten alltid vara i centrum. Det var flera 

yrkeskategorier som samarbetade för att ge patienten bästa möjliga vård. Några 

deltagares upplevde att andra professioner var lika duktiga att bedöma smärta såsom 

undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.  
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”… sen så använder vi oss mycket av undersköterskorna och så där på avdelningen 

och har en teambaserat… alltså interprofessionell bild av det hela. Och sen så 

använder vi oss av även de paramedicinerna som är med ofta vid mobilisering och 

så där. Och de är jätteduktiga på att bedöma smärta och så” (Intervju nr.2) 

Det framkom även att teambaserat arbete främjar den nyutbildade personalens 

utveckling.  

 
5.2 Smärtbedömning 

Kategorin Smärtbedömning innefattade olika faktorer som sjuksköterskan kan/skulle 

tänka på under och kring smärtbedömningen. Subkategorierna blev därmed: 

sjuksköterskans arbetssätt, observation, patientens bakgrund samt miljö. 

 

5.2.1 Sjuksköterskans arbetssätt 

Alla demenssjuka patienter beter sig olika därför ansågs vara det viktig att bedöma 

smärta utifrån varje enskild fall. Flertalet av respondenterna beskrev att de har som 

rutin att smärtskatta alla patienter en gång per arbetspass samt vid inskrivning.  

”Så vi bedömer, rutin är en gång per pass och sen om dom inte har ont inom två 

dagar så avslutar vi. Plus vid behov och sen utvärderar vi när vi ger 

smärtlindring.”(Intervju nr.11 ) 

Två av deltagarna nämnde att smärtbedömning görs av eftermiddagssköterskan runt 

kl. 14 när det ska delas läkemedel. Anledningen till eftermiddagsbedömningen var att 

patienterna var stela på morgonen och de kunde ha ont av att ha legat länge i sängen. 

Från intervjuerna framkom även att smärta hos ortopediska patienter skulle bedömas 

oftare och i samband med mobilisering och förflyttning. 

Dokumentation var betydelsefull för uppföljning av smärtans utveckling och 

utvärdering av insatta omvårdnadsåtgärder. I anteckningen skulle stå vem som har 

utfört bedömningen, om det var sjuksköterska, fysioterapeut eller anhörig. Det 

framkom att uppföljning av smärta hos patienter med kognitiv nedsättning var sämre 

än hos palliativa patienter. 

Att rapportera till varandra och ta upp patienters smärta på ronden var två ämnen 

som lyftes även under intervjun. Sjuksköterskorna beskrev att smärta påverkar hela 

kroppen negativt och kan orsaka oro, stress och ökad fallrisk hos patienten.  

”Det är ju precis lika viktig som att patienten har ätit eller inte eller har patienten 

kissat eller inte. ” (Intervju nr.1) 

 Sjuksköterskor skulle ha ansvar under hela vårdtiden att uppmärksamma smärta hos 

patienterna. 

”…vår uppgift som sjuksköterska är väl att försöka följa patienten i sin 

sjukdomsprocess liksom och utvärdera och följa upp smärtlindring som man sätter 

in.” ( Intervju nr.1) 

 De flesta var eniga om att i sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår att bedöma 

patientens smärta med hjälp av något smärtbedömningsinstrument, samt att inhämta 
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information från andra yrkeskategorier. Om patienten skulle uppvisa tecken på 

smärta, skulle läkaren kontaktas för smärtlindring. Det var inte gynnsamt för 

patienten att bara ge det ordinerade läkemedlet utan att utvärdera dess effekt senare.  

”Ja dels är det jag ska bedöma om det finns möjlighet att få mera smärtlindring. Det 

är jag som administrerar läkemedel som är redan insatta och vid behovs 

medicinering och det är jag som då för vidare till ansvarig läkare då om, om det är 

så att är för lite eller för mycket smärtlindring, kontaktar med anhöriga och ja man 

blir precis spindeln i nätet kan man säga.” (Intervju nr. 12) 

 

Ett uttryck som nämndes, var personcentrerad vård och att personalen på 

avdelningen försökte arbeta efter denna. För sjuksköterskorna betydde det att se den 

unika personen bakom patienten och utforma vården utifrån deras individuella 

behov.  

 

5.2.2 Observation 

Under dataanalysen framkom att deltagarna lade stor vikt på observation av 

kroppsspråk och förändrat beteende i smärtbedömningsarbetet. Demenssjuka 

patienter med eller utan afasi hade svårigheter att förmedla sin smärta verbalt. 

Omvårdnadspersonal kunde fånga upp tecken på smärta genom att observera 

patientens kroppsspråk. Detta nämndes i intervjuerna.  

”…ibland så tolkar man ändå genom att bara titta på patienten och förstå den 

kanske pekar eller man kan se på kroppsspråket vad det är som är fel, så det är svårt 

man lär väl, man sig ser lite när man jobbat länge och skilja på vad det som är inte 

bra.” (Intervju nr.9) 

Respondenterna beskrev bland annat kroppsspråk som sjuksköterskans ”främsta 

vapen” i smärtbedömningen. Patienten kunde säga en sak men kroppen visade något 

helt annat. Demenssjuka patienten kanske hade svårt att tala om verbalt var de hade 

smärta men de flesta kunde fortfarande peka, menade flera deltagare. I sådana fall 

var viktigt att utföra smärtbedömningen ”där och nu”, eftersom de demenssjuka 

patienterna bara kunde förmedla den aktuella känslan. Vid ett senare tillfälle kunde 

de inte komma ihåg och visa var och hur de hade smärta. Vikt lades även på 

ansiktsuttryck och vitala parametrar. Det framkom att mätning av vitalparametrar hos 

demenssjuka personer bara kunde visa att det var något fel med patienten, men inte 

säga korrekt om det handlade om smärta, rädsla, oro, ångest eller något annat.  

”Men sen det är ju jättesvårt att veta alltid vad som är oro och vad som är smärta... 

för de går ju ihop lite just med demenssjuka som när de har opererat sin höft till 

exempel, så glömmer de ju bort emellanåt att de har gjort det och så kommer 

smärtan tillbaka. Det blir en ny upplevelse varje gång.” (Intervju nr.2)  

Observation av förändrat beteende kunde vara tecken på smärta, men även andra 

saker. Genom observation av patientens beteende under längre vårdtid, kunde detta 

ge betydelsefull information. En tidigare lugn patient som började vandra, gny, visa 

aggressivt beteende, blev helt enkelt  ”besvärlig”, kunde vara tecken på att patienten 

hade smärta eller ineffektiv smärtlindring. Det framkom att det krävs information om 

patientens tidigare beteendemönster för att kunna bedöma om det förekom tidigare 

eller någon förändring har skett. Viktig information kunde ges av anhöriga, 

boendepersonal eller erhållas genom längre vårdkontakt.  
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5.2.3 Patientens bakgrund 

En vanlig orsak till att äldre hamnade på en geriatrisk avdelning var ortopediska 

problem så som smärta eller skador. I smärtbedömningsrutiner borde hänsyn tas till 

patientens inskrivningsorsak och sjukdomshistoria. Ortopediska patienter som 

hamnade på avdelningen, förväntades ha mer smärta under vårdtiden än medicinska 

patienter. Regelbundna smärtskattningar hos ortopediska patienter var därmed en 

rutin- enligt flertalet av deltagarna. Patientens sjukdomshistoria innehöll ofta 

information om tidigare smärtproblematik som sjuksköterskan kunde utgå ifrån. Det 

var svårast att få denna information från demenssjuka patienter om inte anhöriga 

fanns med eller kunde berätta om den.  

”…det viktigt att utgå ifrån också var... varför patienten här, är den för att den har 

en höftfraktur då vet vi att patienten har ont eller patienten är här för en hjärtsvikt 

då kanske patienten inte behöver ha ont även fast den är sjuk. Så att det är viktigt 

också att man tänker bakgrund i det hela liksom… Och att man försöker följa upp 

ser man nån förändring i beteendet så.” (Intervju nr.1) 

 
5.2.4 Miljö 

Smärtbedömning hos demenssjuka personer med afasi är inte lätt, var alla 

respondenterna eniga om. Sjuksköterskans främsta uppgift i samband med 

smärtbedömningen var att skapa en rätt miljö för att bedömningen skulle vara så bra 

som möjlig. Det var viktigt, att tänka på att välja rätt tidpunkt för observation. Om 

det var möjligt, skulle patienten vara avslappnad vid vald tidpunkt och att 

sjuksköterska själv skulle vara lugn. Patienten stressade lätt upp sig eller blev orolig 

om sjuksköterskan uppträdde stressig och otålig. Tiden identifierades som en viktig 

faktor när man jobbade med demenssjuka patienter . Sjuksköterskan skulle ta god tid 

på sig när hon skulle observera och bedöma patienten.  

En annan deltagare beskrev arbetet så här: 

"...man får ju ta sakta, alltså det är ingen snabbvård med demenssjuk person. Där 

ska du ha tid och lugn och ro och.. Annars blir det kaos alltså. Så därför så vill jag 

ha mindre antal patienter på en syrra." (Intervju nr. 6)  

 

5.2.5 Smärtbedömningsinstrument  

NRS var det smärtskattningsinstrument som användes av alla respondenter i vanliga 

fall för att bedöma smärta. VAS var en annan smärtskattningsskala som två av  

sjuksköterskor nämnde. Demenssjuka patienter kunde däremot ha svårt att skatta sin 

smärta själv.  

”Patienter med demenssjukdom har ju oftast väldigt svårt att VAS-a eller NRS-a 

sig… utan man kanske får liksom ta… ännu på ett enklare sätt att ha patienten ont, 

ja eller nej. Eller patienten kanske på nåt viss alla fall kan peka… så att man kan 

liksom börja grotta ner sig.. så.” (Intervju nr.1) 

Det finns även en ansiktsskala med olika ansiktsuttryck som kunde användas av 

patienten, men sjuksköterskorna hade inte goda erfarenheter av att använda denna 

skala hos demenssjuka patienter. Två andra instrument som framkom var Doloplus-2 

och CGA (Comprehensive Geriatric Assessment).  
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Abbey Pain Scale 

Abbey Pain Scale var det instrument som användes av flesta deltagare när det 

handlade om palliativa patienter samt patienter som hade svårt att uttrycka sig. I 

bedömningen ingick bland annat att titta på personens ansiktsuttryck och 

vitalparametrar. 

”…för att vi bedömer, det är våra ögon men det är bättre än ingenting. Så man utgår 

från röst, uttryck och ljud, ansiktes uttryck, förändrat kroppsspråk, förändrat 

beteende, fysiologisk förändring och kroppsliga förändringar. Vi samlar ihop 

förändringarna och sen utifrån de så bedömer vi hur mycket patienten har ont.” 

(Intervju nr.11) 

Samtliga respondenterna upplevde att Abbey Pain Scale var ett skapligt verktyg för 

att ge vägledning i smärtbedömningen, men samtidigt kände de inte till några andra 

liknande instrument. Även det Svenska Palliativregistret rekommenderade 

användning av Abbey Pain Scale, enligt en respondent. 

Från intervjuerna framkom flera nackdelar än fördelar med användning av Abbey 

Pain Scale hos demenssjuka patienter. Ett av de främsta argumenten mot Abbey Pain 

Scale är, att detta är en subjektiv bedömning, det vill säga inte patientens egen 

upplevelse. Det är sjuksköterskan, undersköterskan eller anhöriga som skattade hur 

patienten mår och det finns alltid tolkningsutrymme. När patienten inte kunde ge ett 

rakt svar då hände lätt att anhörige eller omvårdnadspersonal tolkade något fel. 

”Det är ju svårt…. Det blir en subjektiv bedömnings verktyg det är jag som bedömer 

ansiktsuttrycket, det är jag som bedömer hur dom uppför sig och så, så visst, är det 

subjektivt det är jätte svårt att få det objektivt.” (Intervju nr.12) 

En situation när bedömning med Abbey Pain Scale kunde tolkas olika, var när 

patienten hade hög puls, högt blodtryck och/eller hög andningsfrekvens. Det var 

svårt att skilja i sådana fall, om patienten är orolig, rädd eller har smärta. Den sista 

nackdelen med Abbey Pain Scale, var att den inte är utformad för just patienter med 

kognitiv nedsättning utan bara för palliativa patienter.  

Samtliga respondenter använde sig av något smärtbedömningsinstrument, främst 

Abbey Pain Scale, men önskan fanns ändå att få ett bättre och mer specifikt 

instrument framställt speciellt för gravt demenssjuka patienter.  
 

5.3 Kunskap och kompetens 

 
Under kategori Kunskap och kompetens samlades subkategorierna Utbildning samt 

Erfarenhet vilka innehöll olika aspekter på vad som gynnar den nyutbildade 

sjuksköterskan på en geriatrisk vårdavdelning. 

5.3.1 Utbildning 

Samtliga respondenter hävdade att de hade tillräckligt bra kunskap och kompetens 

för att bemöta patienter med kognitiv nedsättning och kommunikationssvårigheter. 

Unden intervjuerna framkom att den grundläggande sjuksköterskeutbildningen inte 

gav tillräcklig kunskap om smärta och om afasi samt om smärtbedömning vid 

demenssjukdom. En önskan var att grundutbildningen skulle innefatta flera 

föreläsningar om multisjuka äldre, deras komplexa vårdbehov som skulle ge bättre 

förståelse för de vanliga sjukdomarna hos äldre. Andra deltagare tyckte att det 
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handlar mer om erfarenhet,  att utbildningen faktiskt gav den kunskapsbas och 

helhetssyn som krävdes för arbetet.  

”Men jag tror att skolan ändå ger ju verktyg att hitta och vad man ska fråga och vart 

man ska leta, hur man ska tänka och försöka se till helheten, det är ju så ändå 

universitetet försöker utbilda de.” (Intervju nr. 4) 

För att öka kunskapen hos omvårdnadspersonalen skulle det kunna hållas flera 

interna föreläsningar på avdelningen bland annat om demens och smärta, samt afasi. 

En annan rekommendation var att läsa de fristående kurser på 7,5 poäng som erbjöds 

av universitetet. Därefter kunde den person, som gick till exempel på en 

smärtutbildning föra vidare kunskap och information till sina kollegor på 

avdelningen.  

”Det är därför man har liten grupp då man går på utbildning och sen går man 

kommer som hem med lite idéer och nya kunskaper.” (Intervju nr.11)  

Bra kännedom om aktuell forskning ansågs vara viktig, även om det kunde vara svårt 

att få tid till detta. Vidareutbildning nämndes även som ett bra sätt att utvecklas i ett 

speciellt område.  

 

5.3.2 Erfarenhet 

Några av respondenterna uppgav att det kan vara svårt att vara nyexaminerad 

sjuksköterska utan erfarenhet och jobba med multisjuka patienter. Det gällde att ha 

en helhetssyn för att kunna möta dessa patienters komplexa behov, och det var inte 

något man lärde sig på grundutbildningen.  

”…jag skulle säga att det är mycket erfarenhet också bakom. Jag tror att det är svårt 

också att lära sig liksom just det här med kliniska blicken, den är ju den.. och den 

man tränar ju upp mycket, den nog inget man får lära sig så.” (Intervju nr.3)  

Andra respondenter tyckte att arbetet på en geriatrisk avdelning ändå var mycket 

givande och spännande. De beskrev att varje dag var en ny upplevelse samtidigt som 

ens kunskap och kompetens utvecklades. 

”Man lär sig varje dag någonting nytt och det är det som är bra.” (Intervju nr.11) 

 

6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av att bedöma 

smärta hos demenssjuka patienter med afasi. Utifrån förförståelse för olika 

existerande smärtbedömningsinstrument ställdes även en fråga om sjuksköterskors 

användning av olika hjälpmedel i smärtbedömningen. I resultatet framkom därför 

vad sjuksköterskor har för redskap i smärtbedömningsarbetet och vilka deras 

erfarenhet av dessa ”hjälpmedel” var.  

 

Tidigare forskning i området smärtbedömning hos demenssjuka patienter med afasi 

är väldigt begränsad, därmed kan förhoppningsvis denna studie bidra till ökad 

förståelse. Studiens resultat kan ge en bra insikt i sjuksköterskans arbete vid 
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smärtbedömning hos demenssjuka patienter med afasi. Vidare diskuteras de faktorer 

som är betydelsefulla för sjuksköterskan i smärtbedömningsarbetet.  

 

6.1.1 Samverkan  

Närstående används ofta av vårdpersonalen i olika omvårdnadssituationer. Det kan 

handla om afasi eller oro och aggressivitet hos en patient som försvårar utförandet av 

olika omvårdnadsåtgärder. Närvaron av en välbekant person ger trygghet till de 

demenssjuka patienter som ofta känner sig skrämda i den nya vårdmiljön.  Tidigare 

forskning visar även att anhöriga och närstående kan vara en viktig informationskälla 

i identifiering, bedömning och hantering av smärta hos demenssjuka patienter. De 

känner patienten bättre och har lättare att kommunicera med patienten.(21) Enligt 

Svensk Sjuksköterskeförenings Strategi för Utbildningsfrågor ska sjuksköterska 

bemöta närstående med respekt och se till att vårdteamet arbetar personcentrerat, och 

därmed involverar även närstående i teamarbetet kring patienten. (33) 

 

I vissa fall kan det vara olämpligt eller omöjligt att få fram den nödvändiga 

informationen från närstående. Det kom fram från resultaten men även från en 

tidigare gjort studie. Exempel kan vara om närstående inte känner patienten väl, är 

gammal och dement själv eller det förekom konflikter eller våld tidigare i 

familjen.(21)  

 

Resultatet av studien stödjs även av en tidigare gjort studie vilken betonade vikten av 

att känna till patientens levnadsberättelse/livshistoria för att kunna bemöta patientens 

individuella behov och  kunna tolka patientens smärtsignaler. (20) 

Att patienter inte har några tillgängliga närstående vid inskrivningen eller vid 

funderingar om patienters beteende, är inte ovanligt i Sverige. Många demenssjuka 

äldre bor idag på särskild boende med dygnet runt vård. Undersköterskor och 

sjuksköterskor som kontinuerligt vårdar denna patientgrupp blir därmed en viktig 

informationskälla för sjuksköterskor inom sluten vården. 

En svensk studie har visat att kontinuitet inom vården bidrar till en bättre förståelse 

av vårdtagarens smärtbeteende. Hemsjukvårdpersonal som varit i kontakt med en 

demenssjuk person under längre period, hade möjlighet att skapa en relation med 

personen och kunde därmed märka snabbare om något inte stod rätt till. (45) 

 

En nyexaminerad och oerfaren sjuksköterska kan känna sig ganska ensam och otrygg 

på avdelningen i början. Vårdteamet kunde då vara en tillgång i både det vanliga 

omvårdnadsarbetet och i smärtbedömningen. Genom interprofessionellt samarbete 

kunde sjuksköterskorna utnyttja andra yrkeskategoriers kunskap och kompetens för 

att uppnå bättre vårdkvalitet. (33) 

 

Smärta är ett komplex problem hos äldre, särskilt personer med demenssjukdom, 

därmed blir teamarbete ännu viktigare. Sjuksköterskors nära samarbete med 

undersköterskor kring smärta, såsom gemensam smärtbedömning, leder till en ökad 

vårdkvalitet . Undersköterskor har en bättre kännedom om patienten, då de jobbar 

väldigt nära patienten, därmed kan deras bedömning bli värdefull. Paramedicinsk 

personal och undersköterskor, som jobbar mycket med patientens mobilisering, kan 

bedöma smärta vid rörelse hos patienten och därmed kan de bidra till en helhetsbild 

om smärta. (46,47) En mer korrekt smärtbedömning leder till bättre smärthantering 

och ökad livskvalitet hos patienten. En tidigare studie som undersökte 

nyexaminerade sjuksköterskors förtroende för interprofessionellt samarbete, tog fram 
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viktiga strategier för att nya sjuksköterskor skall kunna ge en säker och god vård. Det 

övergripande resultatet visade att ett stödjande team och ett organisatoriskt ledarskap 

positivt kan påverka sjuksköterskans tillit för interprofessionellt samarbetet. (48) 

 

6.1.2 Smärtbedömning 

Varje patient ska ses som en unik individ med individuella behov, och vården ska ske 

på personens egna villkor. (33) Personcentrerad vård kan även definieras som ett 

partnerskap mellan sjuksköterska, patient och närstående. Den säkerställer att 

patientens önskningar och behov respekteras i beslutsfattningen samtidigt som 

patienten får det stöd och den kunskap, som behövs för att kunna vara delaktig i sin 

egen vård. (49) Även om begreppet personcentrerad vård bara nämndes av en 

sjuksköterska, var många andra respondenter enliga om att vården skulle formas 

utifrån patientens individuella behov. Orlandos omvårdnadsteori bygger även på att 

varje person och situation är unik. Omvårdnad, som utförs rutinmässigt och inte 

utifrån patientens aktuella behov, leder till en låg vårdkvalitet. (29)  

Geriatriska akutvårdsavdelningar vårdar i första hand geriatriska patienter, men även 

ortopedgeriatriska patienter, så vårdbehovet hos patienter kan variera stort. 

Ortopediska patienter förväntades att ha ont i flera dagar efter en eventuell operation 

eller skada, främst i samband med mobilisering och förflyttningar. Därmed skulle 

smärta bedömas vid varje omvårdnadsåtgärd hos sådana patienter. (46) 

 

I några intervjuer har det framkommit, att enligt rutinerna på avdelningen skulle bara 

eftermiddagssköterska bedöma smärta när de ska dela läkemedel. Förklaring till detta 

var att patienter ofta hade mer smärta på morgonen när läkemedel ännu inte har gett 

full effekt, samt att långvarig liggande i sängen kunde orsakade stelhet och smärta. 

Smärtbedömning hos demenssjuka patienter vid förutbestämda tider kan vara 

problematisk. Enligt en studie uppstod problem hos patienter med svår 

demenssjukdom när smärtan alltid bedömdes enligt rutinerna vid samma tidpunkt.  

Svårt demenssjuka personer hade endast förmåga att förmedla sin smärta ”där och 

nu”, samtidigt som deras smärta fluktuerade över dagen, vilket ledde till inkorrekt 

smärtbedömning. (50) 

 

En respondent tyckte att det är patienternas eget ansvar att tala om att de har smärta. 

Sjuksköterska ska informera patienten om att de kan få smärtlindring vid behov, men 

det är patienten som ska be om denna, inte bara ligga där och vänta på att någon 

kommer in. I en studie framkom att sjuksköterskor förlitade sig på patientens 

självbedömning av smärta även om de led av svår demenssjukdom. Patienter 

förväntades trycka på signalknappen när de behövde hjälp. Problem uppstod hos 

svårt demenssjuka patienter då de glömde bort att knappen finns, var den låg eller 

hur man skulle använda den. En annan vanlig svårighet med signalknappen var att 

det dröjde ofta innan personalen kom in i rummet, och patienten hade glömt bort 

varför de larmade. (21) 
 

Tidigare forskning beskrev sjuksköterskor roll i smärthanteringen genom att: de 

skulle använda olika smärtbedömningsinstrument, observera beteendet och välja 

lämpliga smärtstillande läkemedel. Smärtbedömning hos demenssjuka patienter var 

ett utmanande arbete för sjuksköterskor på grund av de komplexa och individuella 

smärtbeteenden som kunde förekomma hos denna patientgrupp. Lämplig utbildning, 

stabil arbetskraft och en evidensbaserad metod för smärtbedömning var nödvändig 

för adekvat behandling av smärta hos personer med demenssjukdom. (51) En annan 
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studie betonade vikten av välfungerande teamarbete, yrkeslivserfarenhet, användning 

av smärtbedömningsinstrument och kännedom om patientens livshistoria som viktiga 

redskap för en bra smärtbedömning och därmed för effektiv smärtlindring. (52) 

 

Resultaten kunde även stödjas av en artikel som beskrev att sjuksköterska hade 

ansvar att själv och även i samråd med andra yrkeskategorier bedöma smärta. 

Framför allt var det undersköterskor och vårdbiträden som gjorde regelbundna 

bedömningar, eftersom de arbetade patientnära, men de skulle rapportera om smärta 

förekom, för sjuksköterskan hade huvudansvaret kring smärthanteringen. (53)  

 

Dokumentation och uppföljning av utförd smärtbedömning borde vara lika viktig 

som själva bedömningen. Utan konsekvent journalföring kan det bli svårt att följa 

upp förändringar i smärtmönstret och utvärdera utförda omvårdnadsåtgärders resultat 

samt administrerat läkemedels effektivitet. I Socialstyrelsens föreskrift står även att 

dokumentation i patientjournalen ska vara utgångpunkt för uppföljning av utförd 

vårds resultat. (22) Respondenterna berättade att uppföljning och utvärdering efter 

smärtbedömning var viktig, men glömdes ofta bort hos personer med kognitiv 

nedsättning och i sådana situationer där inget läkemedel har administrerats. 

 

I intervjuerna framkom också, att patienter med kognitiv nedsättning kunde uttrycka 

sig verbalt på ett sätt, men förmedla något annat via kroppsspråk. Orlando lade stor 

vikt på icke-verbalt beteende i sin omvårdnadsteori så som vitala tecken, vokala 

tecken eller skratt, skrik och så vidare. Orlando betonade att det är patientens icke-

verbala beteende som startade omvårdnadsprocessen. Sjuksköterskans ansvar var att 

fånga upp de tecken som patienten sände och att sedan försöka bekräfta sina tankar 

om patientens aktuella behov av patienten själv för att undvika missförstånd.(29) 

 

Det här arbetet fokuserade på demenssjuka patienter med afasi, som innebar de 

patienter, som hade svårigheter att förmedla sina smärta via verbal kommunikation. 

(11)  Deltagande sjuksköterskor beskrev det icke-verbala beteendet som en nyckel i 

det svåra arbetet som smärtbedömning kunde innebära. Respondenterna kunde 

upptäcka smärta hos en patient genom observation av kroppsspråk och beteende. En 

tidigare forskning beskrev smärtidentifiering hos demenssjuka patienter som en 

komplex arbetsuppgift. Klinisk erfarenhet och intuitiv kunskap identifierades som 

viktiga komponenter i smärthanteringen. Sjuksköterskors kunskap/kännedom om 

patientens normala beteendemönster har funnits som ett viktigt verktyg i 

smärtidentifieringen. (54) Erfarenhet av arbetet med demenssjuka nämndes även av 

respondenter som ett redskap i smärtbedömningsarbetet.  Sjuksköterskor, som under 

en längre tid arbetade med personer med kognitiv nedsättning, kunde snabbare tolka 

patienternas olika uttryck av smärta. 

 

Smärtbedömning hos personer med kognitiv nedsättning kan vara väldigt 

tidskrävande, om bedömningen ska utföras på ett korrekt sätt. Några intervjuade 

sjuksköterskor betonade vikten av tid i arbetet med demenssjuka. Detta innebar för 

respondenterna, bland annat att välja ut rätt tidpunkt, i vissa fall komma tillbaka 

senare om patienten var på dåligt humör, eller om någon annan var i rummet. I en 

tidigare nämnd studie framkom, att tidsbrist var ett stort bekymmer för 

sjuksköterskor i arbetet med senila äldre. Personal var medveten om att demenssjuka 

personer behövde mer tid om att förmedla smärta, men det var brist på personal och 

överflöd av arbetsuppgifter. (21)  
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I resultatet framkom, att de vanligaste smärtskattningsinstrumenten inte kunde 

användas för smärtbedömning hos demenssjuka patienter. En kvalitativ studie som 

undersökte akutsjuksköterskor upplevelse av smärthantering hos kognitivt nedsatta 

äldre, även kommit fram till att visuell och verbal analog skala inte var lämpliga 

verktyg hos äldre personer med kognitiv svikt. (55)  Personer med demenssjukdom 

kan ofta inte skatta sin egen smärta- som krävs för bedömning med de instrumenten- 

på grund av verbal och kognitiv hinder. (16)  

 

Abbey Pain Scale var det instrument, som nästan alla sjuksköterskor använde sig av 

för smärtbedömning hos demenssjuka och palliativa patienter även om inte alla 

respondenterna var helt positiva till detta.   

Tidigare forskning visade, att vid smärtbedömning med Abbey Pain Scale hos 

personer med olika kognitiv förmåga fanns det signifikant skillnad i totalpoäng. 

Enligt författarna av studien kunde det bero på tre saker. För det första kunde vissa 

kroppsspråks och beteendeförändringar felaktigt betraktas som smärta. För det andra 

kunde uppkomsten av smärta faktiskt vara vanligare hos personer med kognitiv 

nedsättning. För det tredje kunde Abbey Pain Scale överskatta smärtan hos personer 

med grav kognitiv nedsättning och underskatta smärtan hos personer med mild 

kognitiv nedsättning. Studien sammanfattades med att Abbey Pain Scale var ett 

lämpligt smärtbedömningsinstrument för äldre vuxna. I resultatet framkom att 

smärtlindring är nödvändig för livskvalitet och att det därmed är bättre att överskatta 

smärtan än att inte uppmärksamma alls. (55)  

  

En del av Abbey Pain Scale handlar om mätning av fysiologiska förändringar hos 

patienten. (23) I resultatet framkom att det kunde vara svårt för sjuksköterskor att 

avskilja oro och smärta, samt bedöma om förändring av vitalparametrar var kopplade 

till smärta hos patienten. I en tidigare gjort studien framkom att många 

sjuksköterskor förlitade sig bara på mätresultatet av fysiologiska parametrar, framför 

allt andningsfrekvens, eftersom de saknade ett särskilt bedömningsverktyg för 

personer med kognitiv nedsättning. (56)  

 

Svenska Palliativregistret uppger även att nuvarande tillgängliga instrument för 

demenssjuka personer i palliativ skede som Abbey Pain Scale inte är helt 

problemfria. De olika svaren var inte alltid relaterade till smärta, samt att 

kategorisering av personer skedde genom subjektiva val, som kunde vara svårt för 

den person som utförde mätningen. (57) 
 

 

6.1.3 Kunskap och kompetens 

I detta arbete fanns en stor spridning i deltagarnas ålder och antalet arbetade år som 

sjuksköterska, som kunde visa på samband mellan kunskapsbehov och ålder samt 

erfarenhet. Sjuksköterskor i yngre ålder och med färre antal år erfarenhet förväntades 

ha större utbildningsbehov och mindre självskattad kunskaps- och kompetensnivå, 

men det var inget som framkom tydligt från intervjuerna. Självupplevd kunskaps- 

och kompetensnivå var lika hög i alla åldersgrupper oavsett antal års erfarenhet och 

signalerade inte vilka sjuksköterskor som betonade vikten av mer utbildning.  

En kvalitativ studie, gjord i Sverige, fann dock att ju äldre sjuksköterskor var, ju mer 

år de har jobbat sedan sin sjuksköterskeexamen och ju högre utbildningsnivå de 

hade, desto högre skattade sjuksköterskor sin tillfredställelse med sina egna 
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kompetensnivåer. Behov av mer utbildning uttrycktes främst av sjuksköterskor i 

yngre ålder samt av sjuksköterskor som har jobbat färre år efter sin 

sjuksköterskeexamen. (58)  

 

Brist på tillgängliga specifika utbildningar inom område demens och smärthantering 

var ett återkommande bekymmer för sjuksköterskor inom slutenvården. I den 

grundläggande sjuksköterskeutbildningen gavs en bra kunskapsbas gällande äldre, 

demenssjukdom eller smärta var för sig, däremot saknades förbindelse mellan dessa 

områden. För en nyexaminerad sjuksköterska kunde det bli en utmaning att kunna 

bemöta denna svåra patientgrupps komplexa vårdbehov och att kunna påverka 

vårdkvaliteten. 

I en litteraturstudie framkom att det fanns ett stort behov av ett utbildningsprogram i 

smärthantering som skulle vara särskilt utformade för sjuksköterskor, som vårdar 

demenssjuka äldre. Syftet med utbildningen skulle vara, att förbättra kunskapen inom 

bedömning och hantering av smärta i en akut situation. Några rekommenderade 

strategier var träningsprogram i klinisk verksamhet, tillgängliga 

utbildningshandledare, kommunikationsmallar och riktlinjer om smärtlindring. (51)  

 

Svensk Sjuksköterskeföreningens Strategi för Utbildningsfrågor identifierar 

handledningen och kommunikationen som viktiga komponenter som leder till en 

säker och kostnadseffektiv vård. Handledningens mål är att öka medvetenheten om 

den egna yrkesutövningen och om eventuella konsekvenser genom reflektion. 

Kommunikation är en nödvändig del av samverkan med andra yrkeskategorier för en 

god och säker vård. (33)  
 

6.2 Metoddiskussion 

Lincoln och Guba föreslog fyra begrepp för att bedöma trovärdighet 

(trustworthiness) hos kvalitativa forskningar: credibility (tillförlitlighet), 

transferability (överförbarhet), dependability (pålitlighet) och confirmability 

(bekräftelsebarhet). 

Tillförlitlighet avser förtroende för att insamlad data och dess analys/tolkning är 

sann. Tillförlitlighet kan inte uppnås utan pålitlighet. Pålitlighet handlar om 

resultatens stabilitet över tiden. Det vill säga om studien skulle upprepas, skulle 

resultaten bli likadana? Överförbarhet avser generaliserbarhet, det vill säga i vilket 

utsträckning kan studiens resultat överföras till andra grupper eller liknande 

situationer. Bekräftelsebarhet syftar på objektivitet, att data representerar den 

information som deltagaren lämnat och dess tolkning, inte författarnas egna tankar. 

(59, 60, 61) 
 

6.2.1 Design och urval 

Kvalitativ metod var lämplig utifrån studiens syfte då det var sjuksköterskornas 

upplevelse som undersöktes. Utifrån de sökningar som genomfördes, fanns inte 

tillräckliga vetenskapliga studier gjorda i Norden för att kunna genomföra en 

litteraturstudie utifrån studiens syfte.  

Studien använde ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket innebar att de sjuksköterskor 

som var lediga och ville delta vid bestämd dag och tid blev intervjuade i denna 

studie. Bekvämlighetsurval ses som en effektiv metod för att få deltagare till en 

studie. En brist med bekvämlighetsurval är däremot att de som anmäler sig kanske är 

inte de mest lämpliga för studien. (62) Studiens tillförlitlighet kunde ha påverkats av 
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att de „bästa” möjliga sjuksköterskors upplevelse och erfarenhet kanske inte kom 

med i studien.  

Inklusionskriterier utformades för att få ett brett urval med god spridning av 

deltagare vad avser arbetslivserfarenhet och ålder, men ändå få med de 

sjuksköterskor som kan bidra med egna upplevelser. En sjuksköterska var även 

specialutbildad och verksam på vald geriatrisk avdelning. Specialistsjuksköterskor 

har en längre arbetslivserfarenhet och högre kunskapsnivå, vilket resulterade i att 

även den sjuksköterskan inkluderades i studien för att få en bättre spridning. 

 

Kvalitativa studier får ofta kritik för att de är beroende av sammanhanget och har för 

få deltagare för att kunna ge generaliserbara resultat. (60) Det var svårt att bedöma 

arbetets överförbarhet baserat på de få antal deltagare och avdelningar som 

medverkade i studie. Läsaren får avgöra om resultatet kan överföras till andra 

sammanhang.  

 

6.2.2 Genomförande 

Pålitlighet kan bedömas genom att hela forskningsprocessen finns noggrant 

beskrivet. Tidigare erfarenheter bör finnas med och hur detta kunde påverka 

datainsamling och analys. (60) Tydlig beskrivning av metoden underlättar för läsaren 

att följa genomförandet och ökar studiens pålitlighet.  

En pilotintervju genomfördes på  den ena geriatriska avdelningen för att testa 

intervjuguiden, teknisk utrustningen, egna färdigheter och tidsplaneringen. 

Genomförande av en pilotintervju kunde därmed bidra till en högre trovärdighet då 

tidigare erfarenheter saknades inom detta område. Frågorna behövde inte justeras. 

Därmed inkluderades även pilotintervjun i studien. (63) 

 

En artikel, skriven av Easton, McComish, and Greenberg, identifierade tre fallgropar 

som kan uppstå under datainsamling och transkribering och därmed påverka studiens 

pålitlighet och bekräftelsebarhet. De första två beskriver de problem som kan uppstå 

med utrustningen och miljön. Den tredje fallgropen är felskrivningar under 

transkriberingen. (64) 

Under datainsamling har inte uppkommit några problem gällande inspelningsapparat 

eller inspelningsmiljö. Intervjuerna inspelades i två avskilda rum på avdelningen för 

att undvika störande ljud och distraktion. Extra batterier tagits med för säkerhets 

skull och diktafonen provades innan varje intervju. Angående felskrivningar under 

transkriberingen, ansågs risk för feltolkning när intervjupersonens ord inte hördes 

tydligt på inspelningen. De få meningar som kunde innehålla felskrivna ord 

utelämnades från resultatet för att inte påverka studiens bekräftelsebarhet. (64) 
 

Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor valdes för att ge respondenterna mer 

utrymme och frihet att forma sina svar. (65) Fem intervjuer genomfördes av ena 

författaren, tre av den andra och fyra intervjuer gemensamt. Av personliga skäl 

kunde inte både närvara vid alla intervjuerna, men detta ansågs inte ha påverkat 

intervjuarnas trovärdighet, då tidigare förkunskaper saknades inom området. En brist 

med vald intervjumetod var att respondenterna ofta besvarade frågan utan att 

utveckla vidare, detta kunde ha undvikits med mer tidigare erfarenhet inom kvalitativ 

intervjuteknik. (65)  
 

Intervjuerna genomfördes under fyra veckor för att nya insikter om ämnet inte skulle 

uppstå och därmed påverka följdfrågorna och resultaten. En tillräckligt lång 
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datainsamling ökar tillförlitligheten då forskaren hinner bekanta sig med den grupp 

som studeras och får möjlighet att rätta eventuella förekommande missförstånd. (39)   

Det fanns en stor spridning i deltagarnas ålder, antal år av yrkeserfarenhet som 

legitimerad sjuksköterska, samt antal års erfarenhet inom geriatrisk vård, vilket 

stärker studiens trovärdighet då ett brett material samlades in. (65) 

Det var bara kvinnliga sjuksköterskor som deltog i studien, vilken kunde vara en 

svaghet, men troligtvis detta påverkade inte resultatet. 
 

6.2.3 Dataanalys  

Längden på utförda intervjuer varierade kraftigt, därmed kunde de kortare 

intervjuerna ha innehållit otillräcklig information. Efter avslutad dataanalys kunde 

konstateras att de kortare intervjuerna inte var mindre användbara än de längre.  

Korta intervjuer kunde ha berott på bristande vilja eller osäkerhet hos intervjuperson, 

när deltagandet kändes påtvingat, därmed kunde resultatet ha blivit oanvändbart. (66)  

De korta intervjuerna i denna studie berodde med alla sannolikhet på tidspress, då 

intervjuerna genomfördes under arbetstid på respondenternas arbetsplats. Detta 

kunde ha undvikits genom att planera in intervjuer efter arbetstid eller under lediga 

tider. Följdfrågor ställdes och svar inväntades för att respondenterna skulle kunna 

lämna mer detaljerad svar, men i vissa fall hade de inte mer att tilläga ändå.  

 

Intervjuerna fördelades jämnt, transkriberades, sedan kontrollerades den 

transkriberade texten av den andra författaren för att öka trovärdigheten. 

Transkriberingen påbörjades innan alla intervjuer var genomförda, men lästes inte av 

den andra, som skulle genomföra de sista intervjuerna, för att inte påverka 

genomförandet. 
 

Intervjuerna analyserades tillsammans utifrån Graneheim och Lundmans manifest 

innehållsanalys för att vikten skulle ligga på respondenternas konkreta svar. 

Bekräftelsebarhet eller objektivitet syftar på att resultaten inte får påverkas av 

tidigare antaganden och fördomar. (60) Valet av manifest innehållsanalys och 

tillsammans genomförd dataanalys av intervjuerna förstärkte därmed studiens 

trovärdighet. De mest representativa citat valdes ut tillsammans under varje kategori 

för att öka överförbarheten samt att kunna visa upp resultatet tydligare. (39)  

 

Tillförlitlighet kan ökas genom att diskutera det preliminära resultatet med en 

utomstående person som är insatt i ämnet. (60) När ett första utkast av resultatet var 

klart, kontaktades därför handledare för ett personligt möte och genomgång av 

arbetet.  Fynden i resultatet kontrollerades av handledaren. Därmed ansågs denna 

studiens tillförlitlighet som relativ hög. 

 

6.2.4 Etik 

Etiskt dilemma förekommer ofta i studier som innefattar människor, när etiska krav 

står i konflikt med forskarens viljan att presentera noggrann sitt resultat.  Deltagares 

mänskliga rättigheter måste skyddas oavsett under forskningen. (65) Under 

bearbetning och presentation av resultatet, togs hänsyn bland annat, till 

konfidentialitetskrav, det vill säga, att utifrån lämnat svar ingen respondent skulle 

kunna identifieras. Studien undersökte sjuksköterskornas upplevelse och erfarenhet 

bland annat kring smärthantering, rutiner samt sjuksköterskans roll. Det kan ha 

funnits oro hos deltagarna om deras åsikter och arbetsrutiner, i fall deras svar skulle 
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skilja sig från de andras på avdelningen. Därför har information lämnats flera gånger 

under studien om anonymitet. 

 

7 Konklusion 

Demenssjuka personer med afasi är en patientgrupp som är svårt att förse med 

lämplig vård. Denna studie ger en inblick i vilka redskap sjuksköterskor kan ha i 

smärtbedömningsarbetet på en geriatrisk akutvårdsavdelning. Sjuksköterskor kan 

utnyttja all information som närstående, vårdpersonal på äldreomsorg och teamet på 

avdelningen kan förmedla för en effektivare smärthantering hos demenssjuka 

personer. Teoretisk kunskap och klinisk erfarenhet har även visat sig som viktiga 

faktorer i smärtbedömningen. Mer utbildning, ökad kunskap om smärta, 

demenssjukdom och afasi samt ett mer specifikt smärtbedömningsinstrument behövs 

för att kunna tillgodose dessa patienters komplexa vårdbehov.  
 

8 Kliniska implikationer  

Personer med demenssjukdom saknar ofta adekvat smärtlindring på grund av de 

kognitiva och verbala hinder som medför svårigheter i att förmedla sin egen smärta. 

Denna studie belyser problematiken kring smärtidentifieringen i den alltmer växande 

patientgruppen ur sjuksköterskans synvinkel. Medvetet användande av de redskapen 

som framkom i studien skulle kunna underlätta smärtbedömningen, smärtlindringen 

och därmed leda till ökad livskvalitet hos demenssjuka patienter.  
 

9 Vidare forskning 

Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av 

smärtbedömningsarbetet på en geriatrisk vårdavdelning. Vidare skulle det vara av 

intresse att undersöka andra yrkesprofessioners upplevelse av smärtidentifiering och 

smärthantering på avdelningen. Detta skulle kunna leda till flera förbättringsförslag 

och utveckling och därmed effektivare smärthantering inom sluten vården.   
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Bilaga 1 

Ansökan om tillstånd för att genomföra en studie  vid geriatrisk akutvårdsavdelning på 

...........................  
  

Undertecknade är två sjuksköterskestudenter vid Medicinska Fakulteten i Linköpings 

Universitet som önskar att genomföra en studie genom intervjuer med sjuksköterskor på 

avdelningen. Demografiska förändringar som förväntas ske i kommande decennierna innebär 

en kraftig ökning av äldre personer i samhället. Demenssjukdomar och smärta är vanliga i 

dessa åldersgrupper, följd med afasi i vilket ställer vården inför en utmaning att tillgodose det 

komplexa vårdbehovet som dessa människor har.  Studiens syfte är att undersöka 

sjuksköterskor upplevelse om att bedöma smärta hos demenssjuka patienter med afasi. 

Intervjuerna kommer ligga till grund för vårt examensarbete på grundnivå (15 hp).  

För att kunna belysa detta avser vi genomföra sammanlagd cirka 10-15 kvalitativa intervjuer 

på 3 olika sjukhus med sjuksköterskor verksamma på en geriatrisk avdelning med minst 6 

månader yrkeslivserfarenhet inom geriatrisk avdelning. En intervju beräknas ta ca 15-20 

minuter i anspråk och vi kommer att fokusera på utfall av smärtbedömning och sjuksköterskor 

upplevelser av detta. Vi är intresserade av att veta vilka instrument eller metoder som fungerar 

bra i verkligheten för att uppnå en adekvat smärtbehandling hos patienten som lider av 

demenssjukdom som påverkar kommunikationen. Intervjuerna kommer att ske i samtalsform 

och spelas in på ljudband. Intervjuerna kommer att transkriberas av undertecknade så att 

anonymitet bevaras och kommer sedan att makuleras. Deltagandet är frivilligt och deltagare 

när som helst under studien kan avbryta deltagandet utan att uppge orsak.   

Vi önskar genomföra intervjuerna under våren, mellan vecka 17 och vecka 21. 2016.   

Vi är tacksamma för svar snarast och om det finns möjlighet att utföra intervjuerna på 

avdelningen. Vi skulle även vilja ha hjälp med att komma i kontakt med sjuksköterskor på 

avdelningen genom att skicka bifogat informationsbrev via mejl till alla.   

  

Med vänliga hälsningar  

__________________________                                              

___________________________  

Rita Pusztai                                                                                    Irena Kusic  

Sjuksköterskestudent                                                                  Sjuksköterskestudent  

Email: ritpu006@student.liu.se                                                 email:  ireku504@student.liu.se  

Telefon:                                                                    Telefon:  

  

Handledare:  

Sara Bergstrand                            ______________________________  

Universitetslektor,  

Linköpings Universitet, Institutionen för medicin och hälsa  

sara.bergstrand@liu.se  

  

Härmed ger jag i egenskap som verksamhetschef mitt tillstånd till att Rita Pusztai och Irena 

Kusic får genomföra intervjuer och denna studie.   

  

_________________________________________________  

Ort, datum, underskrift  

  

mailto:ritpu006@student.liu.se
mailto:ireku504@student.liu.se
mailto:sara.bergstrand@liu.se


 

Bilaga 2 

Information om en studie angående sjuksköterskors upplevelse av att bedöma smärta 

hos demenssjuka patienter med afasi  
  

Vi är två sjuksköterskor vid Medicinska Fakulteten vid Linköpings Universitet som ska skriva 

vårt examensarbete på grundnivå (15 hp)om bedömning av smärta hos demenssjuka personer 

med afasi. Demografiska förändringar som förväntas ske i kommande decennierna innebär en 

kraftig ökning av äldre personer i samhället. Demenssjukdomar och smärta är vanliga i dessa 

åldersgrupper, följd med afasi i vilket ställer vården inför en utmaning att tillgodose det 

komplexa vårdbehovet som dessa människor har.  Syftet med vår studie är att undersöka 

sjuksköterskor upplevelse av att bedöma smärta hos demenssjuka patienter med afasi.   

För att kunna belysa detta avser vi genomföra sammanlagd cirka 10-15 kvalitativa intervjuer 

på 3 olika sjukhus med sjuksköterskor verksamma på en geriatrisk avdelning med minst 6 

månader yrkeslivserfarenhet inom geriatrisk avdelning. En intervju beräknas ta ca 15-20 

minuter i anspråk och vi kommer att fokusera på utfall av smärtbedömning och sjuksköterskor 

upplevelser av detta. Vi är intresserade av att veta vilka instrument eller metoder som fungerar 

bra i verkligheten för att uppnå en adekvat smärtbehandling hos patienten som lider av 

demenssjukdom som påverkar kommunikationen. Intervjuerna kommer att ske i samtalsform 

och spelas in på ljudband. Intervjuerna kommer att transkriberas av undertecknade så att 

anonymitet bevaras och kommer sedan att makuleras. Deltagandet är frivilligt och deltagare 

när som helst under studien kan avbryta deltagandet utan att uppge orsak.   

Deltagandet är frivilligt. Personen som intervjuas kan när som helst under och efter intervjun 

ha möjlighet att avbryta sitt deltagande utan att behöva uppge orsak.   

Vi önskar att genomföra intervjuerna under våren 2016, gärna mellan vecka 17 och vecka 21 

och ni får vara flera på samma dag. Vi kan tänka oss komma på helgen eller på kvällar, när 

det passar bäst för er!   

Hör gärna av er till oss via nedanstående kontaktuppgifter så snart som möjligt med förslag på 

tider och dagar eller om ni har andra funderingar.  

  

Vi hoppas att ni blir intresserade av att delge oss era upplevelser! Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar:  

___________________________                      _________________________________  

Rita Pusztai                                                              Irena Kusic  

Sjuksköterskestudent                                            Sjuksköterskestudent   

Email: ritpu006@student.liu.se                           email: ireku504@student.liu.se  

Telefon: 0767729388                                             Telefon: 0736404223  

  

Handledare:  

Sara Bergstrand  

Universitetslektor, Linköpings Universitet, Institutionen för medicin och hälsa  

sara.bergstrand@liu.se  

  

mailto:ritpu006@student.liu.se
mailto:ireku504@student.liu.se
mailto:sara.bergstrand@liu.se


 

Bilaga 3. 

Intervjuguide  

 

Afasi= språkstörningar av neuropsykologisk sjukdomsorsak. 

  

Bakgrundsfrågor:  

Hur gammal är du?  

Hur länge har du jobbat inom geriatrisk vård/ som legitimerad sjuksköterska?  

  

Intervjufrågor  

 

 Kan du berätta hur rutinerna ser ut på avdelningen angående bedömning av 

smärta hos demenssjuka patienter med afasi?  

 Vad är dina upplevelser gällande användning av befintliga smärt-

bedömningsinstrument för demenssjuka patienter med afasi?  

 Vad/vem använder du som hjälpmedel när du bedömer smärta hos en demenssjuk 

patient med afasi? 

 Kan du beskriva något specifikt tillfälle där du bedömde smärta hos en demenssjuk 

patient med kommunikationssvårighet? 

 Hur upplever du på din kunskap och kompetens i relation till förståelse 

av dessa patienters beteende?  

  

Sista avslutande fråga   

Är det något som du skulle vilja tillägga/berätta som jag inte har frågat om?  

 
 


