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The aim of this study is to increase understanding and insight into what characterizes pain 

among elder patients with dementia and how nurses can identify pain among elder patients 

with dementia with the help of caritative caring. The study questions are: 1. What charac-

terizes pain among elder patients with dementia? And 2. How nurses can identify pain among 

elder patients with dementia with the help of caritative caring? The theoretical frame of this 

study is Caring Science which is based on Katie Eriksson´s Theory of Caritative Caring. The 

study`s main assumptions stem from the concept of the human being as an entity of body, 

soul and spirit, that the basic category of caring is suffering and the basic motive of caring 

is the caritas motive. It is a qualitative study, where data has been collected through inter-

views. Seven individual interviews with caregivers, working at the special care unit for peo-

ple with dementia, were performed. The material was analyzed by qualitative content anal-

ysis. 

 

The results show that pain can be expressed in many ways among elder patients with de-

mentia. The main problem for caregivers working with patients with dementia is to identify 

those expressions of pain correctly and in a good amount of time. The sincere commitment 

and empathy from caregivers were perceived to be helpful in identifying pain and suffering 

among patients with dementia. Through caregiver’s closeness and knowledge of patient’s 

situation pain was easier to identify. The courage to stand by the patient’s side must exist 

within the caring. Love and consideration within caring alleviates pain and suffering. 
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Syftet med denna studie är att få förståelse för vad som kännetecknar smärta hos dementa 

patienter samt hur vårdare genom sitt vårdande kan avläsa smärta hos personer med demens-

sjukdom. Studiens frågeställningar är följande:1. Vad kännetecknar smärta hos dementa pa-

tienter? 2. Hur kan vårdare genom sitt vårdande avläsa smärta hos dementa patienter? Det 

teoretiska perspektivet är vårdvetenskapligt och grundar sig på Katie Erikssons caritativa 

vårdteori. Studiens grundantaganden kommer från den vårdvetenskapliga människobilden, 

som gestaltar människan som en enhet kropp, själ och ande, och som ser lidandet som vår-

dandets grundkategori där vårdandets grundmotiv utgörs av caritasmotivet. Studien är kva-

litativ och forskningsmaterialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuerna. Inter-

vjuerna med sju vårdare som jobbade på ett intensifierat boende för personer med demens-

sjukdom har genomförts. Forskningsmaterialet analyserades med hjälp av en kvalitativ in-

nehållsanalys. 

 

Resultatet visar att dementa patienter kan uttrycka smärta på olika sätt. Det är problematiskt 

för vårdare att avläsa tecken på smärta bland dementa patienter. Genom ett varmt engage-

mang och empati i vårdandet kan vårdare upptäcka smärta i god tid. Vårdares äkta närvaro 

och patientkännedom är viktiga moment för att inte förbise smärta hos dementa. Det ska 

också finnas mod hos vårdare att stå på patientens sida. Den varma och respektfulla håll-

ningen hos vårdarna hjälper att avläsa patientens smärta och på det viset hjälpa den lidande 

dementa patienten ur lidande. 



 

 

Förord 

 

Mina studieår på Åbo Akademi går mot sitt slut. Denna pro gradu avhandling är ett resultat 

från den intensiva studietiden. Jag är glad över att jag har fått vara en del av den vetenskap-

liga gemenskapen vid Enheten för vårdvetenskap på Åbo Akademi, att jag genom studierna 

fått fördjupa kunskaperna i vårdandets väsen och ta del av den caritativa anda som finns vid 

enheten. Jag är också glad att jag fått möjlighet att skriva den pro gradu avhandlingen. Den 

behandlar ett ämne som ligger mig mycket nära och som är mycket viktigt i vårdares vardag. 

 

Ett enkelt tack känns inte tillräckligt att rikta till min handledare Camilla Koskinen som med 

engagemang och utan att tänka på sin egen tid handlett mig. Tusen tack för all hjälp och alla 

råd!  Tack till alla övriga lärare på den vårdvetenskapliga enheten. Många förändringar har 

skett sedan jag började på Akademin 2013, men stämningen är alltid lika trevlig på våning 

5. Jag vill också tacka alla deltagare i min studie som gjort att detta arbete överhuvudtaget 

kommit till stånd. Era tankar och upplevelser har varit otroligt värdefulla. De tar jag med 

mig vidare i mitt arbetsliv. 

 

Jag vill också tacka min familj som alltid har trott på mig och uppmuntrat mig under skri-

vandets process. Till min mamma och bror ett hjärtligt tack! Tack till Louise för visa ord! 

Tack till Fredrik för all förståelse, stöd och uppmuntran du ger mig. 

 

 

 

Vörå, maj 2019 

 

Yulia Korzhina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Innehåll 
 

1. Inledning ............................................................................................................................. 1 

2. Studiens bakgrund .............................................................................................................. 4 

2.1 Demenssjukdom - ett paraplybegrepp .......................................................................... 4 

2.2 Klassificering av demenssjukdomar ............................................................................. 6 

2.3 Antalet vårdbehövande befolkning med demens i Finland .......................................... 8 

2.4 Demensvården ur ett historiskt perspektiv ................................................................... 9 

2.5 Forskning kring smärta ................................................................................................. 9 

3. Tidigare forskning ............................................................................................................ 12 

3.1 Litteratursökning och inklusionskriterier ................................................................... 12 

3.2 Kommunikation med dementa patienter med smärta ................................................. 13 

3.3   Problem med smärtskattningsinstrument inom demensvården ................................ 15 

3.4 Vårdpersonalens åsikter angående smärtskattningsinstrument inom demensvården . 17 

3.5 Underbehandling/ felbehandling av smärta inom demensvården .............................. 18 

3.6 Förändrat smärtbeteende hos dementa patienter ........................................................ 19 

3.7 Lidande i dementa patienters liv ................................................................................ 21 

3.8 Sammanfattning av tidigare forskning ....................................................................... 22 

4. Studiens syfte och frågeställningar .................................................................................. 24 

5. Studiens design ................................................................................................................. 25 

6. Studiens teoretiska perspektiv och centrala begrepp ........................................................ 26 

6.1 Studiens teoretiska perspektiv .................................................................................... 26 

6.2 Studiens centrala begrepp ........................................................................................... 27 

6.2.2 Smärta ............................................................................................................... 30 

6.2.3 Vårdande ........................................................................................................... 31 

7. Genomförande av empirisk studie .................................................................................... 32 

7.1 Studiens metodologi ................................................................................................... 32 

7.2 Studiens datainsamling och material  ......................................................................... 32 

7.2.1 Deltagare i studien............................................................................................. 32 

7.2.2 Datainsamling via intervju ................................................................................ 33 

7.3 Studiens analysmetod ................................................................................................. 35 

7.4 Studiens etiska överväganden .................................................................................... 36 

8. Studiens resultat ............................................................................................................... 39 

8.1 Smärta är mångfacetterat ............................................................................................ 39 

8.1.1 Smärta som grundar sig på tunga livs- och arbetsförhållanden tidigare i livet . 40 

8.1.2 Smärta som grundar sig på fysiska orsaker ....................................................... 40 

8.1.3 Smärta som grundar sig på själslig oro ............................................................. 41 



 

 

8.2 Smärta har olika uttrycksformer ................................................................................. 43 

8.2.1 Smärta manifesteras i kroppen .......................................................................... 43 

8.2.2 Smärta manifesteras i tal ................................................................................... 44 

8.2.3 Smärta förändrar beteendet ............................................................................... 45 

8.3 Vården av smärta är komplext ................................................................................... 46 

8.3.1 Kommunikationssvårigheter med dementa patienter ........................................ 47 

8.3.2 Problematik med att hitta rätt smärtlindring ..................................................... 47 

8.3.3 Vårdare saknar specifika kunskaper.................................................................. 49 

8.4 Smärta får avläsas genom ansvar och relation i vården ............................................. 50 

8.4.1 Patientkännedom ............................................................................................... 50 

8.4.2 Fungerande samarbete i vården ......................................................................... 52 

8.4.3 Vårdares mod att stå på patientens sida ............................................................ 53 

8.5 Smärta får avläsas genom vårdares närvaro och empati ............................................ 57 

8.5.1 Vårdares engagemang och empati i vårdandet.................................................. 57 

8.5.2 Vårdares äkta närvaro i mötet med patienten .................................................... 58 

8.5.3 Brist på vårdares närvaro i vårdsituationer bidrar till lidande hos dementa             

patienter ...................................................................................................................... 59 

9. Resultatdiskussion ............................................................................................................ 61 

9.1 Spegling av resultatet mot studiens bakgrund och tidigare forskning ....................... 61 

9.2 Spegling av resultatet mot det teoretiska perspektivet ............................................... 64 

10. Kritisk granskning .......................................................................................................... 71 

11. Slutsats ........................................................................................................................... 80 

 

 

Förteckning över bilagor 

 

Bilaga  1 Befolkningens åldersstruktur 1917-2017 

Bilaga 2 Döda genom demens (inkl. Alzheimers sjukdom) 1985–2009 

    Bilaga 3 Tabell över den systematiska litteratursökningen 

    Bilaga 4 Ansökan om forskningstillstånd 

    Bilaga 5 Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

Bilaga 6 Informerat samtycke till medverkan i intervjustudien 

Bilaga 7 Intervjuguide 

Bilaga 8 Utdrag från den kvalitativa innehållsanalysen 

    Bilaga 9 Studiens resultat i form av huvudkategorier och underkategorier



                                                                                                                         Yulia Korzhina 

1 

 

 

1. Inledning 

      

Demens är ett samlingsnamn för sjukdomar som är vanligt förekommande bland äldre per-

soner. På grund av ökad medellivslängd och åldrande befolkning drabbas allt fler av de-

menssjukdom i världen (Svenskt demenscentrum, 2015a). Demens innebär försämrad min-

nesförmåga och personlighetsförändring på grund av skador i olika delar av hjärnan.  Sjuk-

domen skadar hjärnans nervceller vilket leder till svårigheter att kommunicera med andra. 

Dessa hjärnskador leder dessutom till att drabbade har svårigheter med att beskriva sina 

känslor och upplevelser. Förmågan att berätta om smärta och andra besvär försämras när den 

kognitiva förmågan avtar. Vid en långt framskriden demenssjukdom saknas ofta ett verbalt 

språk helt och hållet (Ragneskog, 2011). På grund av alla ovannämnda faktorer är smärtbe-

dömning och smärtbehandling hos personer med demens ofta en utmanande uppgift för vård-

personal (Epps, 2009).  

 

Mitt personliga intresse för att nå en djupare förståelse för smärta och hur den avläsas hos 

demenssjuka patienter har sin grund i mitt arbete inom äldrevården. Som vårdare kommer 

jag dagligen i kontakt med dementa patienter som lever med varierande grad av smärta. 

Många lever med långvarig och ofta återkommande smärta som kan vara mycket svår att 

avläsa, utreda och behandla på grund av brister i kommunikationen mellan vårdare och pa-

tient. Idag finns det många demenssjuka patienter som enligt min erfarenhet inte får den 

hjälp som skall ges. I många fall beror det på att kunskapen om smärtbedömningen hos de-

menta patienter saknas eller inte sprids tillräckligt. Det som förundrat mig och fångat mitt 

intresse är vad man som vårdare kan göra för att avläsa smärta hos en dement patient trots 

kommunikationssvårigheter. Hur förstår vårdare att en dement patient har smärta? Mitt in-

tresse för dessa frågor har med åren vuxit sig allt starkare. Min personliga önskan om att bli 

bättre på att avläsa och tolka smärta hos dementa patienter, att underlätta deras vardag och 

lindra lidande har varit drivkraften för denna studie. 

 

Förutom det personliga intresse som sätter igång min drivkraft för hela arbetet anser jag att 

avhandlingens tema är väsentligt och aktuellt när vi tänker på de problem vi möter inom 

äldrevården och demensvården i landet. Vi vet att vårdbehovet inom demensvården kommer 

att öka och därmed ett ökande antal äldre personer med demens i Finland. Social- och häl-
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sovårdsministeriet rapporterar i det ”Nationella minnesprogrammet 2012–2020. Ett minnes-

vänligt Finland som mål” att varje år insjuknar över 13 000 människor i någon demenssjuk-

dom i Finland och antalet insjuknande ökar snabbt. År 2020 lider uppskattningsvis 130 000 

personer av minst en medelsvår minnessjukdom (Social- och hälsovårdsministeriets rappor-

ter och promemorior, 2012:25).  Med den kombinationen av åldersutveckling och begrän-

sade resurser i vården står samhället inför en situation där kraven på omstrukturering och 

omvärdering av demensvårdens innehåll är påtaglig. Mer kunskap och nya lösningar behövs 

för att öka vårdpersonalens kompetens inom området och underlätta dementa patienters var-

dag.  Därför anses studiens tema kring smärtans kännetecken samt vårdares sätt att avläsa 

smärta hos dementa patienter vara relevant och samhällsnyttigt. 

 

Smärta inom demensvården är ett aktuellt problem. Många studier visar att smärta är vanligt 

förekommande bland äldre patienter (Landi, Onder, Cesari, Gambassi, Steel, Russo, Lattan-

zio & Bernabei, 2001; McClean & Higginbotham, 2002).  Studier som genomförts i Sverige 

har påvisat att över 70 % av patienterna inom geriatriken och äldreomsorgen upplever smärta 

regelbundet (Bergh, Sjöström, Oden, & Steen, 2000; Bergh, Sjöström, Oden & Steen, 2001; 

Blomqvist & Hallberg, 1999). Dementa patienters kognitiva nedsättning komplicerar smärt-

bedömningen i många fall (Ragneskog, 2011). Redan år 1995 genomförde Ferrel, Ferrel och 

Rivera sin studie i vilken de konstaterade att en femtedel av patienter som deltog i studien 

var verbalt oförmögna att förmedla sin smärta. Detta ledde till en större risk att patienterna 

fick otillräcklig smärtlindring. I många studier som genomfördes efteråt har forskarna kom-

mit fram till liknande oroväckande resultat, dvs. att patienter med demenssjukdom inte får 

tillräckligt smärtlindring i vården.  I en studie av Herr, Coyne, McCaffery, Manworren och 

Merkel (2011) påpekas exempelvis att patienter med demenssjukdom befinner sig i riskzon 

för att inte bli undersökta och få mindre smärtlindring. Det som gör problemet ännu mera 

allvarligt är att äldre patienters smärta, som inte behandlas i tid, kan få allvarliga konsekven-

ser i form av kraftigt nedsatta fysiska funktioner och försämrad livskvalitet. Detta kan resul-

tera i en långsam rehabilitering och ett ökat vårdbehov (Ferrell, 1991).   

 

Syftet med den här studien är att få förståelse för vad som kännetecknar smärta hos dementa 

patienter samt hur vårdare genom sitt vårdande kan avläsa smärta hos dementa patienter.  

Forskning som utgår från vårdares perspektiv och åsikter angående studiens tema och syfte 

är ringa och behovet är stort. Samtidigt är studiens område omfattande och kräver mer upp-

märksamhet.  
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Studiens teoretiska perspektiv har Eriksson caritativa vårdteori (Lindström, Lindholm & 

Zetterlund, 2014) till sin grund. Enligt Erikssons caritativa vårdteori utgör caritastanken, 

kärleks- och barmhärtighetstanken som den också kallas, grunden i allt vårdarbete. Vårdan-

dets yttersta syfte är att lindra lidandet (Eriksson, 1990). I studien använder jag mig av ordet 

”att avläsa” och menar med det den aktivitet som gör det möjligt för vårdare att konstatera 

smärta hos en dement patient som saknar verbal förmåga. Enligt Nationalencyklopedin (NE) 

betyder ordet bl.a. att observera, se, iaktta, lägga märke till. Enligt min åsikt bär dessa ord 

på substansen när det gäller studiens tema. Studiens centrala begrepp är lidande, smärta och 

vårdande. Studien är kvalitativ och datainsamlingen sker genom forskningsintervjuer med 

vårdare. Intervjuerna analyseras med en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheims och 

Lundmans (2004) metod. Förväntan är att nå en ny, fördjupad teoretisk kunskap om smärta, 

lidande och vårdande som skall kunna tillämpas praktiskt.  Förhoppningsvis bidrar den nya 

teoretiska kunskapen till att det blir lättare för vårdare att avläsa och lindra den demenssjukes 

smärta och lidande. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         Yulia Korzhina 

4 

 

2. Studiens bakgrund 

 

Tanken med studiens bakgrund är att den skall leda in läsaren i problematiken kring studiens 

tema. Studiens bakgrund innehåller en kort förklaring av begreppet demens och varför jag 

har valt att använda mig av just detta begrepp i studien. Sedan kommer en vedertagen klas-

sificering av sjukdomens olika former. Sedan följer en beskrivning av antalet vårdbehövande 

dementa människor i Finland. Kvantitativa data om vårdbehovet tas med i studien för att 

läsaren ska få en uppfattning om att det finns ett stort vårdbehov hos den äldre befolkning 

som lider av demens. Studiens fokus är på nutid men ett historiskt perspektiv ger ett stöd för 

att bättre förstå nutiden. Därför har jag valt att inkludera en kort historisk tillbakablick i 

demensvården i detta kapitel. En kort presentation av forskning kring smärta avslutar studi-

ens bakgrund och kopplar ihop studiens specifika kontext, dvs. demensvården, med teorier 

som beskriver smärta på en övergripande forskningsplan. 

 

2.1 Demenssjukdom - ett paraplybegrepp 

 

Progressiva sjukdomar med symtom som påverkar minnet, beteendet och kognitiva funkt-

ioner kallas för paraplybegreppet demens (WHO, 2018). Enligt Nationalencyklopedin 

(2018) förklaras begreppet demens (dementia) som en genomgripande funktionsförsämring 

i hjärnan som orsakats av sjukdomar och skador i hjärnan. Begreppet härstammar från det 

latinska språket och betyder “utan själ” eller “från vettet” (Larsson & Rundgren, 2010). De-

menssjukdomar är kroniska och progressiva och orsakas av primära eller sekundära skador 

av hjärnan (WHO, 2017).  

 

Kognition eller kognitiva förmågor kan definieras som de tankefunktioner med vilkas hjälp 

information hanteras. Exempel på kognitiva funktioner är minne, varseblivning, språk och 

rumsuppfattning. Med kognitiv svikt avses ett tillstånd av förvärvad försämring av den kog-

nitiva förmågan. Begreppet demens innebär inte en sjukdom i sig, utan ett tillstånd där en 

förvärvad kognitiv svikt har nått en sådan grad att individens funktionsförmåga signifikant 

påverkats (Nilsson, 2009).  

 

Liksom inom andra medicinska fält har utvecklingen inom demensforskning varit snabb de 

senaste decennierna. Diskussionen kring kognitiva störningar har varit en livlig debatt. Den 

Amerikanska Psykiatriföreningen (APA) har tagit en del radikala grepp och bland annat tagit 
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bort själva begreppet demens. Enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM), som ges ut var femte år, talar man inte längre om demens. Den har ersatts av ”kog-

nitivsjukdom” och ”lindrig kognitiv funktionsnedsättning”. Enligt APA är dessa två begrepp 

ett mer modernt sätt att se på kognitiva störningar. Forskarna förklarar att ordet demens är 

omgärdat av både okunskap och fördomar. De anser att det är mer logiskt att lyfta fram 

kognition som det centrala i begreppet (Svensk Demenscentrum, 2015b). Kognitiv sjukdom 

förutsätter att det handlar om en betydande nedsättning i en kognitiv funktionsförmåga som 

begränsar personens självständighet i vardagen. Om det endast är en märkbar nedsättning 

som inte begränsar personen ska det diagnosticeras som en lindrig kognitiv funktionsned-

sättning (Ragneskog, 2011). 

 

Det förekommer dock kognitiv funktionsnedsättning eller kognitiv svikt även vid andra neu-

rologiska sjukdomar enligt Nilsson (2009). Exempelvis har man under senare år uppmärk-

sammat att en betydande andel av personer med Parkinsons sjukdom utvecklar kognitiv svikt 

som dessutom kan vara så uttalad att demens föreligger. Kognitiv svikt av varierande grad 

är också vanligt efter en stroke och vid multipel skleros (MS). Nilsson (2009) poängterar 

också att påverkan av läkemedel på kognitiva förmågor är vanligt, inte minst hos äldre och 

patienter med multipla sjukdomar. Risken för kognitiva biverkningar ökar med mängden 

använda läkemedel. Stress, depression och kronisk psykisk sjukdom kan ge varierande grad 

av kognitiv påverkan. När vissa av dessa sjukdomar kombineras med ett normalt åldrande 

kan tillståndet misstolkas som att det föreligger en demensutveckling. 

 

 Det finns en växande förståelse i dag för att kognitiv svikt utgör en betydande del av pro-

blematiken även vid andra medicinska tillstånd, utöver de traditionella demenssjukdomarna. 

Användning av termer som kognitiv svikt respektive kognitiva eller kognitionsstörande sjuk-

domar samt kognitiv funktionsnedsättning kan enligt min åsikt komplettera begreppen de-

mens och demenssjukdomar, men inte ersätta dessa helt och hållet. I den här studien väljer 

jag att använda mig av begreppet demens som ett paraplybegrepp. Med detta menas en kli-

nisk sjukdomsdiagnos som ställs av läkare efter en sammanvägd bedömning av en rad under-

sökningar och provtagningar samt efter att andra möjliga orsaker till patientens symptom, t. 

ex. olika bristtillstånd och felaktigt använda läkemedel, uteslutits. Diagnosen demens ställs 

utifrån en rad internationellt erkända kriterier. Det finns två klassificeringssystem som an-

vänds i demensvården: WHO`s klassifikation ICD-10 (International Classification of de-

sease) och den amerikanska klassifikationen DSM ⅠⅤ (Diagnostic and Statistical Manual of 
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Mental Disorder). I den studien utgår jag från ICD-10 klassifikationen vilket innebär bl.a. 

att minnesförmågan ska vara försämrad och att andra kognitiva funktioner ska vara nedsatta 

i så hög grad att det normala dagliga livet störs. Med kognitiva funktioner menas abstrakt-

ionsförmåga, omdöme, tänkande och planering. Personligheten och beteendet ska vara för-

ändrade på minst ett av följande sätt: emotionell labilitet, irritabilitet, apati eller förgrovat 

socialt beteende. Dessutom krävs att problemen ska ha en varaktighet under mer än 6 måna-

der (Svenskt Demens Centrum, 2016a).   

 

2.2 Klassificering av demenssjukdomar 

 

Demens är ett paraplybegrepp som omfattar ett komplex av olika symtom, som uppträder 

till följd av en onormalt stor celldöd i hjärnan. Var i hjärnan denna celldöd äger rum och hur 

omfattande den är, har stor betydelse för sjukdomsförloppet och symtomen. Minnesstörning 

eller glömska är kanske de symtom man först tänker på i samband med demens, men de-

menssjukdomarna drabbar som bekant inte bara minnesförmågan. De påverkar människans 

intellekt och hennes emotionella, språkliga och praktiska förmågor så att hon successivt blir 

allt mer hjälplös och beroende av hjälp. De flesta som insjuknar i någon demenssjukdom är 

äldre. Ofta är någon typ av demenssjukdom en av den främsta anledningen till att äldre blir 

beroende av institutionsvård. Sjukdomsförloppet brukar delas in i mild, medelsvår och svår 

demens. Symtomen är tydliga från början av sjukdomen men med stöd från omgivningen 

klarar individen sin vardag. Efterhand är symtomen så pass grava att ett betydande hjälpbe-

hov konstateras och individen inte kan lämnas utan tillsyn (Svenskt Demens Centrum, 

2016b).   

 

Enligt Alzheimerfonden är demenssjukdomar de enda av våra folksjukdomar som fortfa-

rande är helt obotliga och till hundra procent dödliga. Därför får Alzheimers sjukdom och 

andra demensorsakande sjukdomar internationellt mer och mer uppmärksamhet. Antalet 

forskare som fokuserar på dessa sjukdomar ökar ständigt och så ökar även den vetenskapliga 

rapporteringen. Nästan 10 000 vetenskapliga artiklar om Alzheimers sjukdom publicerades 

under år 2017, d.v.s. ungefär 200 per vecka.   Demensforskning bedrivs intensivt i flera delar 

av världen, men man kan se en dominans i Europa och USA (Alzheimerfonden, 2018). I den 

studien använder jag mig av Hans Ragneskogs aktuella forskningsöversikt om demenssjuk-

domar från 2011. Han beskriver demens ur medicinsk, omvårdnadsmässig, social, etisk och 

juridisk synvinkel. Både vårdpersonalens och anhörigas roll tas i beaktande. 
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Ragneskog delar upp demenssjukdomarna i två huvudgrupper: primär demens och sekundär 

demens. Vid den primära demensen är grundorsaken för diagnosen själva demenssjukdomen 

med karakteristisk tillbakabildning av hjärnceller vilka med tiden förtvinar. Den sekundära 

demensen har andra grundorsaker, t.ex. blodproppar, blödningar, tumörer eller infektioner. 

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

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

än för friska åldrande individer. En annan form av primär demenssjukdom är frontallobsde-

mens, som innebär att den främre delen av hjärnan är drabbad. Sjukdomen medför vanligen 

personlighetsförändring och aggressivitet. Symptomen beror på vilka områden i hjärnan som 

drabbats. Demens kan även förekomma i samband med Parkinsons sjukdom, som är en fort-

skridande neurologisk sjukdom, kännetecknad av stelhet och skakningar. Parkinsons sjuk-

dom kan även förorsaka primär demens. En mindre vanlig typ av primär demenssjukdom är 

Lewy-body-demens, som har stora likheter med Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjuk-

dom. Denna typ av demens kännetecknas av minnesstörningar och brister i uppmärksamhet. 

 

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

ningar eller blodproppar i hjärnan som har skadat hjärnvävnaden. Förutom minnesstörningar 

är känslomässig avtrubbning, mental långsamhet och gångrubbningar vanliga symtom vid 

vaskulär demens. Även bristande intresse, initiativlöshet och nedstämdhet ses ofta vid den 

diagnosen. Sekundär demens kan även utvecklas på grund av infektioner som drabbar det 

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

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

skriver Ragneskog. 

 

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

släktingar som drabbats av Alzheimers sjukdom har en klart ökad risk att utveckla sjukdo-

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

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

dem. Slutligen kan olika blandformer av demens förekomma i vissa patientfall. Vanligast är 

Alzheimers sjukdom i kombination med vaskulär demens. Dessa båda former kan även fö-

rekomma samtidigt med Parkinsons sjukdom enligt Ragneskog. 
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2.3 Antalet vårdbehövande befolkning med demens i Finland 

 

En lång rad faktorer har bidragit till att allt flera lever längre, en process som pågått under 

hela 1900-talet. Utveckling av befolkningsstrukturen finns representerad i studien i bilaga 1. 

Under de kommande decennierna kommer befolkningen i Finland att kraftigt åldras. Enligt 

Statistikcentralen kommer de äldres andel av hela befolkningen att fortsätta öka under åren 

2020–2070.  

 

Antalet äldre demenssjuka i Finland stiger progressivt och behovet av god vård för denna 

patientgrupp är stort. Enligt uppskattningar fanns det i Finland år 2015 35 000 personer som 

led av lindriga minnessjukdomar och 85 000 personer som led av minst medelsvåra minnes-

sjukdomar. Dessutom led ca 120 000 personer av lindrigt försvagad kognitiv förmåga eller 

sjukdom (THL, 2015). Enligt Social – och hälsovårdsministeriets rapport insjuknar över 13 

000 människor i någon demenssjukdom i Finland varje år och antalet insjuknande ökar 

snabbt. År 2020 lider uppskattningsvis 130 000 personer av minst en medelsvår minnessjuk-

dom (SHM, 2012). 

 

En stor del av de personer som lider av en minnessjukdom förblir odiagnostiserade. Demens-

sjukdomar är den viktigaste faktorn hos äldre som orsakar funktionsnedsättningar och hjälp-

behov som ofta leder till institutionsvård. I takt med att minnessjukdomarna blir allt vanli-

gare bland äldre ökar utgifterna för social- och hälsovården. Kostnaderna för minnessjukdo-

mar beror på sjukdomsfasen. Uppskattningsvis 85 % av kostnaderna för minnessjukdomar 

orsakas av dygnet runt vård (THL, 2015). 

 

Enligt Statistikcentralens uppgifter (finns representerade i bilaga 2) har antalet döda på grund 

av demens mer än fördubblats under senaste 20 år och uppgick till nästan 5 489 år 2009. Då 

befolkningen föråldras blir demenssjukdomar, vid sidan om kranskärlssjukdom, allt vanli-

gare dödsorsak. År 2009 dog nästan varannan, av dem som dog i över 80 års ålder, i krans-

kärlssjukdom eller minnessjukdomar. Det ökade antalet dödsfall på grund av demens förkla-

ras delvis av att livstiden blivit längre, delvis av att det kan vara problematiskt att finna den 

underliggande dödsorsaken hos åldringar.  
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2.4 Demensvården ur ett historiskt perspektiv 

 

Ordet demens härstammar från latinets ”de mens”, dvs. ”utan själ”, vilket innebär ett för-

värvat kliniskt tillstånd som tilltar med tiden. Enligt Edberg (2002) ansågs ordet demens 

tidigare vara detsamma som galenskap eller sinnessjukdom. Historiskt sett har demenssjuk-

domar beskrivits utifrån en medicinsk och naturvetenskaplig förståelsehorisont. Detta har 

fått betydelse för tolkningen av beteenden och upplevelser hos personer med demens. För 

att förklara hur hjärnan förändras fysiologiskt av en demenssjukdom kan man använda sig 

av den medicinska domänen. För att finna svar på frågan varför en dement person beter sig 

på ett visst sätt mot anhöriga eller vårdpersonal krävs det en annan typ av kunskap. Hur 

patientens önskan behandlas och bemöts av personalen i demensvården får stora konsekven-

ser för hur den demenssjuke upplever sig bli bemött och förstådd (Edberg, 2002). 

 

Traditionellt inom demensvården har det använts vad man kallar en realitetsorientering. I ett 

realitetsorienterande perspektiv är det viktigaste att den demenssjuke förstår omvårdnads-

personalen och sina anhöriga. Tolkningsansvaret ligger således hos den som är demenssjuk. 

Vårdarnas professionella handlande utifrån detta perspektiv gör att det är institutionens och 

vårdares perspektiv som ligger till grund för vårdrutiner och kommunikation med patienten 

(Edberg, 2002). I studien av Fruåker, Hellström-Muhli och Walldal (2004) har forskarna 

kommit fram till att när omvårdnadspersonalen inte förstår den person de vårdar, använder 

de sig av sin egen verklighet som en referensram, dvs. det realitetsorienterande perspektivet.  

 

De senaste åren har dock en annan syn på demensvården börjat ta form. I en kommunikat-

ionsform som upplevs som god, utifrån den demenssjukes perspektiv, bör tolkningsansvaret 

ligga hos vårdaren.  Det är vårdaren som ska försöka förstå dementa patienters önskemål och 

specifika beteende (Edberg, 2002). Att tala i termer om rätt eller fel perspektiv är problema-

tiskt. Här kan man istället välja att se dessa perspektiv som två försök att utföra god omvård-

nad. Omvårdnad kan ses som en helhet när båda dessa perspektiv är sammanflätade och 

vårdpersonal kan sätta sig in i patientens situation (Friberg & Öhlén, 2009). 

 

2.5 Forskning kring smärta  

 

Det finns mycket forskning kring smärta och smärtbehandling. Dessa har ofta studerats ur 

en medicinsk synvinkel. Avsikten med den studien har varit att studera den kroppsliga 
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smärta som dementa patienter upplever ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, dvs.  ett human-

vetenskapligt perspektiv. Utifrån detta perspektiv ser man på människan som en helhet av 

kropp, själ och ande (Eriksson, 1987). Aktuellt för studiens tema är också att förekomsten 

av smärta ökar med stigande ålder eftersom allt fler långvariga sjukdomar kopplade till rö-

relseapparaten och andra organ uppkommer (SBU, 2007). 

 

Begreppet smärta är ett universellt fenomen och definieras av The International Association 

for Study of Pain (IASP, 1979) som en obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upple-

velse. Den förekommer i samband med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada. Smärta 

kan vara av akut eller kronisk art.  

 

Forskningen kring smärta har kommit så långt att man är överens i forskningskretsar om att 

smärtan är mångdimensionell till sin art. Med mångdimensionalitet menas att smärtan på-

verkar både den fysiska, psykiska, själsliga och andliga hälsan. Den moderna hospicerörel-

sens grundare Saunder utvecklade konceptet ”Total Pain”. Total Pain-begreppet innebär att 

man beaktar smärta som en helhet. För att ha förståelse för smärta som helhet måste förutom 

den fysiska smärtan även den psykiska, sociala och existentiella/andliga smärtan inkluderas 

i begreppet (Strang, 2013). 

 

Smärtan är alltid subjektiv (Werner & Strang, 2003). Det innebär att den person som upple-

ver att smärtan existerar verkligen upplever att den existerar oberoende av vad omgivningen 

anser. Smärtupplevelser är helt unika för individen och är alltså så som han eller hon beskri-

ver dessa. Patientens smärtupplevelse inom vården får därför aldrig ifrågasättas. Forskarna 

påpekar att smärta mycket väl kan förekomma även om patienten inte kan förmedla upple-

velser av den verbalt. För den studien är det av stor betydelse att en äldre dement patient ofta 

inte har tillräckliga verbala och kognitiva färdigheter för att berätta om smärta som inverkar 

på henne som enhet.  

 

Eriksson (1994) beskriver smärta som en orsak till lidande i samband med sjukdom. Kropps-

lig smärta kan vara outhärdlig för människan och leda till att hennes möjligheter att klara av 

lidandet försvagas. Svår smärta kan driva en människa till en själslig och andlig död. Vår-

darna bör göra allt som står i deras makt för att lindra den kroppsliga smärtan. Det finns 

studier som visar att vårdarens personlighet spelar en viktig roll vid vård av patienter med 

smärta. Det krävs finkänslighet för att kunna hjälpa patienten att finna mening med sin 
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smärta och lidande. Genom sin närhet till patienten påverkar vårdaren smärtupplevelsen. 

(Matteliano, 2003). 
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3. Tidigare forskning 

 

I detta kapitel beskrivs den tidigare forskning som belyser och påvisar varifrån forsknings-

intresse för studien uppstått. Vid urvalet av artiklar har målet varit att få en bild av var forsk-

ningsfronten för närvarande befinner sig inom studiens tema. 

 

3.1 Litteratursökning och inklusionskriterier 

 

En systematisk litteratursökning har pågått mellan december 2016 och oktober 2018. Den 

litteratursökning som gjordes i anslutning till denna studie finns presenterad i bilaga 3. Lit-

teratursökningen har gjorts i olika vetenskapliga databaser. Till en början gjordes artikels-

ökningen i internetdatabaser via portalen FINNA. De flesta av artiklarna hittades i databa-

serna CINAHL (Ebsco host) och PubMed. Databasen PubMed, enligt Willman, Stolz och 

Bahtsevani (2011), är en av de ledande databaserna inom omvårdnad. Databasen Cinahl, 

enligt Polit och Beck (2004), anses vara den viktigaste elektroniska databasen för sjukskö-

tare. Efter att litteratursökningen har gjorts i internetdatabaserna gjorde jag manuella sök-

ningar på biblioteket vid enheten för vårdvetenskap vid Åbo Akademi och på Tritonia – 

biblioteket i Vasa. Vissa artiklar hittades även genom den så kallade «snöbollseffekten», 

dvs. att man hittar fram till dessa genom att titta i litteraturförteckningen för redan valda 

artiklar.  

 

Sökningarna har gjorts på engelska och svenska genom att kombinera sökorden. Sökord som 

alltid togs med vid sökning i databaserna var: pain, dementia och nursing. Dessa sökord 

kombinerades vid vissa sökningar med andra sökord: assessment, suffering, communication, 

measurment och nursing home. Sökorden på svenska var smärta, vård, demens/ dement, 

identifiera, upptäcka. Dessa ord kombinerades med sökorden lidande, vårdande, lindra, 

kommunikation. Sökorden användes tillsammans i olika kombinationer (se bilaga 3).  

 

Sökningarna på svenska resulterade i att inga artiklar skrivna på svenska har inkluderats i 

tidigare forskning. Mängden forskningsmaterial om smärta i relation till demensvård på eng-

elska var tvärtom stor. Den största utmaningen i den delen av studien har varit att begränsa 

sökningar för att få hanterbara mängder att gå igenom.  
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Inklusionskriterier 

 

Artiklarna söktes utgående från vissa kriterier.  Målet har varit att artiklarna skulle vara så 

aktuella som möjligt. Kravet var att artiklarna skulle behandla smärta som ett omfattande 

fenomen inom demensvården ur olika forskningsperspektiv. Vid litteratursökningen lästes 

först titlarna på de träffar som uppkom via de valda sökorden. De artiklar vars titel inte 

överensstämde med valda frågeställningar förkastades. På resterande artiklar lästes abstrak-

ten igenom och de som bedömdes irrelevanta för studiens syfte förkastades. Vidare begrän-

sades sökningen till vetenskapliga artiklar där fulltexten varit tillgänglig. För att inte få allt-

för föråldrade artiklar förkastades artiklar som publicerats före år 2005. Vidare gjordes en 

granskning av vetenskaplig kvalitet på artiklar som blev kvar. För att kunna säkerställa den 

vetenskapliga kvaliteten i de artiklar som skulle användas i studien har jag kollat upp att alla 

artiklar har varit granskade enligt ”peer review” systemet. Det innebär att en expertgrupp 

granskar den vetenskapliga kvaliteten på insända bidrag och avgör vilka som ska publiceras.  

 

Efter det urvalsförfarandet återstod 19 artiklar. Efter denna exkludering kändes det inte som 

att antalet resultatartiklar var tillräckligt. Det fanns inga artiklar som tangerade studiens 

forskningsområde ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. En ny sökning gjordes med annan 

kombination av sökord: pain, dementia, nursing, life suffering. Den nya sökningen resulte-

rade i att 2 nya artiklar kunde inkluderas i resultatet. Detta gjorde att det slutliga antalet 

artiklar blev 21 stycken. 

 

Forskningsöversikten presenteras nedan under i 6 underrubriker: kommunikation med de-

menta patienter med smärta, problem med smärtskattningsinstrument inom demensvården, 

vårdpersonalens åsikter angående smärtskattningsinstrument inom demensvården, underbe-

handling av smärta inom demensvården, förändrat smärtbeteende hos dementa patienter, li-

dande i dementa patienters liv. I slutet av det kapitlet finns en sammanfattning av tidigare 

forskning.  

 

3.2 Kommunikation med dementa patienter med smärta 

 

Studier visar att identifiering av smärta hos dementa patienter utgör ett stort problem inom 

vården. En av de vanligaste orsakerna till detta är, enligt vårdpersonalen, brister i kommu-

nikation. 
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I en studie av Martin, Williams, Hadjistavropoulos, Hadjistavropoulos och MacLean (2005) 

skriver forskarna att det finns problem när personalen försöker kommunicera med en dement 

patient.  Dementa människor har svårt att kommunicera på samma sätt som kognitivt intakta 

personer eftersom deras kommunikationsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom. En de-

ment person kan glömma bort vissa meningsenheter och har svårare att sätta ord på vad han 

eller hon upplever. Om svårigheten med kommunikationen ”bara” inkluderat den verbala 

förmågan hade man kunnat kommunicera på andra sätt. Personalen kunde exempelvis kom-

municera genom teckenspråk, skrift m.m., men hos dementa återstår även den kognitiva 

försvagningen.  

 

I en studie av Chang, Daly, Johnson, Harrison, Easterbrook, Bidewell, Stewart, Noel och 

Hancock (2009) skriver forskarna att patienter med demens inte har möjlighet att kommuni-

cera verbalt. De kan inte lösa sina vardagliga problem själva. Deltagarna i den studien, dvs. 

vårdpersonalen, bekräftade att det är en svår utmaning att vårda dementa patienter på grund 

av kommunikationssvårigheter som ständigt uppstår. Självklart blir det då en utmaning att 

bedöma smärtan hos dem, vilket utgör en risk för att smärta förblir obehandlad. I en studie 

av Zwakhalen, Hamers, Peijnenburg och Berger (2007) beskriver sjukvårdspersonalen att de 

vill ha mer kunskap angående kommunikationen med äldre patienter med demenssjukdom. 

Kunskapen behövs för att patienterna skulle bli optimalt smärtlindrade med minsta möjliga 

mängd analgetika. Deltagarna i studien definierade kommunikationen med dementa patien-

ter som «en gissningslek» och ansåg att de behövde utvidga sina kunskaper för att kunna 

bedöma patienternas tillstånd på ett korrekt sätt.  

 

En Studie av Tarter, Demiris, Pike, Washington och Parker Oliver (2016) från USA visar att 

det finns många problem med smärtidentifiering hos dementa patienter. Forskarna genom-

förde en ”pre –undersökning” innan den aktuella studien. I pre- undersökningen intervjuade 

forskarna 514 personer som var närståendevårdare till hospice patienter med demens. I den 

stora gruppen av respondenter urskilde forskarna sedan en specifik grupp av närståendevår-

dare (51 personer) som ville förbättra sina kunskaper i identifiering av smärta. Enligt respon-

denternas svar finns det många problem när det gäller att upptäcka smärta hos den patient-

gruppen. Studiens resultat sammanfattas i följande 4 kategorier. Första kategorin handlar om 

kommunikationssvårigheter med dementa patienter, andra – om brist på inskolning och kun-
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skap som behövs för att identifiera smärta hos dementa, tredje – om respondenternas osä-

kerhet angående smärtans etiologi, dvs. orsak, fjärde – om s.k. ” secondary suffering” bland 

deltagarna, när utsatthet för sina anhörigas smärta och lidande gör att vårdarna mår psykiskt 

dåligt. Kommunikationssvårigheter med dementa patienter oroar deltagarna. Många beskri-

ver sina anhöriga som ”fånge i sin egen kropp” i de situationer när det är omöjligt för pati-

enten att förmedla sina känslor på grund av både expressiv och receptiv afasi. Många av 

deltagarna rapporterar att kommunikationssvårigheter också beror på att patienternas kogni-

tiva status kan variera från dag till dag, dvs. att kommunikationsstrategier som fungerade 

igår inte behöver fungera idag. I den studien har forskarna kommit fram till intressanta re-

sultat. De påstår att kommunikation som inte fungerar från varken vårdarens eller patientens 

håll, ofta leder till ineffektiv smärtlindring. Patienterna kan inte förstå någon mening i den 

medicinska behandling de får. På det viset avtar placebo – effekten. 

 

I en studie av Krupić, Sadić, Seffo, Bišćevic, Fazlić, Čustović, och Samuelsson (2018) skri-

ver forskarna att dementa patienters smärtbeteende avtar i takt med att demenssjukdomen 

fortskrider. Sjukskötare som jobbar med dementa patienter börjar alltid sin smärtbedömning 

med att observera patientens kroppsrörelser och andra kroppssignaler (ansiktsuttryck, olika 

ljud osv.) Efter detta börjar sjukskötaren kommunicera med patienten för att kunna identifi-

era hennes smärtupplevelser. Att se, att lyssna och att vara lyhörd är de vanligaste sätten att 

avläsa smärta hos den patientgruppen.  Alla deltagare (51 sjukskötare) konstaterar att sjuk-

domens stadium avgör svårigheten att avläsa smärta hos patienten. De som lider av långt 

framskriden demens visar väldigt otydliga tecken på smärta, vanligtvis endast med ansikts-

uttryck. På grund av detta rapporterar alla sjukskötare i studien att de har svårigheter med 

att vårda dementa patienter som visar diskreta och svårtolkade signaler på smärta. Sjukskö-

tarna behöver mera kunskap angående hur man kan avläsa och tolka smärta hos dementa 

patienter. 

 

3.3   Problem med smärtskattningsinstrument inom demensvården 

 

En omsorgsfull utvärdering av smärta är en viktig grund för en effektiv smärtlindring. Den 

bygger till en stor del på verbal kommunikation, vilket är en nästan omöjlig uppgift hos 

personer med demens på grund av kommunikationssvårigheter. Det behövs valida och reli-

abla mätinstrument för att identifiera och påvisa smärta hos dementa patienter.  
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Det finns ett flertal smärtskattningsinstrument som är framtagna för att underlätta identifie-

ring av smärta hos demenssjuka patienter. Olika typer av skalor är vanliga inom vården, till 

exempel VAS-skala (visuell analog skala), verbala skattningsskalor och ansiktsskalor. Det 

har visat sig att olika smärtskattnings – och bedömningsinstrument har brister och inte är 

tillförlitliga till hundra procent. Ändå hjälper dessa instrument att notera smärta hos patienter 

med demenssjukdom (Lillekroken & Slettebø, 2013).  

 

Studier visar att en del av bedömningsskalor kan visa falska resultat och är väldigt svåra att 

använda i praktiken. Smärtbedömningsinstrumentet PAINAD visar t.ex. falskt positiva re-

sultat. Instrumentet påvisar smärta vid tillfällen när patienterna inte upplever den (Jordan, 

Hughes, Pakresi, Hepburn & O’brian, 2011). Vid dessa tillfällen beror det falskt positiva 

resultatet på att patienterna inte förstår situationen, vilket skapar oro, rädsla, ilska samt fru-

stration. Det är dessa känslor som instrumentet mäter. Andra negativa aspekter med använd-

ning av instrumentet är att omgivningen och miljön distraherar patienten vid 

smärtbedömningen samt att andra patienters beteende smittar av sig. 

 

I en studie har van Dalen-Kok, Achterberg, Rijkmans, Tukker-van Vuuren, Delwel, de Vet, 

Lobbezoo och de Waal (2018) utvärderat hur ett nytt mätinstrument (PAIC) mäter smärt-

upplevelser hos dementa patienter. Forskarna konstaterat också att de instrument som har 

funnits sedan tidigare (t.ex. PAINAID, PACSLAC, MOBID-2) har en låg reliabilitet, vali-

ditet, genomförbarhet och allmän nytta i den kliniska verksamheten. Det nya mätinstrumen-

tet PAIC har visat sig vara mer pålitligt. Enligt 20 läkare och 20 sjukskötare som deltog i 

studien är det nya PAIC instrumentet mer anpassat för arbete med dementa patienter. Fors-

karna konstaterar att det ändå finns vissa symtom och beteenden hos patienter med demens-

diagnos som inte är specifika endast för smärta. Dessa symtom kan ha andra orsaker till sin 

grund, t ex. depression eller själva demenssjukdomen. Det betyder att det mätinstrument 

(PAIC) som är anpassat till den specifika patientgruppen inte kan vara helt pålitligt i den 

praktiska verksamheten. Dessutom visar den studien att personalen behöver mera inskolning 

och utbildning för att kunna använda sig av olika mätinstrument inom demensvården. I en 

studie av Neville och Ostini (2013) påstår forskarna att det finns andra aspekter som gör att 

alla instrument som mäter smärta hos dementa patienter inte kan vara pålitliga. Författarna 

menar att all smärtskattning måste kompletteras med en klinisk bedömning av smärta. 

Smärta kan inte konstateras endast med hjälp av en smärtskattningsskala.  
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En Studie av Lichtner, Dowding, Closs (2015) genomfördes på 4 Sjukhus i England och 

Scotland. Både patienter med demensdiagnos, deras anhöriga och personalen på olika admi-

nistrationsnivå fick förfrågan att delta i studien. Syftet med den studien har varit att obser-

vera och dokumentera olika metoder som används inom demensvården för att identifiera och 

lindra smärta. Forskarna har också haft som syfte att beskriva de bästa metoder som kan 

kombineras med varandra för att hjälpa patienter i den vårdkontexten. Forskarna har konsta-

terat att det finns många faktorer som påverkar smärtbedömningen så att resultatet inte blir 

representativt. Bland de faktorerna nämner forskarna att smärta som upplevelse är mycket 

unik och varierar från person till person.  Det är problematiskt att bedöma smärta med hjälp 

av siffror vilket många smärtskalor utgår ifrån.  Samma siffra kan betyda olika smärtupple-

velser för olika personer. En annan faktor som gör att smärtbedömningsinstrument inte fun-

gerar inom demensvården är att smärtbedömningsprocess endast är inriktad på att utföra 

själva bedömningen, inte på att noggrant utreda patientens smärtupplevelse. Vidare nämner 

forskarna att det är problematiskt att dra paralleller mellan siffrorna på en mätskala och nivån 

av smärta hos patienter som inte kan klart och tydligt uttrycka sina tankar och känslor. Det 

finns inga tydliga anvisningar om vilken smärtlindring skall ges i samband med ett visst 

antal poäng vid smärtbedömning. En annan viktig faktor som påverkar smärtbedömning är 

att patientens upplevelse av smärta kan variera under dagens lopp. Data som samlas in en 

gång om dagen kan inte vara representativt.  

 

3.4 Vårdpersonalens åsikter angående smärtskattningsinstrument inom demensvården 

 

Sjukskötare anser att det råder en stor osäkerhet kring användning av smärtbedömningsin-

strument inom demensvården. Detta gör att dessa sällan eller aldrig används. I en engelsk 

studie av Jordan m.fl. (2011) observerades nyttan av att använda PAIN-AD som smärtskatt-

ningsskala under tre tillfällen. Resultatet visar att PAIN-AD kan vara till hjälp vid utvärde-

ring av smärta även fast själva bedömningsprocessen är komplicerad och kräver fler åtgärder 

för att få en mera tillförlitlig bedömning. Det är viktigt att personalen får undervisning i hur 

instrumentet fungerar i praktiken.  

 

Otillräcklig kompetens i hur smärtskattning med PAIN-AD ska utföras kan leda till fel-

bedömningar, otillräcklig uppföljning eller felaktig dokumentering av resultatet (Zwakha-

len, Evan’t Hof & Hamers, 2012). Forskarna har kommit fram till att även om 

smärtbedömningar gjordes regelbundet så fanns det stora brister i utförandet och 
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uppföljningen. I studien konstaterades det att smärtbedömning inte ingick som en rutin i den 

dagliga omvårdnaden och på grund av detta ofta missades. Likaså ledde inte registrering av 

smärta till att smärtbehandling genast påbörjades. Enligt Zwakhalen m.fl. (2012) kan detta 

möjligen bero på begränsad kunskap hos personalen. 

 

I en norsk studie av Lillekroken och Slettebo (2013) var syftet att kartlägga sjukskötares 

attityder till användning av smärtskattningsinstrument inom demensvården. Av de 18 

sjukskötare som intervjuvades i tre fokusgrupper rapporterade många att de inte hade för 

vana att använda smärtskattningsskalor. Istället observerade de kroppsspråk och beteen-

deförändringar för att avläsa smärta hos sina patienter. I studien noterades att riktlinjerna i 

smärtbedömningen saknades på samtliga vårdboenden. Likaså saknades enhetliga rutiner för 

smärtlindring vilket ställde högre krav på sjukskötares kompetens och kunskap. Bland annat 

önskades en standardisering av hur smärtbedömningen skulle genomföras. 

 

3.5 Underbehandling av smärta inom demensvården 

 

Det finns studier som visar att antalet smärtindicerade klagomål minskar med sjukdomens 

utveckling. Troligen beror detta på kommunikationssvårigheter och inte på minskad 

smärtkänslighet. Det finns inga fasta bevis för att dementa upplever någon minskad 

smärtkänslighet på grund av sjukdomen. Ändå finns det studier som påvisar att personer med 

demens får mindre smärtstillande medicin än de patienter som är kapabla att kommunicera 

med personalen (Herr, Bjoro & Decker, 2005). 

 

I studien av Nowak, Neumann-Podczaska, Deskur-Śmielecka, Styszyński, och 

Wieczorowska-Tobis (2018) har forskarna konstaterat att det finns många situationer där 

patienter med demens får mindre smärtstillande medicin än de behöver. I de flesta fall får de 

sedativa preparat istället för smärtstillande mediciner. Forskarna förklarar detta med att iden-

tifiering av smärta bland dementa patienter är en svår uppgift för vårdare eftersom patienter 

uttrycker smärta på ovanliga vis. Forskarna har konstaterat att endast 30 % av alla patienter 

i studien fick analgetiska preparat i samband med smärta och endast några fick starkare 

smärtstillande mediciner, dvs. opiater, i situationer när det behövdes. Den studien visar att 

många av de patienter som får analgetiska preparat ändå upplever smärta. Det beror på att 

smärtstillande mediciner inte har tillräckligt styrka för att ha smärtstillande effekt för pati-

enten. Ofta förändras patienternas beteende i samband med smärta. Många blir rastlösa och 
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aggressiva vilket leder till att patienterna får psykotropiska mediciner istället för att få smärt-

lindring. Forskarna visar också att många psykotropiska preparat (t.ex. benzodiazepiner och 

neuroleptika) har samband med ökad risk för fall och frakturer. En studie av Scherder och 

van Mannen (2005) betonar samma problematik. Forskarna har jämfört 60 äldre patienter 

med demens med 70 äldre patienter utan demenssjukdom. De kommit fram till att även om 

antalet klagomål som resulterade i smärta var lika stort mellan de båda grupperna, skrevs det 

ut mindre mängd smärtstillande medicin till patienter med demenssjukdomar än till dem utan 

diagnos. 

 

En studie av Peisah, Weaver, Wong och Strukovski (2014) visar att personalen är medveten 

om att smärta hos dementa patienter förblir obehandlad på grund av olika faktorer. Forskarna 

intervjuade vårdpersonalen på 15 demensboenden i Sydney. 20 personer deltog i studien. 

Alla respondenter har haft erfarenhet av att jobba med dementa patienter och av att använda 

sig av olika smärtskalor i sitt jobb. Enligt deltagarnas erfarenheter finns det 3 generella or-

saker till att patienternas smärta förblir obehandlad eller otillräckligt behandlad.  De nämner 

faktorer som beror på patienten (t ex. om patienten är allergisk mot vissa mediciner, om 

patienten slutar klaga på smärta, om patienten är aggressiv samt vägrar att ta mediciner osv.), 

faktorer som beror på personalen och hela vårdsystemet (t ex. när nya, oerfarna vårdare inte 

känner igen tecken på patientens smärta, när det inte finns legitimerad sjukskötare på plats 

som kan ge smärtlindrande preparat) och faktorer som beror på attityder inom vården (dvs. 

om det finns en negativ attityd till smärtlindring från läkares, sjukskötares eller anhörigas 

sida, när läkare inte tar i beaktande vårdares åsikter när de säger att patienten behöver mera 

smärtlindring osv).  

 

3.6 Förändrat smärtbeteende hos dementa patienter 

 

Personer med demens kan initialt få ett ökat smärtbeteende men detta beteende kan avta i 

takt med att demenssjukdomen fortskrider. I en studie av Monroe, Carter, Feldt, Tolley och 

Cowan (2011) menar forskarna att demenssjukdomens svårighetsgrad utgör en av de viktig-

aste faktorer som kan påverka bedömningen av smärta. Utan hänsyn till sjukdomens svårig-

hetsgrad är risken stor att smärta förblir obehandlad.  

 

Beteendeförändringar som beror på smärta hos dementa patienter och speciellt vissa reakt-

ioner som patienter visar i samband med olika vårdinsatser kan leda till att t o m vårdares 
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hälsa påverkas negativt enligt en studie av Aasmul och Husebo (2016).  Forskarna har kom-

mit fram till att vård av dementa patienter med smärta kräver omfattande fysiska och emot-

ionella insatser från vårdarna. Vissa reaktioner som förekommer hos denna patientgrupp 

upplevs ofta som mycket påfrestande. Studien visar att icke identifierad och underbehandlad 

smärta kan trigga igång många neuropsykiatriska symtom hos dementa, t ex aggression, oro 

och rastlöshet. Dessa påverkar personalens arbetshälsa negativt och kan leda till att persona-

len upplever depression, ångest och sömnsvårigheter. 138 vårdare deltog i den studien. Fors-

karna undersökte nivå av ångest – och stressrelaterade symtom hos deltagarna med hjälp av 

NH (NPI-NH) mätskala. Resultatet visar att det finns ett klart samband mellan vårdares för-

sämrade psykiska hälsa och förändrad sinnesstämning hos patienterna med obehandlad 

smärta. Patienternas aggression, oro och rastlöshet påverkar vårdarnas psykiska välmående 

mest negativt. Därför är det mycket viktigt att identifiera patienternas smärta i god tid för att 

undvika dessa negativa följder både för patienter och vårdare.  

 

I en amerikansk studie gjord av Ersek, Neradilek och Polissar (2011) observerades sextio 

personer med demens i rörelse och vila med hjälp av PAIN-AD och CNPI instrument. Även 

denna studie betonar vikten av att hälso- och sjukvårdspersonal måste ha rätt utbildning och 

kunskap för att kunna använda smärtskattningsskalor. Personalen måste dessutom känna till 

definitioner för de beteenden som skattas för att minimera egen påverkan på resultatet. Stu-

dien visar att en hög personalomsättning kan påverka smärtbedömningen som helhet. När 

personalen inte känner patienten tillräckligt bra kan viktiga symtom misstolkas eller förbi-

ses.  

 

Jordan, Regnard, O’Brien och Huges (2011) visar i sin studie att en av de största svårighet-

erna när det gäller att avläsa smärta hos dementa är att skilja mellan smärta och agitation. I 

studien jämförs bl.a. smärtskattningsskalorna DisDAT och PAIN-AD för att ta reda på om 

instrumenten endast uppmärksammar smärta eller om andra faktorer räknas in. I resultatet 

framkommer det att beteenden som oftast förväxlas med smärta är stress och agitation. Er-

sek, Neradilek & Polissar (2011) menar i sin studie att agitation och smärtpåverkat beteende 

delar symtomatiska likheter vilket ökar risken för sammanblandning. Följaktligen skiljer sig 

de tecken och beteenden som associeras med smärta inte från dem som har andra orsaker. 

Detta gör att det blir svårt att tala om unika smärtbeteenden hos patienter med demenssjuk-

dom. 
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3.7 Lidande i dementa patienters liv 

 

Begreppen smärta och lidande förknippas ofta med varandra, men definieras olika inom ra-

men för kultur och historia.  Det finns inte tillräckligt många studier som tar upp lidandet 

hos dementa patienter. Antagligen kan detta bero på att det är svårt att komma närmare för-

ståelsen av dementa patienters känslor och upplevelser på grund kommunikationsproblema-

tiken. Ändå känns det viktigt i den studien att försöka hitta studier som tangerar detta område 

eftersom lidande är ett kärnbegrepp inom det vårdvetenskapliga perspektivet och finns alltid 

med i människans liv. 

 

I en studie av Midtbust, Alnes, Gjengedal och Lykkeslet (2018) visar forskarna att de flesta 

dödsfall bland äldre personer som lider av demens inträffar på olika typer av äldreboenden. 

De siffrorna gäller både i Europa och USA. Forskarna poängterar att så länge många äldre 

dementa patienter bor på boenden bör personalen utveckla och uppdatera sina kunskaper om 

hur den gruppen av patienter ska skötas och vilka aspekter är särskilt viktiga i deras vård. 

Forskarna konstaterar att de flesta dementa patienter i livets slutskede visar en mycket grov 

kognitiv nedsättning och oförmåga att kommunicera verbalt. De blir också helt beroende av 

hjälp när det gäller dagliga funktionella behov. Ofta blir dessa personer dubbelinkontinenta. 

De löper en större risk att drabbas av infektioner och är i de flesta fall sängliggande. Alla 

dessa faktorer gör dem till en mycket utsatt patientgrupp som är helt beroende av vårdper-

sonalens hjälp. Studiens deltagare (20 sjukskötare från 4 äldreboenden i Norge) rapporterade 

fyra aspekter som de definierade som mest ”krävande” när det gäller palliativ vård av de-

menta patienter med smärta. Sjukskötarna nämnde oro och ångest som oftast blev kvar hos 

patienterna efter att de fått smärtlindring. Deltagarna berättade att de kände sig hjälplösa 

eftersom de inte kunde lindra patienternas oro och ångest. En annan aspekt av smärtproble-

matiken handlade om att patienterna inte tillät personalen att hjälpa. Deltagarna rapporterade 

att det alltid kändes svårt när patienterna måste flyttas till en annan avdelning med främ-

mande personal som inte kände patienternas unika beteenden och behov.  Sista aspekten som 

sjukskötarna beskrev som problematisk i deras arbete var att personalen inte kunde komma 

överens med anhöriga om vad som skulle vara mest lämplig vård för patienterna. Alla dessa 

aspekter gjorde att deltagarna kände sig begränsade. I studiens slutsats skriver forskarna att 

smärtlindring hos dementa patienter i terminalvård är en svår uppgift både från praktiska och 

etiska aspekter.  
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I en studie av Erdal, Flo, Selbaek, Aarsland, Bergh, Slettebo, och Husebo (2017) har fors-

karna kommit fram till att det finns ett klart bevis på att smärta, som många äldre dementa 

patienter upplever, är en faktor som ökar risk för depression hos denna patientgrupp.  I den 

omfattande studie som genomfördes i Norge jämförde forskarna grad av depression med 

grad av smärta hos 931 patienter med demens. I studien användes tre konventionella mätin-

strument (MMSE test, MOBID- 2 smärtskala och Cornell skala som mäter depression hos 

människor med demensdiagnos). Studien visar att smärta är en tydlig faktor som ökar risken 

för depression hos dementa. Forskarna konstaterar att smärtupplevelse som ökar med 1 ”po-

äng” leder till att risken för depression ökar med 48 ”poäng”. Enligt den studien finns det ett 

klart samband mellan smärta och depression hos äldre patienter med mild, moderat och grov 

kognitionsnedsättning, dvs. hos patienter som är mest beroende av andras hjälp. Familjen är 

vanligtvis en mycket viktig del av det stöd som den deprimerade patienten behöver. Många 

äldre dementa patienter har få eller inga anhöriga och kan därför inte få det stöd som de 

behöver. I sådana fall, konstaterar forskarna, har vårdaren en mycket viktig roll för att förstå 

den demente patientens sätt att uttrycka sina känslor och behov.  

 

3.8 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Tidigare forskning gav ett rikt material för studien. Sammanfattning av tidigare forskning 

visar att demenssjuka patienter utgör en utsatt och sårbar grupp inom vården. Enligt resultat 

som presenteras i det kapitlet kan man se att den nedsatta verbala förmågan hos dementa 

patienter kan leda till att vårdare inte avläser patienters smärta i tid. Därför måste utgångs-

punkten för all smärtbedömning grunda sig på att smärta upplevs trots att den inte kan ut-

tryckas verbalt. Tidigare studier visar att patienter med demens inte får smärtstillande medi-

ciner i samma utsträckning som icke-dementa. Olika bedömningsinstrument har utvecklats 

inom vården för att identifiera smärtans intensitet, men man har inte lyckats att skapa be-

dömningsinstrument som skulle kunna användas inom vården av patienter med olika de-

menssjukdomar. Vårdarna poängterar att vårdutbildning inte i tillräckligt stor omfattning tar 

upp smärta och smärtidentifiering hos dementa patienter. Betydelsen av kunskap i smärtbe-

dömning inom demensvården poängteras i studierna. 

 

Den tidigare redovisade forskningen visar att kunskap om smärta hos dementa patienter och 

vårdares sätt att avläsa den är bristfällig på olika vetenskapsplan. Detta motiverar mig till ett 
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fortsatt sökande. Avsikten med studien är att söka nya perspektiv och en ny fördjupad kun-

skap som kan integreras i det praktiska arbetet inom demensvården. Detta anses vara relevant 

och samhällsnyttigt.   
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4. Studiens syfte och frågeställningar   

 

 

I detta kapitel beskrivs studiens syfte och frågeställningar. Enligt Eriksson innebär att forska 

att söka kunskap. Sökandet innebär att forskaren prövar olika vägar i olika riktningar. Det 

betyder inte att vägen skall vara klar och sökandet skall ske steg för steg. Känslan, oron inför 

kaoset i verkligheten är drivkraften för sökandet. Sökandet får enligt Eriksson (1987) aldrig 

upphöra. Meningen med ett kontinuerligt kunskapssökande finner vi i behov av att skapa 

någon form av ordning och begriplighet i vår livsvärld enligt Eriksson och Lindström (2000). 

Oron för dementa patienter som är tvungna att leva med smärta utan att vårdpersonalen av-

läser och identifierar den utgör drivkraften för kunskapssökandet i den studien. Vårdares 

position och erfarenhet är mycket viktiga eftersom dementa patienter ofta saknar förmåga 

att uttrycka sin smärta och är helt beroende av vårdares hjälp. Det är vårdare inom demens-

vården som möter patienter med smärta. För att uppnå studiens syfte och för att få svar på 

studiens frågeställningar vänder jag mig till vårdarna.  

 

Syfte för den här studien är att få förståelse för vad som kännetecknar smärta hos dementa 

patienter samt hur vårdare genom sitt vårdande kan avläsa smärta hos personer med demens-

sjukdom. 

 

Studiens frågeställningar är följande: 

 

Vad kännetecknar smärta hos dementa patienter? 

Hur kan vårdare genom sitt vårdande avläsa smärta hos dementa patienter? 
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5. Studiens design 

 

Enligt Eriksson (1992) utgör en design en detaljerad plan över hur forskaren ska gå tillväga 

i forskningsprocessen. Valet av det teoretiska perspektivet påverkar forskningsplanen och 

designen påverkar i sin tur de fortsatta stegen i forskningsprocessen.  

 

Innan studien inleddes klargjordes mina egna erfarenheter och uppfattningar om vad som 

kännetecknar smärta hos dementa patienter samt hur vårdare kan avläsa den. En stor del av 

tidigare forskning som tangerade studiens tematik lästes igenom och speglades mot mina 

befintliga uppfattningar om och attityder till smärta som dementa patienter upplever. Efteråt 

preciserades studiens syfte med frågeställningar. Efter det valdes och klargjordes de teore-

tiska utgångspunkterna genom att beskriva studiens teoretiska perspektiv. Det teoretiska per-

spektivet i studien utgår från Erikssons caritativa vårdteori (Lindström, Lindholm & Zet-

terlund, 2014) baserat på en humanistisk människosyn (Eriksson, 2001). En humanistisk 

människosyn innebär en livsåskådning som kännetecknas av aktning för människan, vilket 

innebär en tro på människan och vördnad inför människan även i de mest förnedrande situ-

ationer. Vidare klargjordes studiens centrala begrepp – lidande, smärta och vårdande.  

 

Studiens design följer en övergripande kvalitativ forskningsansats. Materialet i studien sam-

lades in med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer. Efter att materialet samlats in tolkades 

det med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheims och Lundmans (2004) metod. 

Jag har förhållit mig med en vidsynthet och nyfikenhet till datamaterialet. På det viset var 

jag öppen inför eventuella oväntade och nya skiftningar i deltagarnas berättelser.  Genom att 

läsa de transkriberade intervjuerna upprepade gånger kunde jag urskilja mönster i materialet 

och komma fram till resultatet i studien. Avslutningsvis speglades resultatet mot den tidigare 

forskningen, studiens bakgrund och det teoretiska perspektivet. Som resultat erhölls en dju-

pare förståelse för vad som kännetecknade smärta hos dementa patienter samt hur vårdare 

genom sitt vårdande kunde avläsa smärta hos denna patientgrupp.  
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6. Studiens teoretiska perspektiv och centrala begrepp 

 

I detta kapitel beskrivs studiens teoretiska perspektiv och centrala begrepp. Vårdvetenskapen 

är, som tidigare nämnts, en humanvetenskap där forskningen har sin utgångspunkt i männi-

skan som vi möter i vården. Hur man ser på människan och vården skiljer sig inom den 

humanvetenskapliga forskningen och även inom olika vårdforskningar. Därför är det av vikt 

att klargöra hur jag väljer att se på fenomenet människan i vården i denna studie. 

 

6.1 Studiens teoretiska perspektiv  

 

Eriksson skriver (1992) att val av ett perspektiv ingår i forskarkompetensen. Att välja ett 

perspektiv innebär att perspektivet påverkar förutom det man ser, det man väljer att göra och 

hur man väljer att göra det. Det teoretiska perspektiv som väljs utgör en ram för tolkningen 

och skall relateras till forskningens syfte.  

 

I den studien har det gjorts ett medvetet val av perspektivet för att kunna nå en djupare 

förståelse för vårdandet av demenssjuka patienter med smärta. Som teoretisk utgångspunkt 

har jag valt Erikssons caritativa vårdteori (Lindström, Lindholm & Zetterlund, 2014).  Med 

hjälp av caritativa vårdvetenskapens ställningstaganden har jag gjort en koppling till de cen-

trala begreppena i studien – lidande, smärta och vårdande. Förankring i det teoretiska per-

spektivet upplevs inte som någon form av begränsning, utan som öppenhet som hjälper att 

se nya metoder och arbetssätt för att upptäcka smärta inom demensvården. Det innebär att 

inte ta någonting för givet i en vårdsituation utan att se det unika som bär drag av det uni-

versella. Med den studien försöker jag att förverkliga vårdvetenskapens fundamentala upp-

gift, dvs. att söka sanningen om vårdandet och samtidigt ansvara för att den funna sanningen 

kommer människan till godo (Eriksson, 2003).   

 

Enligt Eriksson (1987) är människan enheten kropp, själ och ande. År 2001 beskriver Eriks-

son vårdvetenskapens människobild som utöver kroppslig, emotionell, intellektuell, social 

och kulturell dimension omfattar en andlig dimension. Den människan vårdare möter i vår-

den är omätbar oberoende av människans fysiska och kognitiva förmågor (Eriksson, 2001). 

Denna komplexa enhet bör vi, som jobbar med dementa patienter, kunna möta, tolka och 

vårda. 
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Den caritativa vårdetikens djupaste motiv utgörs av människans absoluta värdighet. I det 

avseendet är alla människor okränkbara och likvärda. Då vårdaren utgår från den etiska prin-

cipen, har hon tillägnat sig vårdvetenskapens ethos (Eriksson, 2001; Edlund, 2003). Edlund 

(2002) beskriver värdigheten i relation till begreppet hälsa. Då människans värdighet bekräf-

tas upplever hon hälsa. Då värdigheten kränks upplever människan motsatsen, dvs. lidande. 

Om man kränker en annan människas värdighet orsakar man henne ett outhärdligt lidande. 

Lidandet kan även upplevas kränkande för människan.  

  

Vårdgemenskap utgör vårdandets meningssammanhang och har sitt ursprung i kärlekens, 

ansvarets och offrandets ethos. I en sann gemenskap har man trätt ur sig själv och in i en 

relation där man är beredd att skapa möjligheter för den andra (Eriksson, 2001). Den carita-

tiva etikens kärna utgörs av sann närvaro och av att verkligen se situationen och den enskilda 

människan. Den etiken handlar också om att ha mod och vittna om det man sett samt slutli-

gen ta ansvar för situationen (Eriksson, 2013.) 

 

Anledningen till att jag har valt att lyfta fram just dessa grundantaganden i min studie är 

logisk. Studien handlar om den äldre lidande patienten som är en enhet av kropp, själ och 

ande och som mister något av värdighet i situationer när hon inte kan uttrycka sin smärta 

verbalt. Det är vår uppgift att vårda de patienterna med ett kärleksfullt sinnelag och att i en 

vårdande gemenskap, sträva till att avläsa deras smärta och lindra lidande. Det krävs mod 

och en känsla av ansvar från vårdare för att våga stanna kvar och gå in i en krävande situation 

när det gäller att vara vittne till patientens smärta och lidande (Arman, 2000).  

 

6.2 Studiens centrala begrepp 

 

Utgående från studiens syfte ses det relevant att beskriva hur jag ser på följande begrepp – 

lidande, smärta och vårdande, utgående från det valda vårdvetenskapliga perspektivet. 

 

6.2.1 Lidande 

 

Enligt Eriksson (1994) innebär lidande ett kval, en plåga, en vånda och en smärta. Lidande 

saknar ett språk men i dess oändliga tystnad finns det olika uttrycksformer som vi kan upp-

fatta med vår innersta rörelse, medlidande. Enligt Eriksson (1993) utspelas varje människas 

lidande i ett lidandets drama. Genom att våga vara medaktör i lidandets drama, har vi för 
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avsikt att försöka lindra en medmänniskas lidande. Lidandets drama utspelas i tre akter: 1. 

bekräftande av lidandet; 2. själva lidandet, dvs. tid och rum att få lida ut; 3. försoningen, dvs. 

vägen fram till en ny enhet, till en ny insikt (Eriksson, 1993). Lidandet tär på människans 

värdighet. Att lida är i grunden ovärdigt människan. Varje gång människan lider känner hon 

sig kränkt (Eriksson, 1994). 

 

Enligt Werner (2010) är lidandet en negativ följd av smärta och rör upp många känslor hos 

patienten. Förlust av kroppsfunktioner, egenvärde och personlig integritet kan skapa rädsla 

och ångest. Hot mot personens fysiska, psykiska eller existentiella välbefinnande kan också 

skapa lidande (Werner, 2010).  Även Wiklund (2003) beskriver lidandet som ett hot mot 

människan själv. Det kan handla om en känsla av att förlora kontrollen. I en situation där en 

dement patient med smärta inte kan göra sig förstådd eller förstå på grund av kommunikat-

ionssvårigheter, uppstår en känsla av övergivenhet och patienten lider. 

 

När vi bekräftar en annan människas lidande förmedlar vi att vi ser hennes lidande, vilket 

innebär en tröst för den andre, en tillförsikt att någon är villig att dela lidandets kamp med 

henne. Att inte bekräfta ett lidande innebär att förbise eller förklara bort den andres lidande, 

vilket i sin tur leder till mera lidande (Eriksson, 1993). Därför söker människan en medaktör 

i sitt lidande som kan bekräfta henne och på det viset hjälpa henne att försona sig med sitt 

lidande (Eriksson, 2001). En dement patient med smärta söker gemenskap men uttrycker 

smärta och lidande på ett sätt som är svårt att tolka och förstå. Därför är det svårt för dementa 

patienter att hitta någon som kan delta som medaktörer i deras lidande. Deras liv innebär 

ofta en kamp för mening och nyorientering. Att vara tvungen att be om hjälp för de mest 

fundamentala behoven, att uppleva att ingen ser och förstår vad man behöver, är ett lidande. 

Detta lidande innebär att inte uppleva full värdighet som människa (Eriksson, 1993).  Eriks-

son (1994) och Rehnsfeldt (2000) betonar hur mening och förståelse av lidandet framförallt 

skapas i gemenskap med en annan människa. Utan gemenskap med vårdare kan inte den 

dementa patienten komma i rörelse mot att förstå och finna mening i sin smärta och lidande. 

Istället riskerar hon att bli övergiven vilket kan leda till ett outhärdligt lidande (Eriksson, 

1994). 

 

Lidandet kan upplevas på tre olika sätt: sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande enligt 

Eriksson (1994). Kroppslig smärta är en vanlig orsak till sjukdomslidande. Kroppslig smärta 

fokuseras ofta till en särskild del av kroppen och fångar hela människans uppmärksamhet. 
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Detta försvårar hennes möjligheter att använda hela sin potential för att bemästra lidandet 

(Eriksson, 1994). Sjukdomslidande förändrar livet på ett genomgripande sätt. Sjukdomen 

och det lidande det för med sig innebär att den tidigare ordnade tillvaron ter sig kaotiskt. 

Den sänkta livskvalitén på grund av sjukdomen medför en begränsad tillgång till livet, både 

gällande patientens aktiviteter och hennes möjlighet att påverka sin livssituation (Wiklund, 

2003). För dementa patienter kan demensdiagnosen innebära ett sjukdomslidande vilket blir 

mycket påtagligt inom institutionsvården. De förluster som följer med sjukdomen kan också 

medföra ett sjukdomslidande. I samband med demensdiagnosen förlorar man ofta egen 

hälsa, vänner, anhöriga, delaktighet i sociala sammanhang, sitt hem och sitt fulla värde som 

människa.  

 

Enligt Wiklund (2003) och Almås, Valand, Bilicz och Berntzen (2002) hör livslidandet ihop 

med människans existens. Livslidandet berör hela människans liv. Delar som sömn och re-

lation till närstående kan påverkas. Andra aspekter som kan påverkas är hållningen till sig 

själv och den upplevda verkligheten. Eriksson (1994) anser att livslidande kan innebära ett 

hot mot hela människans livssituation. Livslidandet kan människan uppleva när sjukdom 

och frånvaro av hälsa hotar hennes livssituation (Eriksson, 1994). Livslidandet relateras till 

allt lidande som är kopplat till att vara människa bland andra människor (Eriksson, 2018).  

 

Vårdlidandet kan innebära att en patient som är tänkt att vårdas blir försummad och frånta-

gen rätten att ta del i vårdandet. Vårdlidandet förekommer när en patient känner sig till be-

svär för vårdarna, när rutiner och scheman får styra istället för de individuella behoven och 

önskningarna. Vidare beskrivs att om en patients lidande inte blir uppmärksammat kränks 

hennes värdighet (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  Edlund 

(2002) skriver att bekräftandet av värdighet förutsätter att det finns någon som känner igen 

människans värde och visar respekt för människan. Detta kan innebära att försöka undvika 

att patienten hamnar i situationer som är generande eller som hon inte klarar av. Värdighet 

för en äldre dement patient kan innebära att hon klarar sig själv och inte ligger någon till 

last. Patientens kropp kan utgöra en källa för kränkning när den inte längre förmår utföra det 

som förväntas av den. Kroppen begränsar och inbegriper i människans värdighet. Samma 

gäller för patientens försvagade kognitiva och verbala förmågor. Edlund (2002) skriver att 

när kroppen och den egna värdigheten upplevs förlorad uppstår ett lidande. I situationer där 
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viktiga värden vidrörs ovarsamt eller i situationer då ett värde inte längre går att vidmakt-

hålla, upplevs en kränkning av den äldre demente människans värdighet. Enligt Eriksson 

(1994) ses vårdlidande som den mest beklagliga formen av lidande som borde elimineras.  

 

6.2.2 Smärta 

 

Det finns många definitioner på smärta. Smärta förklaras exempelvis som en obehaglig käns-

loupplevelse som oftast förorsakas av en vävnadsskada, yttre våld, sjukdom, eller upplevs 

som något som associeras med en vävnadsskada (NE Nationalencyklopedin, 2017).  

 

I denna studie har jag valt att fokusera mig på den kroppsliga smärta ur ett vårdvetenskapligt 

perspektiv. Fastän smärta inte är identiskt med lidande är relationen mellan smärta och li-

dande ändå av väsentlig betydelse. Eriksson (1994) skriver att kroppslig smärta är en smärta 

och därmed ett lidande som plågar människan och som kan kännas fysiskt.  Ett outhärdligt 

lidande kan lindras genom att smärtan minimeras. Enligt Eriksson (2001) inverkar en svår 

smärta på enheten människan. En kroppslig smärta som inte lindras kan leda till att enheten 

människan splittras och driver människan till en själslig och andlig död. Vårdarna bör göra 

allt som står i deras makt för att lindra den kroppsliga smärtan (Eriksson, 1994). En dement 

patient har ofta svårigheter med att själv ge uttryck för och beskriva sin smärta och lidande. 

Inom demensvården är det därför vårdaren som bör ha förmågan att avläsa och tolka patien-

tens upplevda smärta och lidande från de tecken hon visar. 

 

Almås m.fl. (2002) menar att smärtan kan bidra till en upplevelse av ensamhet vilket är svårt 

att uthärda, särskilt om andra inte förstår vad man vill förmedla till omgivningen. Detta kan 

i sin tur leda till en känsla av övergivenhet som i vissa fall kan vara svårare att genomlida än 

själva smärtan. Det är genom språket människan artikulerar sin smärta och lidande. Det är 

mera sannolikt att en dement patient, som förlorat sin förmåga till verbal kommunikation, 

inte förmår artikulera sin smärta. Patientens lidande i dessa situationer kan få drag av out-

härdlighet. Man kan känna sig ensam, trots att vårdare rör sig alldeles nära. På det viset blir 

patienten tvungen att ensam kämpa i lidandets kamp.  
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6.2.3 Vårdande 

 

Enligt Eriksson (1987) innebär vårdande eller caring något naturligt och mänskligt. Dess 

substans är att ansa, leka och lära. Kärnan i vårdandet är kärleks- och barmhärtighetstanken. 

Ett caritativt vårdande strävar efter att minska och eliminera lidandet (Eriksson, 2001). När 

man känner tillit och tillfredsställelse samt kroppsligt och andligt välbehag och en känsla av 

att vara i rörelse betyder det, enligt Eriksson (1987), att man kan uppleva tro, hopp och kärlek 

och inre frihet. Detta är förutsättningen för hälsa.  

 

Vårdandet innebär ett förhållningssätt som innefattar att vara känslomässigt närvarande till-

sammans med patienten (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, & Fagerberg, 2003). Enligt 

Eriksson (1987) bygger vårdandet på ömsesidighet. Att vårda innebär att dela. Vårdandet är 

till sin rena form en relation och ett förmedlande av människokärlek genom tro och hopp. I 

den caritativa vården förutsätts att den äldre demente patienten respekteras i enlighet med 

det som människans värdighet förutsätter. Det innebär att patienten blir förstådd av vårdaren 

i sina ”ohörbara” önskningar och begär.  

 

I vårdandet framträder etiken som det grundläggande vilket innebär strävan till att upprätt-

hålla patientens integritet och värdighet. Den uteblivna vården är en icke-vård där den vår-

dande dimensionen saknas (Eriksson, 1994). Utebliven vård eller icke-vård hos äldre de-

menta patienter kan bero på bristande förmåga hos vårdaren att avläsa eller tolka patientens 

signaler. Dessutom kan vårdare, som förbiser patientens smärta eller inte tar den på allvar, 

förorsaka kränkning av hennes värdighet. Det leder i sin tur till vårdlidande (Eriksson, 1994). 

Den demente patient som inte förstår sig på vårdrutiner, medicinska bestämmelser, tidsbrist 

och reducerat antal vårdare känner hjälplöshet.  Det kan vara en omskakande upplevelse för 

den äldre demente patienten att inte bli sedd inom vården. Genom att patienten känner sig 

åsidosatt kränks hennes värdighet. 
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7. Genomförande av empirisk studie 

 

Den här studien är kvalitativ till sin karaktär och grundar sig på en vårdvetenskaplig forsk-

ningstradition. Insamlingen av studiens material genomfördes via semistrukturerade inter-

vjuer och analyserades med hjälp av en databaserad kvalitativ innehållsanalys enligt Grane-

heims och Lundmans (2004) metod. I detta kapitel presenteras studiens metodologi och me-

tod först. Efter det presenteras studiens material och sedan följer en beskrivning av studiens 

genomförande med en beskrivning av både intervjupersoner och intervjufrågor samt analys 

av datamaterialet.  

 

7.1 Studiens metodologi 

 

Den här avhandlingen är kvalitativ till sin karaktär. Kunskapssökandet i denna studie baserar 

sig på intervjuerna med vårdarna. Det meningsbärande som stiger fram ur texterna samman-

kopplas sedan med aktuella forskningar och studiens teoretiska perspektiv i diskussionsde-

len. Studien grundar sig på en kvalitativ forskningstradition. Studien har sin grund i en vård-

vetenskaplig tradition som grundar sig på humanvetenskap och i en hermeneutisk forsk-

ningstradition (Eriksson 2003; Lindström, Lindholm & Zetterlund 2014; Nyström, 2008). 

Enligt de humanistiska och hermeneutiska forskningstraditionerna är hermeneutikens värld 

förståelsens och tolkningens värld där ethos anger siktet utgående från traditionens bärande 

grundvärden. Ethos ligger till grund för den studien och genomsyrar hela arbetet från forsk-

ningsfrågorna till presentation av forskningsresultatet. De grundvärden som skildrar ethos 

inom den vårdvetenskapliga traditionen är kärleks- och barmhärtighetstanken, livets helighet 

och människans värdighet (Eriksson, 2003).  

 

7.2 Studiens datainsamling och material  

      

Här beskrivs materialet i studien samt hur det samlades in och analyserades. I slutet av ka-

pitlet presenteras studiens etiska överväganden.  

 

7.2.1 Deltagare i studien 

 

Studiens målgrupp är sjukskötare och närvårdare som jobbar med demenssjuka patienter. 

För att hitta informanter för denna studie kontaktades föreståndarna på tre serviceboenden i 
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Österbotten. Första kontakten skedde via e-post och innehöll förfrågan om intresse fanns för 

medverkan till studien. Föreståndarna blev informerade om studiens syfte och dess genom-

förande. De informerades också om att deltagandet i studien var frivilligt och konfidentiellt 

för deras personal. Kontakt togs igen efter någon vecka. I det skedet skickades ansökan om 

forskningstillstånd till föreståndarnas e-post. Mina samt mina handledares kontaktuppgifter 

fanns med i ansökan (Bilaga 4). En av de tre föreståndare, som fått förfrågan, gav sitt med-

givande till studien. Därefter togs kontakt med serviceboendets avdelningsskötare för bok-

ning av intervjutillfällen som passade för personalen och inte störde deras arbete. Avdel-

ningsskötaren berättade om studien på personalens veckomöte. Hon delade också ut förfrå-

gan om deltagande i intervjustudie åt alla vårdare (Bilaga 5). 

 

Intervjuerna gjordes under juli 2017. Intervjupersonerna eller deltagarna i studien var kvinn-

liga sjukskötare och närvårdare /primärskötare som arbetade på ett serviceboende anpassat 

för personer med demenssjukdom i Österbotten. Intervjupersonerna hade arbetat mellan 3 

och 28 år inom vården.  Intervjuerna ägde rum på deltagarnas arbetsplats i ett enskilt rum 

vilket avdelningsskötaren ordnade. Vid intervjutillfället fick deltagarna muntlig och skriftlig 

information angående studiens syfte, frivillighet och konfidentialitet (Polit & Beck, 2004). 

Skriftligt informerat samtycke till medverkan i intervjustudien finns i Bilaga 6.  

 

I regel är deltagarantalet i kvalitativa forskningsintervjuer litet. Om intervjun lyckas lyfta 

fram deltagarnas upplevelser och hitta en gemensam mening och essens i dessa upplevelser 

har deltagarantalet varit tillräckligt. En annan aspekt av att lyckas med en kvalitativ intervju 

innebär att deltagarna lyfter upp samma teman på nytt utan att någon ny information kommer 

fram (Kvale & Brinkmann, 2014). I studien genomfördes sju individuella intervjuer. Målet 

från början var att hitta sex till tio vårdare för att delta i studien. Därför ansågs rekryteringen 

till slut vara lyckad. Antalet deltagare var också påverkat av studiens begränsade tidsram. 

Alla deltagare hade svenska som modersmål. Detta för att analysenheterna eller nyckelorden 

inte skulle tolkas fel vid eventuell översättning och för att möjliggöra en jämförbar tolkning 

av texterna. Eventuell dialekt omskrevs i studien till högsvenska.  

 

7.2.2 Datainsamling via intervju 

 

För att få meningsbärande material, måste intervjufrågorna formuleras väl och den som in-

tervjuar skall vara väl insatt i temat enligt Kvale och Brinkmann (2014). Att använda sig av 
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semistrukturerade intervjuer anses vara ett bra verktyg för att få fram värdefull information 

i den studien. En semistrukturerad intervju består av öppna frågor som är formulerade i en 

intervjuguide. I en intervjuguide finns temaområden av intervjun nedskrivna, men intervju-

are får själv bestämma i vilken ordning han eller hon ställer frågorna och i vilken form. En 

fördel med en semistrukturerad intervju är att området ramas in med hjälp av frågor och att 

inget viktigt utelämnas. Intervjuare känner sig lugn med att ha nästa fråga beredd och kan 

därmed lättare komma på följdfrågor. Detta underlättar också att behålla fokus på ämnet 

över hela intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Intervjufrågorna i studien skapades efter att jag har bekantat mig med tidigare forskning. Jag 

tog fasta på intressanta teman som jag ville belysa. Det personliga intresset för studiens pro-

blematik som baserar sig på min arbetserfarenhet inom demensvården utgjorde en annan 

grund för vad intervjufrågorna skulle beröra. Studiens syfte och forskningsfrågor styrde 

skapandet av den slutliga versionen av intervjuguiden.  Intervjuguiden bestod av 14 frågor 

och den var med vid alla intervjutillfällen. Bowling (2014) lyfter fram tre typer av intervju-

frågor: 1. huvudfrågor som inleder intervjun och styr in de intervjuade på ämnet, 2. fokuse-

rade frågor för att få djup i frågorna eller få de intervjuade att förklara mera, 3. frågor för att 

följa upp. Studiens intervju innehöll totalt 14 frågor, varav 7 fokuserade frågor med temat 

vården av dementa patienter med smärta och tecken på smärta i den specifika kontexten, 5 

huvudfrågor och 2 sammanfattningsfrågor. Förutom dessa 14 frågor innehöll intervjun några 

tilläggsfrågor som framfördes vid behov.  Intervjuerna avslutades alltid med frågan ”Har du 

något annat du vill berätta/ Finns det ännu något du vill tillägga?” Enligt Kvale (1997) är det 

viktigt att en intervju avslutas med att fråga om informanter vill tillägga något mer, vilket 

ger dem möjlighet att ställa frågor som uppkommit under intervjuns gång. Detta gjordes i 

studien och en viss information, sammanfattningar och betänkligheter uppkom som tillägg. 

Studiens intervjuguide finns representerad i Bilaga 7. 

 

Efter deltagarnas skriftliga samtycke bandades intervjuerna in med Mp3 spelare. Intervjuer-

nas längd var mellan 16 minuter 29 sekunder och 5 minuter 48 sekunder. Trots de korta 

intervjutiderna var materialet innehållsrikt och gick med fördel att använda i analysen. Totalt 

blev det 30 sidor i A4- storlek transkriberat material utav intervjuerna. 
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7.3 Studiens analysmetod 

 

I denna studie har jag valt att använda mig av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheims 

och Lundmans (2004) metod. Detta för det första för att den metoden har fokus på att granska 

och tolka texter, såsom utskrifter av intervjuer, observationsprotokoll, dagböcker, journaler 

och videofilmer. En annan motivering för att välja kvalitativ analys är att forskarna sakligt 

och tydligt visar tillförlitligheten av sin metod (Graneheim & Lundman, 2004).  

  

 I den studien görs en induktiv innehållsanalys av materialet vilket innebär att analysen utgår 

från en öppenhet i relation till innehållet i texten. Samtidigt vill jag poängtera att text som är 

föremål för analysen ses i sitt sammanhang.  Det betyder att tolkningen av deltagarnas utsa-

gor i studien görs med kännedom om studiens kontext och rådande vårdkultur. Innehållsa-

nalysen i studien är inspirerad av en manifest ansats, dvs. att jag fokuserar mig på det inne-

hållet som tydligt stiger fram ur materialet och på det viset ger konkreta beskrivande kate-

gorier av deltagarnas erfarenheter (Graneheim & Lundman, 2008).  

 

Viktiga begrepp i den kvalitativa innehållsanalys som används för att beskriva analyspro-

cessen är analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategori och 

tema (Graneheim & Lundman, 2008). Analysenhet är det dokument som analyseras. Analy-

senheten bör vara stor nog att utgöra en helhet men samtidigt liten nog att hantera i analys-

processen. En domän utgörs av en del av texten som handlar om ett speciellt område som 

går att identifiera med låg grad av tolkning. Meningsenheterna utgör grunden för analysen 

och är en meningsbärande del av texten. Dess textinnehåll har samma innebörd. När me-

ningsenheterna analyseras vidare sker detta genom kondensering och kodning. Vid konden-

sering kortas antalet ord ned samtidigt som innebörden i meningsenheten bevaras. Den kon-

denserade texten förses med koder för att kunna se texten på ett nytt sätt, dvs. med en högre 

grad av abstraktionsnivå. Koderna sammanförs sedan till kategorier eller teman. En kategori 

innehåller flera koder med liknande innehåll. Kategorin ger en beskrivning av materialet och 

svarar på frågan “vad?”. Kategorier kan delas in i underkategorier med olika abstraktionsni-

våer. Ett tema binder samman olika kategorier och kan ses som en röd tråd i texten. Temat 

svarar på frågan “hur?” och ger ett svar på en tolkande nivå (Graneheim & Lundman, 2008).  

 

Med analysenhet i den studien avses hela dokumentet, dvs. de semistrukturerade intervju-

erna med vårdarna som blev transkriberade på 30 sidor i A-4 format. I början av analysen 
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lästes det transkriberade intervjumaterialet igenom flera gånger. Meningsenheterna plocka-

des ut och skapade koder. Koderna kombinerades till ett dokument bestående av 330 koder. 

Efter det har alla 330 koder lästs igenom några gånger, många av koderna har tagits bort på 

grund av samma innebörd (t.ex. ”trauma” och ”bakomliggande trauma” eller ” det är svårt 

att identifiera” och ”det är svårt att upptäcka smärta”). Vissa koder som formulerades olika, 

men med samma innebörd slogs ihop med andra koder (t.ex. ” fysiskt tungt arbete” och ”att 

de arbetat tungt, utan hjälpmedel”; ”att möta patienten som en människa” och ”att se patien-

ten som en människa”). I bilaga 8 presenteras ett exempel på just den delen av analysarbetet.  

Efter den processen fanns det 181 koder kvar som analyserades vidare. Då det gemensamma 

innehållet i dessa granskades, bildades 60 kategorier. Efter några ytterligare genomläsningar 

kunde dessa sammanföras i 26 kategorier. Dessa sammanfördes vidare för att bilda huvud-

kategorier och underkategorier som utgjorde studiens resultat. Avhandlingens resultat består 

av 5 huvudkategorier och 15 underkategorier. 

 

7.4 Studiens etiska överväganden 

 

I forskningar och studier med humanvetenskapliga förtecken kommer människan alltid att 

stå i centrum. När människan är i fokus blir etiska frågor aktuella för att det finns en eventuell 

risk att forskning kan skada människan på ett eller annat sätt. De etiska aspekterna är därför 

alltid relevanta och nödvändiga att beakta inom den akademiska verksamheten. Instansen 

som styr god forskningsetik i Finland är den forskningsetiska delegationen, TENK. Den är 

utsedd av Undervisnings- och kulturministeriet för att främja god forskningspraxis och för 

att förebygga vetenskaplig ohederlighet. 

 

I studien har de ovannämnda forskningsetiska normerna och anvisningarna beaktats. Den 

absoluta utgångspunkten har varit att inte skada eller åstadkomma illabefinnande för delta-

garna i studien. De övriga grundläggande etiska principer som följs i relation till vårdare 

som deltagit i studiens datainsamling är autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen om 

att inte skada och rättviseprincipen (God vetenskaplig praxis och handläggning av avvikelser 

från den, 2012). 

 

Det första steget i att säkerställa att jag har följt de riktlinjer som främjar god forsknings-

praxis i arbetet har varit att sända en ansökan om forskningstillstånd till föreståndare av de 

berörda organisationerna. Efter att ansökan om forskningstillståndet blivit godkänd blev 
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nästa steg att dela ut en förfrågan om deltagande i intervjustudien till vårdarna på det utvalda 

serviceboendet. Förfrågan innehöll skriftlig information om studiens syfte och metod for-

mulerad på ett förståeligt sätt. Även information om vad intervjun gick ut på framkom i 

dokumentet. Speciell betoning lades vid deltagarnas samtycke och konfidentialitet samt vid 

att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas vid vilken tidpunkt som helst. Denna in-

formation upprepades muntligt innan intervjuerna inleddes. Vårdarna hade möjlighet att 

ställa frågor då informationen gavs. Deltagarna fick även betänketid att bestämma sig för 

om de ville delta eller inte. Valde man att delta i studien så skrev man under en blankett om 

informerat samtycke till medverkan i studien. Hela proceduren som beskrivs ovan försäkrar 

att autonomiprincipen beaktas i studien. 

 

Godhetsprincipen innebär att studien har som mål att kunskapen skall komma till använd-

ning och gagna så många människor som möjligt (Eriksson, 1992). I studien har jag strävat 

efter att på ett tillförlitligt sätt nå fram till en djupare förståelse för smärta hos dementa pati-

enter samt hur den kan avläsas inom vården. Studiens syfte har varit att denna kunskap kunde 

i slutändan förbättra dementa patienters välbefinnande i vården. Jag har också strävat efter 

att korrekt tolka och återge resultatet från analysen av datamaterialet. Resultatet presenteras 

genom en noggrann redogörelse för hur metoden används, vilket i sin tur visar hur jag kom-

mit fram till resultatet.  Principen om att inte skada innebär att respekt har visats för de 

deltagande vårdarnas integritet och värderingar. Att skydda vårdarnas integritet innebär i 

detta fall att datamaterialet behandlats konfidentiellt. De transkriberade intervjuerna innehöll 

inga personliga detaljer. Alla personliga namn, namn på olika platser samt annan personlig 

information som nämnts i intervjuerna har lämnats bort för att garantera anonymiteten. Alla 

citat som använts i studien omskrivits till högsvenska för att garantera deltagarnas anonymi-

tet. Under skrivandets gång förvarades det transkriberade materialet och blanketten för in-

formerat samtycke hemma hos mig. Dessa förstördes efter studiens slutförande. Ljudmateri-

alet till studien förvarades som ljudfiler på en lösenordskyddad plattform och förstördes efter 

att studien blivit godkänd. Rättviseprincipen innebär att alla vårdare som deltagit i studien 

behandlades likvärdigt. Detta gjordes under genomförandet av intervjuerna samt under ana-

lysarbetet.  

 

I enlighet med Forskningsetiska delegationen (2012) har den här avhandlingen utförts med 

ambition att vara noggrann, omsorgsfull och ärlig genom studiens alla delar. Jag har använt 

metodologi och forskningsmetod som är förenliga med den vårdvetenskapliga traditionen 
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samt med kriterierna för god vetenskaplig praxis. I studien tillämpas intervju som datain-

samlingsmetod och kvalitativ innehållsanalys som analysmetod. Dessa är väl använda och 

på så sätt etiskt hållbara. Det material som använts i studien har valts på basen av de inklus-

ions- och exklusionskriterier som nämnts i arbetet. Andra forskares arbeten respekteras ge-

nom noggranna hänvisningar till deras publikationer. Hänvisningarna följer de regler som 

gäller för utformning av ett vetenskapligt arbete vid Åbo Akademi (2016). Resultatet från 

studien delges åt deltagarna genom ett lov att besöka deras arbetsplats och berätta om studi-

ens resultat. 
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8. Studiens resultat 

 

I detta kapitel följer en resultatredovisning över det centrala meningsbärande i innehållet i 

intervjuerna med vårdarna. Denna avhandlings syfte är att få förståelse för vad som känne-

tecknar smärta hos dementa patienter samt hur vårdare genom sitt vårdande kan avläsa 

smärta hos dementa patienter. För att uppnå syftet i studien utgick jag från de två frågeställ-

ningarna: 1. Vad kännetecknar smärta hos dementa patienter? 2. Hur kan vårdare genom sitt 

vårdande avläsa smärta hos dementa patienter? Resultatet presenteras utgående från dessa 

två frågor. Även citat från de meningsbärande enheterna i analysen presenteras för att öka 

trovärdigheten av resultatet. Avhandlingens resultat består av 5 huvudkategorier som trätt 

fram ur den kvalitativa innehållsanalysen. Dessa är 1. smärta är mångfacetterat, 2. smärta 

har olika uttrycksformer, 3. vården av smärta är komplext, 4. smärta får avläsas genom an-

svar och relation i vården 5. smärta får avläsas genom vårdarens närvaro och empati. Studi-

ens resultat presenteras i form av tabell som beskriver huvudkategorier och underkategorier 

som kommit fram i innehållsanalysen. Tabellen finns i bilaga 9. 

 

Deltagarnas förståelse av smärta hos patienter med demens grundar sig på allmän kunskap 

om smärta och särskilt på kunskap om smärta hos äldre. Alla deltagare i studien poängterar 

att smärta är vanligt förekommande bland patienter de jobbar med. Enligt studiens resultat 

upplever dementa inte mindre smärta än kognitivt intakta patienter. Aspekt som tydligt kom-

mer fram i resultatet är att det är en svår uppgift att kunna avläsa smärta hos patienter med 

demens. Detta gäller framför allt gravt dementa patienter som inte kan uttrycka sin upple-

velse av smärta med ord. Trots detta vilar det på vårdares ansvar att känna igen och tolka 

signaler som kan vara tecken på smärta. Idag står därför vårdare inför utmaningen att kunna 

avläsa och behandla smärta hos ett stort antal äldre patienter med demenssjukdom.  

 

8.1 Smärta är mångfacetterat 

 

För att kunna behandla smärta bör man hitta orsaken till den. Enligt studiens resultat kan 

smärta hos dementa patienter bero på många orsaker. Den huvudkategori som kommer fram 

i resultatet presenteras närmare via de tre följande underkategorierna: 1. smärta som grundar 

sig på tunga livs- och arbetsförhållanden tidigare livet, 2. smärta som grundar sig på fysiska 

orsaker, 3. smärta som grundar sig på själslig oro.  
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8.1.1 Smärta som grundar sig på tunga livs- och arbetsförhållanden tidigare i livet 

 

Resultatet visar att tunga livs- och arbetsförhållanden som patienterna haft tidigare i livet 

kan förorsaka deras smärta idag. Patienternas höga ålder, liv utan hjälpmedel, fysiskt arbete 

nämns i materialet. Vårdarna menar att många patienter har skadat kroppen under livets 

gång. Vårdarna antar exempelvis att patienterna ”har fallit och lämnar med smärta”. Lång-

variga fysiska påfrestningar och brist på återhämtning har lett till smärta eller nedsatt funkt-

ion i muskler, senor och leder. Dessa faktorer har gjort att patienternas kroppar är ”slitna” 

med många skador, frakturer och sjukdomar, att ”cirkulationen i deras åldrande kroppar är 

sämre än hos yngre”. Nedanstående citat beskriver vårdarnas antaganden om smärtans ur-

sprung. 

 

Ja jag tänker nog som slitningar – de har arbetat mycket kroppsligt, just de här gamla, och 

nya fallolyckorna... 

 

Att visa hänsyn till patienternas livshistoria, att de levt under svåra arbets- och livsförhållan-

den, är viktigt för att kunna se hela människan bakom smärtan. Resultatet pekar på hur vik-

tigt detta är vid smärtbedömning. Vårdare borde se den mångdimensionella människan och 

inte enbart koncentrera sig på patientens diagnos. I vårdarnas svar ser man hänsyn till den 

lidande patientens livshistoria. 

 

Det liv som de har levt. De har säkert jobbat fysiskt tungt, inte haft hjälpmedel som vi. 

 

Det unika patientens liv som vårdare tar i beaktande hjälper att se varje patient som en unik 

människa med människovärde trots hennes kognitiva nedsättning. För vårdare är det viktigt, 

enligt studiens resultat, att se människan i ett helhetsperspektiv och inte bara utgå från hen-

nes sjukdom eller funktionsnedsättning. 

 

8.1.2 Smärta som grundar sig på fysiska orsaker 

 

Resultatet visar att olika sjukdomar, infektioner samt tillfälliga skador eller frakturer föror-

sakar de äldre patienternas kroppsliga smärta.  
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Det beror ju lite på vad som inträffat. Smärta kan ju också uppstå på grund av ett trauma, 

så då kan det ju vara tillfälligt, men sen finns ju också de som har kroniska sjukdomar som 

ger smärta. 

 

 Det är många som har konstant smärta, som har artroser, osteoporos, ledgångsreumat-

ism. Sedan positiv reuma är ovanligt såhär i högt i åldern men det finns. 

 

Andra sjukdomar och fysiska åkommor som leder till smärta är bl.a. tandvärk, smärta i sam-

band med höft- led- och- knäoperationer och cancer. Resultatet visar att det också kan före-

komma att patienterna lider av sjukdom som vårdarna inte vet om. Det kan t.ex. handla om 

tumörer eller gamla trauma. Den situationen beskrivs i citaten nedan.  

 

Någon kan ha någonting, fast med tänderna.  Det kan vara någonting annat inom sig som 

vi inte vet om. Inte vet vi ju om de har någon tumör, de kan ha cancer, de kan ha någonting 

som vi inte vet om. 

 

Att uppmärksamma smärta hos personer med demens beskrivs av deltagarna som en uppgift 

som kräver en viss patientkännedom. Dessutom krävs det ett professionellt sammanhang, 

dvs. en omfattande bakgrundsförståelse hos vårdpersonalen baserad på en solid grund av 

kunskap och erfarenheter. En bra kontakt med anhöriga och en systematisk dokumentation 

inom vården underlättar vårdarnas arbete. Tillgång till omfattande information om patien-

ternas sjukdomshistoria kan hjälpa vårdarna att avläsa deras smärta. 

 

8.1.3 Smärta som grundar sig på själslig oro 

 

En individ med smärta har en kropp, tankar, känslor, erfarenheter och beteende. Dessa alla 

är involverade i hans eller hennes smärta i olika omfattningar. Studiens resultat visar att 

patienter som någon gång i livet upplevt ett djupt själsligt trauma kan lida av smärta som 

manifesteras i kroppen och inverkar på hela deras liv. Deltagarna beskriver situationer när 

detta förekommer. 

 

En smärta som sitter i själen syns i kroppen. Ett av mina favoritmotton är - kroppen är den 

del av själen som syns.  

 

Om man inte mår bra i själen, den andliga delen, det är ju ganska ofta att man inte heller 

mår bra kroppsligt.  
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Själslig oro hos patienterna kan bero på många individuella aspekter. I resultatet nämnts 

exempelvis ”en väldigt djup existentiell ångest som det inte finns ord för” som leder till att 

patienten upplever smärta i kroppen. En annan orsak som nämnts i studien är exempelvis 

”en sådan djup smärta som har en pålagring av skam”. ”Depression, en klinisk depression, 

den kan också manifestera sig som värk i kroppen” enligt resultatet. Den själsliga oro som 

förverkligas i form av kroppslig smärta beskrivs i följande citat.  

 

Det kan till exempel vara en kvinna som hela sitt liv blivit misshandlat av sin man. Hon får 

väldigt ont i nacken och skuldror eftersom hon har frusit fast i en umbärande rörelse. Det 

här har jag sett med egna ögon. 

 

Resultatet visar att den själsliga oron ofta handlar om lidande. Det lidandet omfattar hela 

livssituationen och antagligen har funnits i patienternas liv väldigt länge. En av vårdarna 

antar att de patienter som inte mår bra i själen vågar inte berätta om det till sin omgivning. 

Den aspekten synliggörs i följande citat. 

 

Skam ... så att jag tror att man aldrig kommunicerat det verbalt, utan det har redan tidigt i 

ålder vänts inåt. 

 

Studien visar att när demenssjukdomen kommer in i bilden kan patienterna visa en del av 

det själsliga livet på ett specifikt sätt, dvs. att de börjar visa sina känslor via kroppen.  

 

När man blir dement så lever man väldigt mycket via sina känslor. När man har förlorat sitt 

språk och då kanske det liksom kanaliseras allting på ett annat sätt, att man får ett väldigt 

kroppsligt uttryck.  

 

Resultatet visar att det är en svår uppgift att urskilja spår av den själsliga oron hos patienterna 

eftersom kroppslig smärta kan vara så dominant i dessa situationer att de inte kan koncen-

trera sig på något annat. Det krävs mycket extra vårdinsatser för att hjälpa patienten att bli 

av med smärta som beror på själslig oro: ”Det krävdes väldigt mycket värkmedicin, ångest-

dämpande för att komma till rätta med det här.” 

 

Materialet ovanför belyser att en patient vi möter i vården är omätbar. En svår smärta inver-

kar på enheten människan samtidigt som människans inre själsliga liv kan inverka på hur 

människan mår i kroppen.   Det är inte bara att kunna tolka patienters individuella uttrycks-

sätt för smärta som har betydelse. Även att ha kunskap i det unika hos varje enskilt dement 
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person är av stor vikt. Att se det unika kan innebära att se den unika själsliga oro som pati-

enten antagligen har haft under många år och aldrig vågat berätta om den till sin omgivning.  

 

8.2 Smärta har olika uttrycksformer 

 

Smärta är en subjektiv upplevelse och varje människa upplever smärta på sitt personliga sätt. 

Olika personer har dessutom olika förmågor att hantera smärta. Smärtbeteendet handlar om 

hur människor uttrycker smärta i handlingar och beteende. Smärtbeteendet har ett klart sam-

band med känslor och uppfattningar om smärta. Normalt medverkar ett specifikt smärtbete-

ende till att smärtan kan avläsas och hanteras på ett effektivt sätt. Hos patienter med demens-

sjukdom kännetecknas smärtbeteendet av att både verbala och icke-verbala uttryck är svåra 

att avläsa och tolka.  Resultatet i studien visar att det ändå finns vissa typiska drag som 

kännetecknar smärta hos dementa patienter. Dessa typiska drag sammanfattas i följande un-

derkategorier i studiens resultat: 1. smärta manifesteras i kroppen 2. smärta manifesteras i 

tal 3. smärta förändrar beteendet.  

 

8.2.1 Smärta manifesteras i kroppen 

 

I resultatet framkommer det hur smärta kan påverka patienternas kropp. I många situationer 

upplever vårdarna att smärta utgör en barriär för patientens kropp i och med att den begränsar 

alla kroppsrörelser. Regelbundna undersökningar, t.ex. i samband med dusch eller ombyte, 

ger vårdpersonalen möjlighet att identifiera tecken på smärta. En förändring i patientens be-

teende eller kroppsspråk, sätt att röra sig samt förändrad sittställning beskrivs som viktiga 

signaler på att något inte står rätt till. I de situationerna börjar personalen söka efter anled-

ningen till förändringen.  

 

Enligt resultatet bedömer vårdarna smärta hos patienten hela tiden både medvetet och un-

dermedvetet. I samband med omvårdnadsprocedurer kan exempelvis tonus i kroppen tyda 

på att patienten har smärta. Det kan avläsas vid tvättning eller vändning, när vårdaren finns 

nära och kan bedöma om patienten stretar emot. Många vårdare berättar att patienterna ”blir 

som styvare” eller att ” de spänner sig. Ofta ”vill de inte ligga eller sitta inom viss ställning”. 

På det viset börjar vårdarna inse att patienten antagligen lider av smärta.  
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Att patienten visar specifika ansiktsuttryck är ett vanligt tecken som tyder på att någonting 

har förändrats. Nästan alla deltagare poängterar denna aspekt. ” Att iaktta ansiktsuttrycket 

och förstå vad de säger, förstå vad menas här nu” är viktigt enligt studiens resultat. Patien-

terna visar med ansiktsuttryck att det skett en förändring som de inte kan uttrycka verbalt. 

Vårdarna poängterar att ” man ser ju nog i ansiktet många gånger, att det inte som det ska 

vara nu.” Enligt resultatet är det relativt lätt att avläsa de specifika ansiktsuttrycken i sam-

band med olika vårdinsatser. När vårdarna rör i patienterna brukar de märka dessa speci-

fika ansiktsuttryck. 

 

Om man berör på något sätt så till exempel arm eller ben eller någonting av dem, man 

märker att de visar ansiktsuttryck eller någonting att det tar sjukt, så vet man ju nog att det 

tar sjukt. 

 

Smärtupplevelsen kan endast beskrivas av den drabbade. Sättet att uttrycka smärta skiljer 

sig mellan individer. Resultatet i studien framför att smärta i många situationer återspeglas i 

individens kroppsspråk. Gester, kroppshållning och ansiktsuttryck används av dementa en-

samt eller tillsammans med verbala och icke-verbala uttryck. Bedömning och observation 

av patienter behöver göras kontinuerligt för att dessa signaler snabbt skall kunna avläsas och 

tolkas. 

 

8.2.2 Smärta manifesteras i tal 

 

Självrapportering av smärta hos personer med måttlig kognitiv svikt ses enligt resultatet som 

ett trovärdigt sätt att identifiera smärta. På det viset får vårdpersonalen chansen att samla in 

mer information till det pussel som kan identifiera aktuella orsaker till smärta. Studiens 

material visar att en väsentlig andel av personer med demenssjukdom kan rapportera upplevd 

smärta. Vårdarna berättar att de patienter som är verbala, kan säga: ” Aj, det gör ont!”. 

Självrapporteringen hos personer med svår demenssjukdom är däremot mindre tillförlitlig. 

När kognitiva förmågor avtar i takt med sjukdomen blir det mycket problematiskt att iden-

tifiera och hitta orsaker till patienternas smärta enligt studiens resultat. Deltagarna menar att 

”sedan då de går så långt i sjukdomen, de kan inte tala, de kan inte säga eller de kan säga 

helt något annat.” I många situationer menar vårdarna att patienterna beskriver och lokali-

serar smärta fel. De två nedanstående citaten belyser detta. 
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... för att ibland säger de att de har ont i armen och egentligen har de ont någon annan stans 

förstås. 

 

De minns inte, de kan säga huvudet - de kan visa magen. 

 

Svordomar och verbalt aggressivt beteende beskrivs i studien som ett tydligt tecken på 

smärta hos dementa. Vårdarna börjar genast misstänka att patienten har smärta om hon börjar 

uttrycka ilska och motstridiga attityder med ord. Dessa förändringar i patientens beteende 

förekommer oftast oväntat och “plötsligt är de väldigt arga för ingen orsak.”  Deltagarna 

berättar att ”de kan bli aggressiva, de slår och är ful i munnen.” Patienter som helt och hållet 

har förlorat sitt språk kan uttrycka smärta genom icke verbala uttryck, dvs. med hjälp av 

ordlösa ljud och skrik. Vårdarna nämner exempelvis att patienten ”skriker av smärta när vi 

tar i ... som hon har smärta.” 

 

Enligt studiens resultat är många personer med demenssjukdom kapabla att verbalt uttrycka 

sina smärtupplevelser, fast det är svårt att förstå och tolka vad de menar. Att visa respekt för 

patientens autonomi är mycket viktigt i dessa situationer. Det innebär att kunna kommuni-

cera med personen på ett sådant sätt att förståelse för vad personen har för upplevelse och 

önskemål framkommer. Det betyder att det är av vikt att vara lyhörd för vad personen ut-

tryckligen säger. Samtidigt är det av stor betydelse att avläsa det outtalade genom att kunna 

tolka kroppsspråk och andra signaler. Trots att det inte alla gånger går att avläsa smärta 

genom samtal, enligt resultatet i studien, skapar samtalet en relation mellan vårdaren och 

patienten. Det är värdefullt och främjar respekt i relation till patienten.  

 

8.2.3 Smärta förändrar beteendet 

 

Deltagarna i studien berättar att de ofta uppmärksammar avvikelser i patientens normala 

beteende. Dessa avvikelser ser personalen som en ledtråd och ett potentiellt tecken på smärta. 

Resultatet pekar på att personer med demenssjukdom som inte har förmåga att uttrycka sig 

verbalt, uttrycker sin smärta genom att förändra beteendet. Materialet visar att patienterna 

”inte kan uttrycka smärta på något annat sätt än att de ändrar humöret.” Vårdarna brukar 

avläsa dessa förändringar snabbt. 
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Ett förändrat beteende kan yttra sig på många olika sätt därför är det viktigt att kontinuerligt 

möta patienterna. Ett aggressivt beteende som hör till beteendeavvikelser är ett vanligt 

tecken på smärta hos personer med demenssjukdom enligt studiens resultat.  

 

... att vi märker till exempel att vi har någon så blir väldigt såhär aggressiv. De börjar slå 

när man kommer nära, när man vidrör dem sakta. 

 

Resultatet visar att patienterna kan bli rastlösa och oroliga på grund av smärta. 

 

... att man märker att det är någonting som inte är bra i kroppen, att de är oroliga. Oro och 

de går av och an och av och an så där. 

 

Oron och aggressivitet så tror jag är ganska sådana där allmänna, sedan då de inte kan 

säga att nu har jag huvudvärk. 

 

Enligt resultatet kan smärta också påverka patienternas levnadsvanor. 

 

Det kan vara levnadsvanor till exempel. Om någon börjar sluta äta eller äter mindre att då 

kan det bero på någonting med magen eller att man har sjukt eller slutar börja göra saker 

som man tycker om. 

 

Patienternas sociala vanor påverkas av smärta. Ofta innebär detta att patienten drar sig undan 

i ensamhet, vill isolera sig från omgivningen: ”Man börjar bli tystare, vill börja isolera sig 

mera.” Detta kan leda till depression enligt studiens resultat. 

 

Man kan sammanfatta att beteenden som inte är normala hos en person med demenssjukdom 

kan tyda på att han eller hon lider av smärta. Det kan röra sig om både motoriska och psy-

kiska förändringar samt avvikande levnadsvanor. Dessa förändrade beteenden fungerar som 

ledtrådar för vårdpersonalen i många fall.  

 

8.3 Vården av smärta är komplext 

 

Dementa personer som inte kan förmedla smärta verbalt är en sårbar patientgrupp i vården. 

Enligt resultatet i studien är det fortfarande så att smärta underbehandlas hos den patient-

gruppen. Det finns många orsaker till att det förekommer. De viktigaste orsakerna till under-
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behandling av smärta sammanfattas i de tre underkategorierna i resultatet: 1. kommunikat-

ionssvårigheter med dementa patienter, 2. problematik med att hitta rätt smärtlindring, 3. 

brist på specifika kunskaper hos vårdare. 

 

8.3.1 Kommunikationssvårigheter med dementa patienter 

 

En av de viktigaste orsakerna till att smärta underbehandlas inom demensvården är de kom-

munikationsproblem som förekommer när sjukdomen börjar visa långt framskridna drag.  

Enlig deltagarnas utsagor förekommer det när “den här kommunikationen via ord har för-

svunnit” och när ” vissa patienter är nog helt, kan inte som svara på någonting”. Resultatet 

visar att omvårdnadsarbetet påtagligt försvåras när patienterna förlorar verbala förmågor. 

Deltagarna berättar att ”fast man som sagt frågar dem, fast man själv lite kollar, får man 

inte svar hur sjukt de har.” På det viset blir dementa patienter beroende av vårdpersonalens 

möjligheter att avläsa de tecken på smärta som de förmedlar på alla sätt förutom ord.  

 

8.3.2 Problematik med att hitta rätt smärtlindring 

 

Tidig behandling och åtgärder för att lindra smärta prioriteras inom vården av patienter med 

demens. Kommunikationsproblem med patienter gör att det kan vara problematiskt att hitta 

smärtlindring som passar patienten.  Vårdarnas frustration i dessa situationer handlar i första 

hand om svårigheten att bedöma om patientens förändrade beteende och andra signaler är 

orsakade av fysisk smärta eller om det är något annat som ligger bakom. Det kan vara oro, 

vandringsbeteende, minskad aptit eller annan förändring som föranleder misstanke om 

smärta i någon form. Att vårdarna inte kan vara säkra på vad som förorsakar dessa föränd-

ringar leder till problem när det gäller läkemedelsbehandling av ovannämnda symtom enligt 

studiens resultat. I många situationer behandlas symtom genom förändrade psykofarmaka. 

Vårdarna poängterar att problem med att hitta den rätta läkemedelsbehandlingen beror på att 

patienterna ” ger väldigt små signaler, ibland väldigt otydliga signaler som kan tolkas som 

någonting annat.” Följande citat beskriver den problematiken mycket utförligt.  

 

Då är det problemet är ju det för oss som vårdare att kunna tolka de där subtila signalerna 

på rätt sätt och inte tolka de som någonting annat. Vi kan tolka det felaktigt till exempel som 

oro. Att någon börjar vandra till exempel och så behandlar vi det som ett psykiatriskt bete-

endesymtom, och så behandlar vi till exempel med neuroleptika eller någonting annat eller 
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Metso Diazepam, Oxazepam i värsta fall, när det är frågan om en fysisk smärta som skulle 

kunna ha en exaktare behandling.” 

 

Resultatet visar att vårdarna måste söka och testa olika metoder. De utför ett gediget arbete 

för att hitta den smärtlindring som passar för patienten. Nedan följer en beskrivning av vår-

darnas arbete som utgörs dagligen.  

 

... då börjar vi liksom analysera vad orsaken är till det här ... och då kan det hända att vi 

testar olika saker då som, olika kroppsliga saker, och då kan vi till sist liksom dra den slut-

satsen att det troligaste i den här situationen nu så att det är frågan om smärtor...och då 

försöker vi reda ut varifrån smärtan kommer - är det en obehandlad urinvägsinfektion, sedan 

försöker vi då rikta med en bra värkmedicin. Ja så sådär håller vi på liksom att trissa och 

analysera, det är ett detektivarbete. 

 

Det framkommer i studien att vårdarna alltid försöker lindra smärta på ett eller annat sätt: 

”man måste ju prova om man misstänker, man måste ju först prova någon medicin om man 

misstänker att någon har värk.” Enligt studiens resultat påminner vårdares arbete ett detek-

tivarbete där en lösning inte nödvändigtvist finns. Vårdarna prövar sig fram med smärtlind-

ringen. Vårdarna berättar att de exempelvis testar att ” smörja med Voltaren” eller ” lägga 

på Panadolkur”. Samtidigt upplever de osäkerhet om behandlingen hjälper eller inte. Det är 

också svårt att bedöma om den valda smärtlindringen ger biverkningar eftersom patienten 

inte kan ge uttryck för hur det känns efter hon tagit smärtmedicinen. Att hitta den rätta smärt-

lindringen och den rätta läkemedelsdosen beskrivs i studien som en utmanande arbetsupp-

gift. 

 

Man måste prova någonting och se om det blir bättre.  Man måste ha den rätta medicinen, 

rätta dosen, att medicinen är lätt att ta. Vissa stora värkmediciner är så stora att de har 

svårt att ta dem, så då ska man ha plåster eller då ska man ha vätska istället.  

 

Resultatet visar dessutom att det kan förekomma problem när vårdarna försöker framföra 

sina åsikter angående patienternas smärtbehandling till läkare. I många situationer, när vår-

darna har identifierat smärta hos patienten och diskuterar det med läkaren, brukar läkaren 

inte ta vårdarnas förslag i beaktande när läkemedelslistan sammanförs. En av vårdarna utta-

lar sig på det viset: ”Det är nog läkaren som bestämmer. Alla får nog värkmedicin fast det 

finns effektivare.” 
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Ett annat problem som belyses i resultatet är att vårdarna märker en tendens att spara på 

smärtlindring hos dementa patienter. I vissa situationer sker detta på grund av läkarens be-

slut. Vårdarna poängterar att ”man håller tillbaka med smärtlindring” och ” man sparar nog 

också, ger inte så mycket som man borde ge.” Enligt deltagarnas åsikter får detta aldrig 

förekomma inom vården och ” alla ska få tillräckligt med medicin då ingen ska lida!” 

 

Materialet visar att de problem som förekommer i samband med val av smärtlindring i da-

gens demensvård är påtagliga.  Många patienter får inte tillräcklig smärtlindring. Att leva 

med smärta påverkar många aspekter i patienternas tillvaro. Det är viktigt att vårdpersonalen 

och läkarna får en ökad förståelse för hur det kan kännas för patienten att inte få tillräcklig 

smärtlindring.  

 

8.3.3 Brist på specifika kunskaper hos vårdare 

 

En annan anledning till att vården av smärta hos dementa är komplext beror på att vårdare 

saknar specifika kunskaper. Resultatet visar att vårdarna behöver en specifik utbildning i hur 

dementa patienter kan uttrycka smärta. Utbildning i smärtbedömning och hur smärtan får 

lindras efterfrågas av deltagarna i studien. Följande citat belyser vårdarnas önskemål om den 

teoretiska kunskapen med inriktning på identifiering av smärta hos dementa.  

 

Det är viktigt att vårdarna är medvetna om att det är såhär - hur den dementa människan 

uttrycker smärta, det måste man liksom ha den här teoretiska kunskapen. 

 

Enligt studiens resultat bör utbildningen inom den specifika vårdkontexten ingå som en ob-

ligatorisk del i vårdutbildningen. En av vårdarna anser att ”man verkligen ska se till att man 

utbildar personalen att känna igen smärta.” Resultatet påpekar att vidareutbildning på en 

arbetsplats är nödvändig för att säkra för en korrekt smärtbedömning. 

 

Hur de reagerar med ansiktsuttryck och sådant, men vi ska ändå ta mera upp av det på 

arbetsplatser om hur vi ska märka av smärta. Det är jätte svårt tycker jag. 

 

I resultatet framkommer det att kunskapen om hur smärta kan avläsas och identifieras hos 

dementa är av stor vikt för vård och bemötande av den patientgruppen. Detta antyder att en 

brist föreligger i utbildningsförfarandet och att en förbättring av utbildningskvalitén kan be-

hövas. Kontinuerlig utbildning och handledning anses utgöra de komponenter som kunde 
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underlätta att avläsa smärta hos personer med demenssjukdom och på det viset förbättra 

deras livskvalité.  

 

8.4 Smärta får avläsas genom ansvar och relation i vården 

 

Vårdares professionella ansvar grundar sig på de etiska riktlinjer som finns skrivna i Fin-

lands Sjuksöterskeförbundets anvisningar (1996) och förespråkar plikten att göra gott och 

inte skada. Detta innebär bl.a. att varje patient har rätt till en god smärtlindring oavsett om 

personen kan uttrycka sina behov eller inte. Respekten för individens värdighet innebär att 

vårdare har ett ansvar för en mänsklig och god omvårdnad. De etiska principerna innebär i 

praktiken att all personal, som arbetar med personer med kognitiv svikt, arbetar aktivt för en 

god smärtbedömning. På det viset arbetar man för att förbättra och uppehålla en god livs-

kvalité. Följande tre underkategorier, som kommit fram i studiens resultat, är nödvändiga 

för att ge en god och professionell omvårdnad: 1. patientkännedom, 2. fungerande samarbete 

i vården, 3. vårdarens mod att stå på patientens sida.  

 

8.4.1 Patientkännedom 

 

Alla patienter i studien har individuella vårdplaner där deras livsberättelse ingår. Genom att 

läsa deras livshistoria och samla information från anhöriga kan vårdare skapa sig en bild av 

personens intressen, livsrutiner och önskemål. Den informationen är mycket viktig. Studiens 

resultat visar att förutom personens livsberättelse behöver vårdarna en god insikt om patien-

tens ”normala” beteende. På det viset kan vårdarna upptäcka ett förändrat beteende som kan 

vara ett tecken på smärtbeteende hos patienten. Den kunskapen kallas för patientkännedom 

i studien. Det är inte konstigt att vårdarna lär sig att tolka förändringar i patienternas beteende 

eftersom de träffas nästan varje dag och hjälper till med allt det vardagliga som t.ex. hygi-

engöromål, påklädning och toalettbesök. Studiens material visar att vårdarna känner alla pa-

tienter så väl att de kan tolka även de minsta förändringarna i beteendet. 

 

Vi känner var och en så väl så vi vet precis vilket ansiktsuttryck som är det normala och vi 

kan reagera när vi ser att någonting är annorlunda. 

 

Vi jobbar på samma avdelning och vi är inte så mycket folk så vi ser dem ofta, och så det 

funkar väldigt bra att vi pratar med varandra. 
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Enligt resultatet vågar majoriteten av deltagarna lita på sin patientkännedom när de utför 

smärtbedömningen. Alla poängterar att inga mätinstrument som t.ex. smärtskolor och lik-

nande används på serviceboendet. På det viset kommer det fram i resultatet att om vårdare 

kontinuerligt träffar patienten samt om dokumentationen och rapporteringen fungerar finns 

det inget behov av smärtskalor. Deltagarna berättar att de ”använder inga skalor för att här 

så behövs det inte” eftersom de ”känner var och en så väl.” Den patientkännedom som 

vårdarna får via sin arbetserfarenhet är otroligt viktig för vårdkvalitet och patientens trygg-

het: ” Här är vi lyckligt lottade för här är vi väldigt nära varandra, det är otroligt värdefullt 

för de gamla.” 

 

Resultatet pekar på att patienter med demenssjukdom kan behöva mer tid för att kunna ut-

trycka sina behov. Vårdare kan också behöva mer tid för att kunna betrakta, lyssna och ob-

servera tecken på smärta.  Det är därför viktigt att ta sig tid och verkligen försöka tolka de 

tecken som uttrycks: ”Just det där att man har tid att sitta bredvid dem och vara med dem 

och prata med dem ... och iaktta ansiktsuttrycket och förstå vad de säger, förstå vad menas 

här nu.” 

 

Att ta sig tid och att vara observant är de aspekter som är viktiga. ”Det är nog viktigt att 

vara observant när de får sina beteenden förändrat ” menar en av vårdarna.  Därför låter 

det logiskt att tidsbrist på arbetsplatsen utgör ett hinder för att kunna avläsa smärta hos pati-

enterna. Studien visar att   även om vårdarna känner var och en av patienterna mycket bra 

hjälper det inte i situationer när personalen har en hög arbetstidsbelastning. Smärta riskerar 

att bli oupptäckt. Följande citat beskriver hur vårdarna ser på tidsbrist i arbete. 

 

Vi jobbar under tidspress, vi har för bråttom för att iaktta och se, att det kan har gått ganska 

länge innan någon säger: ”Kan nog vara sjukt, kan nog ha ont.” Det är mycket av den där 

stressen som gör oss blinda. 

 

Att se och jobba med patienten varje dag ger den erfarenhet och kännedom som behövs för 

att kunna avläsa de specifika reaktioner och beteenden som kan bero på smärta. Genom sin 

nära kontakt med patienten samt systematiska observationer, bedömningar och dokumentat-

ioner får vårdarna fram information som kan underlätta smärtbedömningen.  
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8.4.2 Fungerande samarbete i vården 

 

Deltagarna i studien menar att alla aktörer som är på ett eller annat sätt inblandade i patien-

tens vård borde samarbeta med varandra och använda sig av varandras kunskaper och erfa-

renheter. De aktörer som inverkar på patientens vård är läkare, sjukskötare, vårdare och an-

höriga. Vård som fungerar optimalt för patienten, enligt studiens resultat, handlar om en 

situation där alla aktörer ser varandras insatser som en resurs. Dessa resurser används för att 

främja patientens välbefinnande.  

 

Samarbete bland vårdarna beskrivs i studien. Vårdarna tycker att det är viktigt att de disku-

terar patienternas smärta mellan varandra, både på personalmöten och när de märker en för-

ändring i beteende hos någon. Alla får framföra sina åsikter när det gäller smärtans orsak 

och eventuell smärtlindring. En konstruktiv dialog mellan vårdarna är ett viktigt moment för 

att kunna avläsa tecken på smärta i ett tidigt skede. Materialet visar att vårdarna diskuterar 

om de märker någonting avvikande. Genom dialog försöker de hitta smärtans orsaker och 

vad de kan göra för att lindra den. De två följande citaten belyser samarbete och kommuni-

kation mellan vårdarna.  

 

 Vi brukar diskutera, det gör vi. Ja det börjar ofta ur en konkret situation och då börjar vi 

liksom analysera vad orsaken till det här är, och då kan vi till sist liksom dra den slutsatsen 

att det troligaste i den här situationen nu så att det är frågan om smärtor. 

 

... nog att alltid diskutera med hela personalen och med sjuksköterskan om det är någon som 

har sjukt eller om det är något annat problem, och så försöker vi då också tillsammans 

försöka få det att som gå ihop liksom. 

 

Genom att dokumentera förändringar i patienternas beteende upprätthålls samarbete mellan 

personalen. Alla vårdare får veta om någon av patienterna visar tecken på smärta. Den sys-

tematiska dokumentationen bidrar till kontinuitet i vårdprocessen och en fortsatt gemensam 

förståelse av mål och medel för att främja patientens hälsa och välbefinnande. Rapport som 

vårdarna fyller i dagligen visar sig vara ett viktigt instrument som hjälper att inte förbise de 

signaler som kan tyda på att någon antagligen känner smärta. 

 

Vi skriver i rapporten om vi tycker att någon har haft ont. Vi har inte som så mycket muntlig 

rapport nuförtiden så vi skriver det på datorn som i journalen och så ska de andra läsa 

därifrån. Sjukskötaren ska också se därifrån och tala med läkare. 
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En annan aspekt som är viktig för ett fungerande samarbete bland vårdpersonalen är att vår-

darna alltid har möjlighet att kontakta den ansvarige sjukskötaren i frågor gällande smärta 

och smärtlindring hos patienterna. Deltagarna känner sig trygga eftersom de ”alltid kan säga 

till förmannen att den patienten har nog ont nu, och så tar hon kontakt med läkaren.” Den 

ansvariga sjukskötaren har också möjlighet att anpassa smärtlindringen till patientens behov 

om hälsotillståndet förändras. I sådana fall behövs inte kontakt med läkare. På det viset kan 

man garantera en snabb smärtlindring när det blir aktuellt. Följande citat beskriver en sådan 

situation.  

 

Om de har smärta så går vi till avdelningschefen och säger att: ” Nu tror vi att den här har 

som smärta”, och hon då undersöker mer eller om det inte behövs så delar hon värkmedicin 

då enligt behov. 

 

Samarbete mellan vårdarna och läkaren är en annan aspekt som kommer fram i resultatet. I 

de flesta fall tar vårdarna kontakt med läkaren via det nya systemet Doctagon. De flesta 

upplever det som en positiv aspekt eftersom man får kontakt med läkaren via telefon när det 

behövs. På det viset känner vårdarna en viss trygghet eftersom de alltid har tillgång till ex-

perters råd. Deltagarna berättar att de ” får nog ringa när som helst till Doctagon och prata 

med dem och fundera med läkaren då.” Doctagon visar sig vara ett bra och pålitligt system 

i relation till samarbete inom vården enligt studiens resultat. 

 

Ett fungerande samarbete mellan alla aktörer i vården av en dement patient ökar chanser att 

smärta behandlas i tid. Tillgång till läkares och sjukskötares anvisningar, ifall patientens 

hälsotillstånd eller beteende förändras, samt samarbete mellan vårdare som jobbar närmast 

patienten – alla dessa aspekter är viktiga för att kunna avläsa och lindra smärta bland de-

menta patienter. 

  

8.4.3 Vårdares mod att stå på patientens sida    

 

Fördomar och attityder angående ålderdomen och demenssjukdomar kan påverka vården av 

dementa patienter med smärta. Det finns många myter i samhället som rör smärta hos den 

patientgruppen. En myt är att smärta ofta ses som någonting som hör åldrandet till. Vissa 

attityder leder till att dementa patienter bemöts som om de var döva eller sinnessvaga. Ibland 
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får man dessutom se att vårdare upplever dementa patienter som ett besvärligt arbetsmo-

ment. Dessa attityder kan i sin tur påverka bedömning av smärta. Resultatet i studien pekar 

på att det är vårdares grundattityd som är viktigt för att motstå alla existerande fördomar som 

kan förhindra den goda vården. Den grundattityden handlar om att alltid bemöta och be-

handla en patient som en värdefull och unik person som råkar ha drabbats av en sjukdom 

eller ohälsa. Materialet visar att idag behöver vårdare ha mod, förståelse och en förmåga att 

se sårbarheten och lidandet hos dementa patienter med smärta. Vårdare bör även ha mod att 

debattera de problem som förekommer i samband med smärtlindring med de övriga aktö-

rerna i vården. 

 

Enligt resultatet i studien vill deltagarna bemöta patienter som unika personer. Vårdarna 

betrakta dem som kompetenta när det gäller deras egna känslor och upplevelser. Exempelvis 

visar resultatet att det är viktigt att fortsätta lyssna till och föra ett samtal med patienter som 

ville få fram information om något. Oberoende av kommunikationsförmåga ska personer 

med demenssjukdom alltid tillfrågas om de upplever smärta som ett första steg i vården. 

Enligt vårdarna måste man alltid ” ta enligt patienten ”och ”alltid försöka fråga patienten”. 

Materialet visar att patienternas egna ord värderas som pålitliga i de fall när sjukdomen inte 

är långt framskriden och den verbala kommunikationen fungerar. Följande citat belyser 

detta. 

 

De som är bra i skick i början av sjukdomen de kan säga, men sedan då de blir sämre i skick 

eller lämnar gott i sin demens, de kan ju inte säga om de har värk, var den där värken är, 

om medicinen hjälper. 

 

I resultatet kommer det tydligt fram att om patienten säger att det gör ont så måste personalen 

tro på det och aldrig ifrågasätta patientens upplevelse. Om förmågan att kommunicera ver-

balt saknas kan vårdare avläsa smärta på ett annat sätt. Man kan exempelvis: ”ha de att visa 

vart det tar sjukt och tro på dem då.” 

 

Tyvärr förekommer det ganska ofta att patientens egna smärtupplevelser inte tas i beaktande 

i diskussioner om smärtlindring mellan vårdaren och läkaren eller vårdaren och patientens 

anhöriga. Resultatet visar att smärta kan nonchaleras. Det förekommer exempelvis när pati-

entens smärta, som blir uppenbarlig för vårdarna, förbises av andra inblandade i vården. 

Resultatet talar om att viljan saknas att lyssna på vårdarnas åsikter. Patienterna befinner sig 

så nära hjälp, som vårdarna kan ge, och ändå så långt ifrån när läkarens intresse att aktivt 
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följa upp patientens situation inte finns. Efter att patienten förlorat sin förmåga att uttrycka 

sig verbalt, känner hon sig som ett offer inför läkarens likgiltighet. Det är vårdare som vågar 

stå på patientens sida och kämpa för patientens välbefinnande i många problematiska situat-

ioner. Nedan följer ett exempel på en sådan situation. 

 

Det är vissa saker som kan vara lite svårt och det är just som det där när vi har till exempel 

en urinvägsinfektion som har orsakat hos någon beröringsömhet, då har vi väldigt svårt att 

kommunicera fram en antibiotikakur. Det är den där risken då att det blir som felbehandling, 

att de kan få en tung behandling som de inte behöver, så därför så önskar jag verkligen att 

läkare ska lyssna. 

 

I resultatet poängteras det att läkare som har en viktig position i alla beslut som fattas angå-

ende patientens vård borde lyssna till vårdarna. Vårdarna menar att ” läkaren ska också 

reagera när vi säger till att någon har smärta”. Materialet visar på deltagarnas besvikelse 

om patienten inte får den rätta smärtlindringen.  

 

Alltså nog har vi ju också våra åsikter och vad vi tror att det ska kunna vara, men det är ju 

nog sjuksköterskan och läkare som sedan får bestämma. 

 

Patientens anhöriga kan vara en resurs. De bör bjudas in till att vara en aktiv del av vården 

av patienten med demenssjukdom. De har ofta information om patientens livshistoria, vanor 

samt om hur patienten i normala fall brukar uttrycka smärta. Dessa kunskaper underlättar 

vårdpersonalens arbete. I verkligheten visar resultatet att vårdarna behöver ett visst mod och 

envishet för att kunna kommunicera med anhöriga.  I värsta fall kan anhöriga förhindra att 

patienten får den rätta smärtlindringen. Ibland har vårdarna en känsla av att detta händer på 

grund av anhörigas bristande vilja att förstå eller lyssna. Det belyses i citatet nedan. 

 

Sedan är det också anhöriga som kan hindra att vi får värkmedicin åt någon och därför så 

tycker jag också att den här kunskapen måste också kommuniceras till dem.   

 

I många situationer är anhöriga emot när vårdaren vill höja dosen av värkmedicin. Ofta 

tycker anhöriga att ”mediciner är farliga och de har biverkningar”. Materialet visar dessu-

tom att vissa anhöriga inte förstår att patienten lider av smärta, att de ”tror kanske att deras 

egna inte behöver, de tycker att de inte har så ont inte.” Smärtmedicinens kostnader nämner 

man också i studiens resultat som en av orsaker till att anhöriga inte vill inleda eller förändra 

smärtmedicinering. Anhörigas attityder beskrivs på följande sätt. 
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Vi pratar med läkare, patienten får på värkmedicin och så kommer anhöriga och säger: 

”Nej!”. Så blir det avslutad. Så säger vi igen, vi tycker det ska vara någonting och så blir 

det påsatt och så kommer anhörig igen: ”Nej!”, så blir det igen avslutad. Det är lite så här. 

 

Vårdarna önskar att läkaren ska visa en mer oberoende position för att kunna ta i beaktande 

vårdarnas åsikter. 

 

Det måste vara ganska stark läkare, men läkaren är också rädd för att gå mot anhöriga, så 

man inte hamnar på tidningen eller någonting. 

 

... det är många saker, att om inte anhöriga tror på oss, så då ska det också vara läkare som 

är lite högre, men då det inte alltid går med läkare heller inte. 

 

Vårdarnas modiga agerande beskrivs när den goda vården förverkligas oavsett alla motstri-

diga moment. Här handlar studiens resultat om den hållning som vårdarna intar mot patien-

ten. De ger inte upp innan de försäkrat sig om att patienten är till freds. I dessa stunder har 

patienten en upplevelse av att vara smärtfri. Följande två citat belyser att vårdarna är redo 

att kämpa för att patienten ska vara smärtfri. 

 

Det viktigaste är att vi försöker lindra på något sätt.  Har vi märkt att patienten har smärta 

så måste vi lindra den på något annat sätt, det är bara att försöka åtgärda saker om man 

bara kan. 

 

Då försöker vi reda ut varifrån smärtan kommer - är det en obehandlad urinvägsinfektion, 

naturligtvis då ska vi inte ge värkmedicin, då ska vi behandla den där urinvägsinfektionen 

och sedan försöker vi rikta med en bra värkmedicin. Ja så sådär håller vi på liksom att 

trissar och analyserar, och när man lyckats då är man glad. Man är så glad! 

 

Mod att stå för sina åsikter är viktigt inom dagens demensvård. Mod behövs för att som 

vårdare våga stanna kvar i en svår situation och lindra patientens smärta. Många gånger 

pratar vårdarna om en specifik hållning som förknippas med ansvar att inte lämna patienten 

ensam med smärta: ”att vi som närvårdare och sjukskötare, att vi är som ansvariga också 

för att liksom märka just att om det är någon som har sjukt, att inte vi bara låter det vara.” 

Genom ansvaret och viljan att lindra smärta får vårdarna modet att säga till om något görs 

som är emot deras principer i vårdandet av smärta.  
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I den praktiska verkligheten behövs mod för att klara av värdekonflikter och ansvarskonflik-

ter i vården.  Mod hos vårdarna karakteriseras av att våga säga till och att våga försvara 

patienten.  

 

8.5 Smärta får avläsas genom vårdarens närvaro och empati 

 

Vårdares sätt att vara i vårdandet har en stor betydelse. Vårdare bör kunna bjuda på sig själva 

och fundera över sin egen inställning till smärta och lidande. I resultatet kommer det fram 

följande underkategorier som är viktiga i relation till vårdares sätt att vara i vårdandet av 

dementa patienter: 1. vårdares engagemang och empati i vårdandet, 2. vårdares äkta närvaro 

i mötet med patienten, 3. brist på vårdares närvaro som bidrar till lidande hos dementa pati-

enter.  

 

8.5.1 Vårdares engagemang och empati i vårdandet 

 

Att visa medkänsla och att man bryr sig om den demenssjuke är viktigt för att kunna avläsa 

smärta enligt resultatet i studien. Medkänsla i detta sammanhang tolkas som att vårdaren 

visar empati, dvs. att vårdaren har medvetenhet för patientens känslor och behov. Genom att 

med inlevelse försöka hjälpa patienten föds ett äkta engagemang. Följande citat visar hur 

viktig empati är i arbete med dementa. 

 

... sedan måste vi också ha engagemang, vi måste ha empati i vårt arbete... och att vi lärt 

känna den där människan som en människa, inte som en patient utan att vi faktiskt känner 

med. 

 

Resultatet visar att det känslomässiga engagemanget i patientens situation ger vårdarna möj-

lighet att svara an på patientens behov. Resultatet pekar också på att vårdarna visar empati 

genom att vårda patienten som de själva vill bli vårdade. 

 

Jag skulle aldrig om jag tänkte på mitt eget och egna föräldrar... aldrig skulle jag ha sagt 

den tiden att ni inte får ge värkmedicin, aldrig!  Så jag tycker att det är så konstigt att de 

som vill prova att ha deras föräldrar utan smärtlindring. 

 

... att man vågar ge dem värkmedicin, jag tycker att det är ibland att man är lite försiktig 

med det att ”Ska vi nog våga ge det här? ”Jag skulle vilja när jag blir gammal att de ger 

mig när jag behöver och inte är rädda, att inte sparar på värkmedicin. 
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Resultatet visar att det är av stor betydelse för patienten att vårdaren har en vilja att förmedla 

engagemang och empati i vården. När vårdarna visar att de bryr sig om och är beredda att 

göra allt som står i deras makt känner patienten trygghet i vården.  

 

8.5.2 Vårdares äkta närvaro i mötet med patienten 

 

Ett möte med en patient handlar om att ha förmågan att se in i den sjukes värld och försöka 

förstå hur den ter sig och att möta själva människan bakom sjukdomen. Bemötandet bör 

präglas av respekt, integritet, trygghet och värdighet. Vårdandet är mycket mer än utförandet 

av uppgifter. Resultatet visar att vårdandet handlar om vårdares förmåga att kombinera kun-

skap med känslan för stunden, dvs. att vara närvarande, fokusera på nuet, den situation och 

den patienten man möter.  Närvaro är ett medvetet val som vårdare gör varje gång han eller 

hon möter patienten.  

 

När vårdaren får möjlighet att vara ”närvarande” med patienten i sin arbetssituation, kan 

patienten känna sig trygg och lita på att vårdaren tar hand om henne. Resultatet visar att 

deltagarna i studien ”är lyckligt lottade” eftersom de är ”väldigt nära patienterna.” Den 

närheten ger möjligheter för vårdarens äkta närvaro i mötet med patienten. Denna äkta när-

varo innebär enligt resultatet ett äkta deltagande i vårdandet. En av vårdarna beskriver den 

närvaron som en grund för att kunna se den unika människan i vården och lindra hennes 

smärta. 

 

... att vi faktiskt vågar gå nära och se människan och att vi lärt känna den där människan. 

Det tycker jag är jätte viktigt med smärta och dementa.  

 

Resultatet visar att den äkta närvaron i mötet med patienten skapar trygghet för patienten. 

Dessa möten kännetecknas av att vårdarna verkligen koncentrerar sig på vad patienten vill 

förmedla och inte ger upp oavsett de varierande kommunikationssvårigheter som uppstår.  

Den äkta närvaron beskrivs som en unik situation som alltid är personlig. Det som sker i den 

stunden av närvaro sker oftast intuitivt och ger en känsla av helhet i mötet: ”Det är just det 

att fånga det, se det där ögonblicket och förstå det.” När vårdarna har avläst smärta hos 

patienten försöker de behandla den: ”Har vi märkt att patienten har smärta så det är bara 

att försöka åtgärda saker, om man bara kan.” 
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Man kan sammanfatta att den äkta närvaron i mötet med patienten är en viktig aspekt för att 

kunna avläsa smärta och genom detta uppnå en viss grad av välbefinnande hos patienten. 

Den äkta närvaron innebär ett medvetet deltagande från vårdarens sida. Det är inte fråga om 

en planerad akt som ingår i vårdares arbetsuppgifter utan ett varande som uttrycks genom 

vårdares egen vilja att koncentrera sig på det som sker i mötet med patienten.  

 

8.5.3 Brist på vårdares närvaro bidrar till lidande hos dementa patienter 

 

Vårdarens äkta närvaro i mötet med patienten karakteriseras av att den förmedlar öppenhet 

samt förståelse gentemot patienten. Närvaron innebär att vårdaren är lyhörd och ser patienten 

som den är. Då vågar patienten vara sig själv och ge uttryck för det innersta. I många situat-

ioner ser man brist på vårdpersonalens närvaro när de möter patienter i vården. Brist på den 

äkta närvaron, enligt studiens resultat, karakteriseras av att vårdaren inte kan stanna upp för 

att möta patienten i den unika situationen. Här är några exempel. 

 

Det är ett problem med det här, att de här stora enheterna kommer tillbaka, man hinner inte 

liksom ge tillräcklig närvaro för var och en, man kanske inte lärt känna klienten så bra, att 

man inte ser de där subtila signalerna. Man hinner inte liksom, har inte tillräckligt med tid. 

 

Jag tror att det blir mycket felbehandlad därför att man inte känner på stora enheter, på 

enheter där det är bråttom. 

 

I resultatet framkommer det att när patienterna hamnar i en situation där vårdpersonalen 

visar brist på närvaro, kan de tappa förtroende till vården. Förtroendet hos dementa patienter 

byggs upp med tiden. Det grundar sig på ärlighet och uppriktighet. Dementa patienters för-

troende kan antagligen handla om både tillit gentemot det egna och mot den andra. Detta 

kan förklara varför dementa patienter ofta ändrar sina beteenden när de hamnar i en främ-

mande miljö, exempelvis på sjukhus eller en ny vårdavdelning. En av deltagarna förklarar 

varför patienternas beteende förändras.  

 

Främmande läkare, främmande vårdare, beteende blir kanske då också väldigt annorlunda 

hos de dementa patienterna därför att de också kan bli påverkade av miljön. 

 

Brist på äkta närvaro som ofta förekommer på de stora enheterna innebär att vårdare inte är 

tillgängliga för patienten. Det handlar inte bara om att man skall vara tillgänglig fysiskt men 
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framförallt mentalt. På de stora enheterna går personalens arbetstid mer ut på att hinna med 

så många uppgifter som möjligt under arbetstimmar än att faktiskt vårda patienten. Allt detta 

leder till att vårdare koncentrerar sig på fel saker och ”att det blir så otydligt och man tar 

fokus på fel saker.” Som resultatet förbises smärta hos dementa patienter. I vissa situationer 

är patienterna medvetna om det opersonliga bemötandet på sjukhuset. Därför vill de inte visa 

att de har smärta. Följande citat beskriver en sådan situation. 

 

Det är vissa klienter så de vill inte erkänna heller att de har sjukt. De blir som rädda att de 

måste fara iväg till sjukhuset, att de inte vill riktigt säga. 

 

I studiens resultat framkommer det att den äkta närvaron upplevs som en nödvändighet för 

att vårdaren skall kunna nå patienten.  Tidsbrist som vårdarna upplever på arbetet kan i sin 

tur bidra till att den äkta närvaron inte förekommer i mötet med patienterna: ”vi jobbar under 

tidspress, ständigt på väg till nästa och tänker man kanske - man är redan hos nästa pati-

ent.” 

 

Materialet visar att brist på den äkta närvaron i mötet med patienten kan leda till att patienten 

lämnas ensam med sin smärta och lidande. I dessa situationer kan inte vårdaren ge sitt stöd 

och nå patienten. Enligt studiens resultat är många vårdare tvungna att jobba under arbets-

förhållanden som förhindrar den äkta närvaron. I många fall inkluderar dessa förhållanden 

arbete på stora enheter där patienterna får ett opersonligt bemötande på grund av tidsbrist 

och hög arbetsbelastning bland vårdpersonalen.  
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9. Resultatdiskussion 

 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat enskilt men även i relation till studiens bakgrund 

och tidigare forskning. På det viset vill jag se om denna studie har bidragit till något nytt i 

förhållandet till studiens syfte. Det är också viktigt att sammanfoga studiens resultat till vård-

vetenskapliga utgångspunkter genom en spegling av resultatet mot det teoretiska perspekti-

vet. På det viset visar jag avhandlingens kunskapsbehållning inom den vårdvetenskapliga 

caritativa traditionen för läsare. Efter att jag gått igenom resultatet i studien, kan jag konsta-

tera att den största delen av material som svarar på forskningsfrågan en (1), dvs. Vad känne-

tecknar smärta hos dementa patienter? diskuteras i detta kapitel i relation till tidigare forsk-

ning och studiens bakgrund. Det material som svarar på forskningsfrågan två (2), dvs. Hur 

kan vårdare genom sitt vårdande avläsa smärta hos dementa patienter? återspeglas i resul-

tatdiskussionen i relation till studiens teoretiska perspektiv.  

 

9.1 Spegling av resultatet mot studiens bakgrund och tidigare forskning 

 

Enligt studiens bakgrund stiger antalet äldre demenssjuka personer i Finland och behovet av 

god vård för denna patientgrupp blir allt större (SHM, 2012).  Enligt tidigare forskning upp-

står det ofta kommunikationsproblem mellan dementa patienter och vårdare. Beroende på 

hur långt framskriden demenssjukdomen är varierar patientens förmåga att uttrycka sin 

smärta verbalt. Vård av patienter med avancerad demens är krävande. Vårdare skall kunna 

se, tyda och handla utifrån patientens behov. Det är en svår utmaning att vårda dementa 

patienter på grund av de kommunikationssvårigheter som ständigt uppstår skriver Chang 

m.fl. i sin studie (2009). Studien av Martin m.fl. (2005) handlar om olika problem som upp-

står när personalen försöker kommunicera med en dement patient. Tarter m.fl (2016) visar i 

sin studie att kommunikationsproblem med dementa är den vanligaste orsaken till att det är 

svårt att behandla smärta inom demensvården. Dessutom är vårdarna ofta osäkra på smärtans 

etiologi, dvs. orsak. Resultatet i min studie visar på liknande problematik. Det är därför vik-

tigt, enligt resultatet, att inte bara gå efter det som sägs utan även göra en smärtbedömning 

med förståelse att dementa patienters smärta omfattar hela människan och kan ha olika 

tecken och uttryck. 
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Patienter med demenssjukdom är i behov av välbefinnande. För att bedöma hur patienter 

med demenssjukdom mår finns det hjälpmedel i form av olika smärtskattningsskalor och 

bedömningsinstrument i vården. Artiklarna från tidigare forskning visar att olika smärtskatt-

nings- och bedömningsinstrument som idag används inom demensvården har brister och kan 

visa falska resultat. Jordan m.fl. (2011) påpekar i sin studie att de bedömningsinstrument 

som oftast används inom demensvården är svåra att använda och visar falskt positiva resul-

tat. Neville och Ostini (2013) påpekar i sin studie att smärta inte får konstateras med hjälp 

av en eller annan smärtskattningsskala utan alltid måste kompletteras med en klinisk bedöm-

ning. Van Dalen-Kok m.fl. (2018) konstaterar att ett nytt bedömningsinstrument som är an-

passat för användning inom demensvården inte kan vara pålitligt till hundra procent. Det 

beror på att instrumentet inte kan exkludera vissa symptom som har andra orsaker än smärta 

vid bedömningen. Andra artiklar i tidigare forskning visar på att det finns en viss osäkerhet 

bland personalen kring användning av smärtbedömningsinstrument. Ofta resulterar vårdares 

osäkerhet i att de instrumenten sällan eller aldrig används. Detta kommer exempelvis fram i 

studierna av Zwakhalen m.fl. (2012), Ersek m.fl. (2011), Lillekroken och Slettebo (2013). 

Resultatet i min studie visar att vårdarna överhuvudtaget inte använder några smärtskalor 

eller andra bedömningsinstrument i sitt arbete. Deltagarna i studien menar att dessa instru-

ment inte behövs vid smärtbedömningen. Det bästa sättet att identifiera smärta är att känna 

patienten väl. På det viset kan man märka de minsta förändringar i patientens hälsotillstånd 

eller beteende som kan tyda på att hon har ont i kroppen.  

 

Underbehandling av smärta bland dementa patienter är ett problem som diskuteras i tidigare 

forskning. Nowak m.fl. (2018) skriver om att dementa patienter i de flesta fall får sedativa 

preparat istället för smärtlindrande mediciner. Den studien visar också på att många av de 

patienter som får analgetiska preparat, blir tvungna att uppleva smärta. Det beror på att 

smärtmedicinen inte har tillräcklig styrka. Herr m.fl. (2005) skriver i sin studie att personer 

med demens får mindre smärtstillande mediciner än de patienter som är kapabla att kommu-

nicera med personalen.  Peisah m.fl. (2014) visar exempelvis att vårdarna är medvetna om 

att smärta hos dementa patienter förblir obehandlad. Resultatet i min studie visar att delta-

garna är bekymrade över att smärtan hos patienterna inte behandlas som den skall. Det finns 

många orsaker till detta. Det är exempelvis svårt att tolka de subtila signaler på smärta som 

dementa visar. Det kan vara svårt att välja den smärtlindring som passar för patienten. Pro-

blem kan uppstå när vårdarna försöker förmedla sina åsikter om smärtbehandling till läkaren 

och patienternas anhöriga. Dessutom kommer det fram i resultatet att det finns en tendens 
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att spara på smärtlindring i dagens demensvård. Sammanfattningsvis kan man konstatera att 

underbehandling av smärta inom demensvården förekommer. Dementa personer som saknar 

verbalt språk riskerar att bli begränsade med smärtlindring.  

 

Patienter med demenssjukdom använder andra sätt att uttrycka sin smärta. Enligt studien av 

Krupri`c m.fl (2018) börjar vårdarna sin smärtbedömning med att observera patientens 

kroppsrörelser och andra kroppssignaler (ansiktsuttryck, olika ljud osv.) som kan vara tecken 

på att patienten har smärta. Ett förändrat beteende hos dementa, som ett typiskt uttryck för 

smärta, poängteras i några artiklar från tidigare forskning. Enligt studien av Aasmul och 

Husebo (2016) utgör förändringar i patientens normala beteende en vanlig signal till omgiv-

ningen att patienten har smärta. Enligt den studien kan icke -identifierad och underbehandlad 

smärta trigga igång många neuropsykiatriska symtom som aggression, oro och rastlöshet 

bland dementa. I en studie av Ersek m.fl. (2011) menar forskarna att agitation och 

smärtpåverkat beteende delar symtomatiska likheter vilket ökar risken för sammanbland-

ning. Enligt resultatet i min studie utgör specifika ansiktsuttryck de vanligaste uttrycken för 

smärta. Dessa är relativt lätta att upptäcka i samband med omvårdnadsprocedurer. Ett annat 

tecken som pekar på smärta hos dementa, enligt resultatet, är att patienterna blir stela i krop-

pen. Detta är också ganska lätt att märka för vårdarna vid exempelvis tvättning eller vänd-

ning av patienten. Många dementa utrycker smärta med svordomar. Detta är ett typiskt sätt 

att visa till sin omgivning att man har ont. Patienter som förlorat verbala förmågor kan ut-

trycka smärta med hjälp av ordlösa ljud och skrik.  Förändrat beteende hos patienterna ses i 

resultatet som ett potentiellt tecken på smärta.  

 

En annan aspekt som behöver diskuteras här är vårdpersonalens kunskaper i smärtbehand-

ling hos äldre patienter med demenssjukdom. Det konstateras i några artiklar från tidigare 

forskning att vårdpersonalen saknar kunskaper i identifiering av smärta hos dementa. Exem-

pelvis nämner forskarna i studierna att många vårdare skulle vilja få utbildning och inskol-

ning i hur de ska använda smärtskattningsinstrument (van Dalen-Kok  m.fl., 2018; Jordan 

m.fl., 2011; Zwakhalen m.fl., 2012). I en studie av Kupri`c m.fl (2018) konstaterar forskarna 

brist på kunskaper hos vårdarna inom detta område. I resultatet i min studie kommer det 

fram att de specifika kunskaperna angående behandling av smärta inom demensvården är 

nödvändiga för att patienterna ska få en optimal smärtlindring. Resultatet visar att vårdarna 
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behöver kunskap för att kunna på ett korrekt sätt bedöma patienternas tillstånd. Många upp-

lever att de inte har tillräckliga kunskaper i relation till farmakologisk behandling av sjuk-

domens symtom.  

 

Ett intressant moment har kommit fram när man diskuterar studiens resultat i relation till 

tidigare forskning. Resultatet i studien visar att smärta hos dementa patienter kan bero på 

själslig oro och andra negativa känslor som patienterna upplever. I tidigare forskning kan 

man hitta artiklar som också beskriver samband mellan kroppslig smärta och själsliga be-

kymmer hos dementa patienter. Där ser man sambandet mellan kroppslig smärta och känslo-

mässiga bekymmer från ett annat perspektiv.  Det är nämligen smärta i kroppen som ligger 

till grund för att patienterna inte mår bra känslomässigt vilket resulteras i oro och depress-

ioner (Midtbust m fl., 2018; Erdal m.fl., 2017). 

 

9.2 Spegling av resultatet mot det teoretiska perspektivet 

 

Vårdvetenskapens människobild är mångdimensionell, vilket innebär att människan är en-

heten kropp, själ och ande (Eriksson, 2001). Den dementa patienten är även enhet. Enligt 

Eriksson (1994) påverkar svår smärta och lidande enheten människan.  Den vårdvetenskap-

liga människobilden av den dementa patienten med smärta har en direkt betydelse för vår-

dandet. I vården av människor med smärta kan vi inte avgränsa vården till vård av enbart 

kroppen, själen eller anden. Alla dessa integrerar och påverkar varandra. Resultatet i studien 

visar att smärta inte bara inverkar på kroppen utan kan beröva patientens frihet och begränsa 

hennes liv genom att medföra ensamhet och ofrivillig isolering. Begränsad rörelseförmåga 

som kommer med smärta inverkar på patientens självständighet. Smärta börjar dominera 

livet, påverkar sömnen och ger ingen ro att vila eller umgås med andra. Alla dessa faktorer 

leder till lidande.  Oförmåga att uttrycka sin smärta verbalt förstärker själslig smärta och 

lidande. Studiens resultat i det avseendet stämmer överens med de caritativa grundprinci-

perna. Enligt dessa principer borde alla dimensioner, som omfattas av   den vårdvetenskap-

liga människobilden, tillgodoses i vården. Ifall det inte sker leder det till ett större lidande 

(Eriksson, 2001). 

 

Resultatet i studien visar på att varje unik patient uttrycker sin smärta och lidande på ett unikt 

sätt samt har sina individuella och unika orsaker till smärta. Patienternas smärta beror på 
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många orsaker förutom den mest uppenbarliga, dvs. den höga åldern. Studien visar att orsa-

ken till smärta också kan relateras till tunga arbets – och livsförhållanden före i livet.  I 

många fall involverar smärta hos patienterna djupare mänskliga dimensioner såsom själen 

och anden. När man kopplar detta resultat i studien till det teoretiska perspektivet känns det 

logiskt att utgå från vårdandet i sin ursprungliga och naturliga form som handlar om en re-

lation som förmedlas av människokärlek (Eriksson, 2001). Vårdare som har människokär-

lek, dvs. caritas, som ett grundmotiv i sitt arbete får möjlighet att ingå i en djup kontakt med 

patienten och se henne som enhet.  Eriksson skriver att kärleken är en nödvändig betingelse 

för omsorg till sina medmänniskor. Medlidande stiger fram i mötet mellan kärlek och lidande 

(Eriksson, 2001). På det viset kan man anta att det är vårdares människokärlek som öppnar 

möjligheter för medlidande. Vårdares kärlek som grundmotiv och inre resurs ger möjligheter 

i vårdandet att se det inre livet hos patienten. På det viset kan vårdare upptäcka traumatiska 

upplevelser och dystra känslor som kan manifesteras i form av smärta i patientens kropp.  

 

Vårdandets grundkategori är lidande som motiverar till vårdande. En svår smärta inverkar 

på enheten människan (Eriksson, 2001). En kroppslig smärta som inte lindras kan leda till 

att enheten människan splittras och driver människan till en själslig och andlig död (Eriks-

son, 1994). Att smärta är ett lidande steg tydligt fram i studiens resultat.  En långvarig smärta 

som inte kan uttryckas verbalt och inte har någon mening blir till ett lidande hos äldre de-

menta patienter. Lidandet kan upplevas på tre olika sätt: sjukdomslidande, livslidande och 

vårdlidande. Kroppslig smärta, är en vanlig orsak till sjukdomslidande enligt Eriksson 

(1994). Sjukdomslidandet hos dementa patienter med smärta kommer fram i studiens resul-

tat. Detta är lidande som upplevs i relation till sjukdom och behandling. Sjukdomslidandet 

förändrar livet för dementa på ett genomgripande sätt. Sjukdomen och det lidande det för 

med sig innebär att den tidigare ordnade tillvaron drastiskt förändras. Detta blir mycket på-

tagligt inom institutionsvården enligt studiens resultat.  

 

Vårdlidandet förekommer också inom demensvården som resultatet visar. Det kan ofta bero 

på de kommunikationsproblem som uppstår mellan dementa patienter och vårdpersonal.  Att 

förlora sin förmåga att förmedla orden i sitt språk ger patienten en känsla av förtvivlan och 

besvikelse. Hon kan uppleva att hennes smärta är osynlig för de andra. På det viset känner 

sig patienten isolerad i sig själv och utestängd från en gemenskap. Studien visar att i dessa 

situationer upplever patienten såväl en fysisk som en andlig ensamhet i det att hon inte har 
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någon att dela sina tankar och sin inre värld med.  En avsaknad av kommunikation och för-

ståelse leder till lidande hos patienten. Erikssons (2001) skriver att om patienten känner sig 

bortglömd och osynlig med sin smärta leder det till lidande. Denna form av lidande kan man 

koppla till vårdlidande, vilket nämligen innebär en kränkning av patientens värdighet. Vär-

dighet beskrivs av Edlund (2002) som att vara självständig och värdefull samt att bli bekräf-

tad som den unika individ man är. Enligt Eriksson (1994) kränker vi en människas värdighet 

om vi inte bekräftar hennes smärta och lidande och därmed lider människan även av att 

hennes smärta blir ifrågasatt.  Kasen (2002) skriver att vårdlidande ter sig oförenligt med 

vårdandets kärna att lindra lidande och ses som den mest beklagliga formen av lidande som 

med alla medel borde elimineras.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att, enligt studiens resultat, kan kroppslig smärta inne-

fatta lidande för hela enheten människan. Kroppslig smärta är ett sjukdomslidande, ett li-

dande som upplevs i relation till själva orsaken till smärta, dvs. sjukdom eller behandling. 

Vårdpersonal kan i sin tur förorsaka vårdlidande, dvs. ett lidande som upplevs i relation till 

själva vårdsituationen, genom ett dåligt bemötande, oförståelse av patientens behov och ge-

nom att förbise patientens smärta. En dement patient med smärta som inte kan uttrycka den 

verbalt söker bekräftelse och vill bli trodd. Eriksson (2001) påstår att patienten är en unik 

individ som vill bli tagen på allvar och få sin röst hörd. Om man som vårdare inte ser detta 

behov och denna längtan så förorsakar man mera lidande. Sjukdomslidande och vårdlidande 

kan leda till ett livslidande som förekommer i relation till det hela egna livet hos en dement 

patient.  

 

Lidandet tär på människans värdighet, men kan återställas genom en caritativ vård som grun-

dar sig på kärlek till medmänniskan och ansvar för den andra.  Caritastanken utgör en kärna 

i allt vårdarbete och innebär en speciell etisk hållning (Eriksson, 1990). Caritativ vård hand-

lar om vårdares vilja att ta ansvar för och offra sig för patienten. Detta leder till att det uppstår 

en inre beröring hos patienten och lidande lindras (Eriksson, 2001). Genom att ta sig tid och 

bära den börda som smärta förorsakar, kan man tillsammans med patienten hitta utvägar ur 

lidandet och lindra smärta (Eriksson, 2001). Den caritativa hållningen blir synlig när vår-

darna på ett äkta och levande sätt vågar ta del av patientens smärta. Vårdarens etiska hållning 

med caritasmotivet till sin grund träder fram i vårdarens öppenhet och lyhördhet som leder 

till förståelse av patienten som människan. Den hållningen utstrålar värme, empati och trygg-

het. Vårdarna är intresserade av människan de vårdar, hennes liv och bakgrund. På det viset 
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visar vårdarna att de bryr sig om, visar omsorg, värme och omtanke i mötet med patienten. 

Med hjälp av vårdarnas varma attityd och respekt får de äldre patientens livsvillkor träda 

fram. På det viset bevarar vårdarna patienternas värdighet. Eriksson (2003) skriver att vår-

dare skall bekräfta patienten för den som den är, som helheten människan, inte som endast 

en patient med diagnos.  

 

Den vårdande etiken synliggörs, enligt studiens resultat, i det som vårdarna gör för patien-

terna och i deras attityder till patienternas smärta. Alla tecken på smärta, både verbala och 

icke-verbala, tas på allvar. Det är viktigt enligt resultatet att inte enbart känna den dementa 

patientens individuella uttryckssätt för smärta utan även att se det unika i varje enskild pati-

ent. Resultatet pekar på att ett individuellt bemötande där vårdarna ser alla begränsningar 

som smärta medför i patientens liv är en utgångspunkt för vårdandet som lindrar patientens 

lidande. Eriksson skriver (2001) att i en vårdkultur där patienten är inbjuden, bekräftad och 

vårdad skapas förutsättningar för att lindra och eliminera lidandet.  

 

När patientens kommunikation är påtagligt störd kan inte vårdaren uppleva respons från pa-

tienten. Resultatet visar att detta kan leda till att båda parter känner sig ensamma. Denna 

ensamhet kan hota vårdetikens förpliktelser när man möter patienten. Samtidigt visar resul-

tatet att de vardagliga vårdrutiner som vårdarna utför bjuder på naturliga tillfällen som be-

främjar en målinriktad interaktion mellan vårdaren och patienten. Närheten i den dagliga 

omvårdnaden resulterar i att vårdaren bättre börjar förstå patientens reaktioner, känslor och 

sätt att kommunicera. Vårdaren bör också vara tillräckligt ödmjuk i sin hållning för att er-

känna patientens rätt till egen verklighet. Studien visar att i den nära kontakten med patienten 

bekräftar vårdaren den dementa patientens värdighet genom sin strävan att förstå vad pati-

enten vill förmedla. På det viset förverkligas barmhärtighet i vårdandet. Patienten känner att 

någon bryr sig om henne som den människan hon är trots det faktum att hon kommunicerar 

med omgivningen på ett annorlunda sätt (jfr Eriksson, 1987).  

 

Vårdares äkta närvaro i mötet med patienten är en annan aspekt som har betydelse för att 

unna avläsa patientens smärta enligt studiens resultat. Enligt Eriksson (2013) innebär när-

varo inom vården att vårdaren finns till för patienten. Eriksson menar att den caritativa eti-

kens kärna utgörs av sann närvaro och av att verkligen se situationen och den enskilda män-

niskan i den situationen.   Enligt resultatet förverkligas den äkta närvaron genom att vårdaren 

koncentrerar sig på den patient hon möter och är öppen för situationen. Det är inte tidsmässig 
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fråga utan mer fråga om vårdares förmåga att ta stunden tillvara och genom sin etiska håll-

ning förmedla känslan av att hon är fullt koncentrerad på patienten. Resultatet i studien fram-

för att den äkta närvaron upplevs som en nödvändighet för att vårdaren skall kunna nå pati-

enten. Den närvaron är något man själv kan skapa å andra sidan även dra sig ifrån, dvs. ett 

val man gör. När vårdaren visar att hon bryr sig om och är koncentrerad på patienten hon 

möter kan patienten känna sig trygg och beskyddad. Patienten känner att hon kan lita på att 

vårdaren tar hand om henne. Tilliten byggs upp då patienten känner förtroende för sin vår-

dare. I dessa situationer vågar patienten öppna sig och ge uttryck för sina behov. Patienten 

låter vårdaren komma nära som resultatet visar. Samma förståelse av tillit och förtroende ser 

vi i den caritativa vårdtraditionen, dvs. att genom tillit som tar fasta på vårdares äkta närvaro 

kommer patientens förtroende fram (Wiklund, 2003). Detta kan i sin tur väcka hopp dvs. en 

rörelse som sker i patientens inre värld.  I relation till studiens resultat kan det tolkas som att 

den äkta närvaron i mötet med patienten innebär att vinna patientens förtroende genom att 

vara empatisk och visa att man bryr sig om i den stund man möter patienten. Det stämmer 

överens med den caritativa etikens kärna som utgörs av sann närvaro och av att verkligen se 

situationen och den enskilda människan (Eriksson, 2013).  

  

Närvaro i vårdandet för diskussionen vidare till en annan aspekt som är viktig för att kunna 

identifiera smärta hos dementa. Studiens resultat visar att den äkta närvaron i mötet med 

patienten förutsätter en delad gemenskap mellan vårdaren och patienten. Gemenskapen inne-

bär att båda parterna är redo att möta den andra och öppnar sig för den andra.  Enligt Er-

iksson (2001) utgör vårdgemenskap vårdandets meningssammanhang och har sitt ursprung 

i kärlekens, ansvarets och offrandets ethos. Den vårdande gemenskapen karaktäriseras i sin 

tur av ett möte i tid och rum i en absolut närvaro, där det finns värme, närhet, respekt, ärlig-

het, tolerans och vila. Vårdandets gemenskap är källan till styrka och mening i vårdandet. 

Den kan inte tas för given utan förutsätter en medveten strävan till att en gemenskap uppnås. 

Det förutsätter också att bli inbjuden och mottagen i gemenskapen (Eriksson, 1992). I stu-

dien kommer det tydligt fram att genom sin äkta närvaro bjuder vårdaren in patienten i en 

vårdande gemenskap. Den gemenskapen förenar och binder samman och ger allt en mening 

(Eriksson, 2001). Kasen (2002) skriver att genom sin närvaro kan vårdaren hjälpa patienten 

att bära lidandet samt även möjliggöra en försoning genom att möta patienten i lidandets 

drama. En rörelse mot hälsa kan då möjliggöras.  
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Förståelse av begreppen lidande och lidandets drama ur det vårdvetenskapliga samman-

hanget hjälper att förstå den vårdande gemenskap som förekommer mellan vårdaren och 

patienten i studiens resultat. Varje människas lidande handlar om lidandets drama som ut-

spelas i tre akter: 1. Bekräftande av lidandet; 2. Själva lidandet med tid och rum att lida ut; 

3. Försoning som en väg till en ny enhet (Eriksson, 1993, 1994). Varje människa söker en 

medaktör i sitt lidande för att uppleva en gemenskap som kan bekräfta hennes lidande och 

på det viset hjälpa henne till att försona sig med lidandet (Eriksson, 2001).  Det är mycket 

sannolikt att en dement patient som förlorat sin förmåga till verbal kommunikation inte 

förmår artikulera sin smärta. Resultatet visar att en känsla av hopplöshet föds om den lidande 

patienten känner sig övergiven. Patientens lidande i dessa situationer kan få drag av outhärd-

lighet eftersom hon känner sig ensam trots att vårdarna rör sig alldeles nära. Patienten blir 

tvungen att kämpa ensam i lidandets kamp. Därför kan en lidande dement patient ha ett 

otroligt inre begär att få uppleva och ta del av en gemenskap i sitt lidande. Eriksson (1994) 

påpekar att genom att våga vara medaktör i lidandets drama, har man för avsikt att försöka 

lindra en medmänniskans lidande. I studiens resultat innebär det att vårdaren bekräftar pati-

entens lidande och vågar vara patientens medaktör i hennes unika lidande oavsett de kom-

munikationssvårigheter som förekommer. På det viset förmedlar vårdaren att försoningen 

med smärta och lidandet är möjlig ifall patienten accepterar sitt lidande i ett nytt meningsfullt 

sammanhang.  För den dementa patienten i studien kan försoningen innebära att patienten 

upplever att hon kan bli förstådd och få en meningsfull respons från vårdarna. Detta stämmer 

överens med det vårdvetenskapliga perspektivet. Då vårdaren ingår i en vårdande gemen-

skap har vårdaren en vilja att ta ansvar och hjälpa så att inre beröring uppstår hos patienten 

och lidandet lindras, dvs. att vårdaren träder ur sig själv för att skapa möjligheter för patien-

ten (Eriksson, 2001).  

 

I studiens resultat kommer det fram att det är lättare att uppnå den delade gemenskapen ju 

längre förhållandet mellan patienten och vårdaren varar. Ju bättre vårdaren känner patienten 

desto lättare ser han eller hon de individuella behoven och kan svara på dessa. Från det 

teoretiska perspektivet kan man bekräfta den aspekten i resultatet genom att det finns nyan-

ser av en tidsdimension i lidandets drama. Det handlar om att man skall bekräfta en annan 

människas lidande genom att finnas i närheten, genom att ge inbjudan till det lidandet och 

genom att ge tid och rum som behövs för att kunna lida ut (Eriksson, 1994). I studien för-

medlar vårdarna att de finns i närheten och bjuder in den lidande patienten som en hedersgäst 

till ”ett tryggt rum”. På det viset känner sig patienten bekräftad och välkommen och kan ingå 
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i den vårdande gemenskapen med vårdaren. Finns inte denna möjlighet då kan tiden bli ett 

hinder och ha en negativ inverkan i lidandets drama. Resultatet visar att i vissa situationer 

känner sig vårdarna maktlösa när de inte har möjlighet att vara äkta medaktörer i patientens 

lidande. De korta möten mellan patienten och vårdaren på sjukhus eller andra stora vårdin-

rättningar ger ingen möjlighet för vårdaren att ge sitt stöd. Istället lämnas patienten ensam. 

Därmed påverkas också värnandet om patientens värdighet negativt. Utan gemenskapen med 

vårdaren kan inte den demente patienten komma i rörelse mot att förstå och finna mening i 

sin smärta och lidande vilket leder till ett outhärdligt lidande enligt Rehnsfeldt (2000).  

 

Den sista aspekt som kommer fram i studiens resultat och som ska diskuteras i relation till 

det teoretiska perspektivet handlar om mod i vårdandet av dementa patienter. Resultatet i 

studien visar att det krävs mod och ansvar hos vårdaren för att våga stanna kvar och bli vittne 

till patienternas smärta och lidande. Detta stämmer överens med den caritativa etik som 

handlar om att ha mod och vittna om det man sett samt slutligen ta ansvar för situationen 

(Eriksson, 2013). Arman (2003) skriver att genom att vårdaren blir kvar hos den lidande 

patienten och inte ryggar tillbaka för hennas lidande blir vårdaren ett vittne för det gränsö-

verskridande och goda. Om vi vill uppnå en förändring hos den som lider så måste vi finnas 

där med den lidande patienten (Arman, 2003). Enligt resultatet i studien innebär vårdarens 

mod att alltid finnas vid patientens sida när vården inte fungerar för patientens bästa.  På det 

viset skyddar vårdaren patienten gentemot missförstånd och kränkning av värdighet. I prak-

tiken innebär det att vårdaren vågar säga till och vågar försvara den lidande patienten. I 

studien kommer det fram många exempel på hur vårdarna försöker skydda patienten från det 

lidande hon utsatts för i samhället. Genom modet vågar vårdarna exempelvis gripa in och 

stoppa en handling som orsakar lidandet. Genom sin kärleksfulla attityd och vilja att lindra 

lidande får vårdarna modet att säga till om något görs som är emot deras principer i vårdandet 

av smärta. För patienten är det avgörande att hon känner att vårdaren bryr sig om henne och 

kan vara budbärare mellan henne och andra vårdaktörer när patienten inte har förmåga att 

kommunicera med omgivningen. 
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10. Kritisk granskning 

 

Detta kapitel inbegriper mitt försök att utvärdera och kritiskt bedöma studiens genomförande 

och huruvida den kvalitativa innehållsanalysen har lyckats fånga och visa de aspekter som 

är viktiga för att kunna avläsa smärta hos dementa patienter inom vården. Det finns många 

olika åsikter om hur vetenskaplig kvalitet ska granskas. Vikström (2005) skriver exempelvis 

om vad som utgör en forskares kompetens inom sitt ämnesområde. För att forskaren ska 

anses kompetent bör hon ha både kunskap och erfarenhet inom sitt forskningsområde, sam-

tidigt som hon bör kunna ta del av det relevanta som finns i material som studeras och tolkas. 

Tolkning är ändå alltid subjektiv och kan därmed ifrågasättas. För att resultatet i en studie 

ändå skall kunna anses tillförlitligt är det viktigt att forskaren är konsekvent och håller sig 

till de metoder hon beskrivit i sin forskning. Larsson (2004) menar att fakta alltid är per-

spektivberoende och det ät viktigt att explicitgöra förförståelsen så att utgångspunkten blir 

tydlig. På det viset blir studien tillgänglig för kritisk granskning.  Graneheim och Lundman 

(2017) framhäver att syftet med all ny forskning är att komma med ny kunskap och insikt 

inom ett ämne. Den nya kunskapen behöver inte vara den enda sanningen utan kan ge ett 

exempel på en tolkning.  

 

Min kritiska bedömning av studien har Larssons (2004) metod till sin grund med stöd av 

Näsmans och Nyholms (2015) kriterier i kvalitetsgranskning. Enligt Larsson (2004) sker 

granskningen i relation till kvaliteter i framställningen, kvaliteter i resultatet och till validi-

tetskriterier. En lyckad analys resulterar i att se verkligheten på ett nytt sätt. Tolkningarna 

ska ha sin förankring i datamaterialet samtidigt som de ska överskrida det på ett nytt sätt. I 

denna studie har ledtråden varit att systematiskt upptäcka något nytt genom att ta fasta på 

det materialet har erbjudit. En reflektion över vad den forskningen har att ge till dagens 

vårdvetenskap har funnits i mina tankar under hela arbetsprocessen. 

 

Kvaliteter hos framställningen 

 

Granskning av kvaliteter i studiens framställning sker genom granskning av studiens per-

spektivmedvetenhet, interna logik och etiska värde enligt Larssons (2004) metod.  

 

Perspektivmedvetenhet 
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För forskare är det av central betydelse att vara perspektivmedveten eftersom allt som man 

forskar i har man även en förförståelse för, dvs. att det alltid gömmer sig ett perspektiv 

bakom varje beskrivning av verkligheten. Genom att explicitgöra förförståelsen gör man 

utgångspunkten för tolkningen tydlig. På så sätt undanhåller forskaren inte läsaren sitt per-

spektiv. Larsson (2004) skriver att förförståelsen kan innefattas av tidigare forskning, tolk-

ningsteori och personlig erfarenhet. Nyholm och Näsman (2015) anser också att det är nöd-

vändigt att klargöra den egna förförståelsen i en hermeneutisk forskningsprocess eftersom 

förståelsen fördjupas utgående från den egna förförståelsen. I denna studie beskrivs min för-

förståelse i kapitel 1. Förförståelsen utgår från min erfarenhet av arbete som vårdare av per-

soner med demenssjukdom. Min förförståelse är en av de viktigaste bakgrundsfaktorerna för 

valet av studiens syfte och frågeställningar. Förförståelsen har även stor inverkan på valet 

av material för studiens bakgrund och tidigare forskning.  Traditionstillhörighet i studien är 

den vårdvetenskapliga caringtraditionen vid Åbo Akademi i Vasa. Den teori som varit 

grundläggande i denna avhandling är Erikssons caritativa vårdteori. Det teoretiska perspek-

tivet och förförståelse i form av tidigare forskning och min personliga erfarenhet utgör tolk-

ningsramen på alla tolkningsnivåer i studien. Det har varit en strävan att öppet redogöra för 

den förförståelse som jag har. Detta har inte varit helt lätt eftersom det i sin helhet innebär 

att jag får redogöra för allt jag har upplevt, tänkt eller läst. Detta är omöjlighet om man tänker 

rent praktiskt.  

 

Intern logik 

 

Enligt Larsson (2004) bör det i en forskningsprocess råda harmoni mellan forskningsfrågan, 

antaganden om forskning och det studerade fenomenets natur, datainsamlingen och analys-

tekniken. Principen är att ett vetenskapligt arbete skall vara ett slutet system, en väl sam-

manfogad konstruktion. Nyholm och Näsman (2015) poängterar också att i en studie ska 

syftet presenteras entydigt och logiskt och vara förenligt med tidigare forskning och det te-

oretiska perspektivet för att påvisa giltigheten. Därtill ska frågeställningarna vara tydliga och 

relevanta i relation till syftet. I denna studie säkras kvalitet i intern logik genom ett klart 

utskrivet syfte samt tydliga forskningsfrågor. Syftet med den här studien har varit att få för-

ståelse för vad som kännetecknar smärta hos dementa patienter samt hur vårdare genom sitt 

vårdande kan avläsa smärta hos personer med demenssjukdom. Studiens forskningsfrågor 

har varit 1. Vad som kännetecknar smärta hos dementa patienter? och 2. Hur kan vårdare 

genom sitt vårdande avläsa smärta hos dementa patienter? Strävan genom studien har varit 
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att låta syftet och forskningsfrågorna sätta sin prägel på hela arbetsprocessen. Studiens syfte 

anses vara logiskt och förståeligt. Studiens frågeställningar motsvarar väl studiens syfte. Stu-

diens syfte och forskningsfrågor har vuxit fram ur mitt intresse och har genom den tidigare 

forskningen och det teoretiska perspektivet fått en vetenskaplig innebörd och bekräftelse. 

Syftet anses vara förenligt med det teoretiska perspektivet, eftersom begreppet ’vårdande’ 

utgör grundsubstansen i syftet såväl som i det vårdvetenskapliga perspektivet. 

 

Nyholm och Näsman (2015) framför att urvalsprocessen, datainsamlingsmetoden, materialet 

och dataanalysen ska vara väl beskrivna, logiska och motiverade. Forskaren väljer det tolk-

ningsalternativ som känns mest givande och fruktbart, med andra ord den tolkning som har 

mest potential att öppna upp ämnet. Den övergripande meningen med valet av studiens me-

tod och material har varit en strävan att på bästa möjliga sätt nå den förståelse som eftersträ-

vas i studien. En kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) har valts 

som studiens metod. Analysens arbetsgång är tydligt formulerad i kapitel 7.3 vilket borde 

stärka giltigheten i analysprocessen.  Exempel på hur analysen praktiskt utfördes presenteras 

i bilaga 8. På det viset får läsare bättre möjligheter att i detaljer följa tolkningsprocessen. Jag 

har varit medveten om att det fanns både fördelar och nackdelar med det slutliga metodvalet. 

Till fördelarna med kvalitativ innehållsanalys hör möjligheten att bearbeta ett stort data-

material. Analys kan dessutom genomföras på olika abstraktions – och tolkningsnivåer. Att 

arbeta alltför nära texten medför en risk för att helheten går förlorad genom en alltför detal-

jerad kodning. Att arbeta på flera abstraktionsnivåer samtidigt kan innebära svårigheter att 

utveckla logiska och hållbara kategorier och teman. Innehållsanalys som metod medför 

också en risk för att det verklighetsnära materialet för snabbt binds till underteman och te-

man, vilket kan göra att det nya inte får framträda. En fördel är att metoden kan anpassas till 

olika syften, till datamaterial av olika kvalitet samt till forskarens erfarenhet och kunskap 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2017). Jag försökte vara öppen för all kunskap som stigit 

fram ur materialet vid analysprocessen. Dessutom fick jag revidera resultatet i studien flera 

gånger innan jag blev nöjd med den slutliga versionen. Enligt min uppfattning har den slut-

liga versionen av analysresultatet tillämpats och presenterats på ett korrekt sätt. Resultatets 

huvudkategorier och underkategorier svarar på studiens syfte och forskningsfrågorna. Stu-

diens slutsatser är förankrade i materialet. Analysmetoden kan bedömas vara lämplig i relat-

ion till forskningsmaterialet och studiens karaktär. 
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Materialet i den empiriska delen av studien samlades via semistrukturerade intervjuer med 

vårdare. Semistrukturerade intervjuer valdes eftersom jag ville utgå från de specifika teman 

vid intervjuerna. Samtidigt ville jag att deltagarna själva skulle få lyfta fram viktiga aspekter 

kring studiens tema som inte fanns i intervjufrågorna. Eftersom det var jag som intervjuade 

alla deltagare i studien kunde det vara möjligt att min förförståelse på något sätt påverkat 

deltagarnas svar. Förhoppningsvis har jag inte styrt deltagarnas åsikter påtagligt. För att mot-

verka detta användes en intervjuguide som utformades under studiens gång (bilaga 7).  

 

Att rekrytera deltagarna i studien har varit utmanande. Studiens deltagarantal var således 

endast sju personer. Samtidigt var intervjumaterialet innehållsrikt och svarade väl på forsk-

ningsfrågorna. De utvalda deltagarna lämpade sig bra för studien eftersom alla hade arbets-

erfarenhet inom demensvården och hade åsikter angående de temaområden som diskutera-

des i intervjuerna. På det viset kunde de sju deltagarna anses vara en lämplig mängd för att 

ett trovärdigt resultat i studien. Genom de individuella intervjuerna har jag nått en djup för-

ståelse för deltagarnas upplevelser. Jag hade även möjlighet att följa med deltagarnas icke 

verbala språk ifall någon skulle ha upplevt obehag för temat ifråga utan att verbalt uttrycka 

det. Ytterligare perspektiv kring studiens tema kunde öppnats upp om intervjustudien även 

innefattat övrig vårdpersonal, anhöriga eller patienter. Att ta med övriga vårdrepresentanter 

kunde ha gett resultatet fler skiftningar och nyanser som vårdarna själva inte förmår se. Stu-

dien har dock i sitt syfte begränsats till att försöka skapa förståelse för studiens tema utifrån 

vårdares perspektiv.  

 

Jag anser att alla intervjuer överlag gick bra och till och med över förväntan med djupa och 

långa diskussioner. Jag förväntade mig att deltagarna inte skulle vara bekväma att diskutera 

ämnet men jag upplevde det motsatta i praktiken, att de gärna beskrev sina upplevelser med 

öppenhet och ärlighet. Deltagarnas djupgående svar ledde till omfångsrika analysenheter ef-

ter transkriberingen av materialet.  

 

Etiskt värde 

 

Larsson (2004) skriver att det är viktigt att en vetenskaplig studie uppvisar god etik. De 

etiska ställningstagandena presenteras i kapitel 7.4 i studien. En god forskningsetik har ef-

tersträvats genom hela arbetet. En central kvalitet i allt vetenskapligt arbete är att visa om-

tanke om de människor som deltar i studien. De grundläggande etiska principerna i relation 
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till de vårdare som deltagit i studiens datainsamling är autonomiprincipen, godhetsprincipen, 

principen om att inte skada och rättviseprincipen (God vetenskaplig praxis och handläggning 

av avvikelser från den, 2012). Resultatet presenteras genom en noggrann redogörelse för hur 

metoden använts. Respekt visas för de deltagande vårdarnas integritet och värderingar. Vår-

darna som deltagit i studien kan inte identifieras eftersom datamaterialet behandlats konfi-

dentiellt. Deltagarna var medvetna om att studien gjordes med garanterande av deras anony-

mitet.  

 

Jag har strävat efter att korrekt tolka och återge resultatet från datamaterialet. Min strävan 

har under hela arbetet varit att vara ansvarsfull vid tolkning av vårdarnas utsagor. Jag har 

varken undanhållit eller lagt till något i materialet. Strävan har också varit att inte anpassa 

materialet så att det bättre skulle passa studiens syfte. Näsman och Nyholm (2015) lyfter 

också upp språkets betydelse för att utlägga förståelse i en studie. Språket i denna avhandling 

har översatts från engelska till svenska (kapitel 3) vilket kan medföra vissa betydelseskill-

nader och på det viset minska trovärdigheten i studien. En möjligtvis ännu viktigare faktor 

beträffande språk är tolkningen av materialet från den empiriska delen (kapitel 8). I fem av 

sju studiens intervjuer pratades österbottnisk dialekt. I transkriberingen översattes dialekten 

till högsvenska och även citaten i resultatdelen är skrivna på högsvenska. Eftersom jag kan 

förstå många österbottniska dialekter relativt bra borde materialet blivit tämligen korrekt 

förstått och översatt. Ändå måste jag poängtera att jag själv har ett annat modersmål än 

svenska vilket gör att feltolkningar beträffande vissa språkuttryck i materialet kunde före-

komma.  

 

Kvaliteter hos resultaten 

 

Granskning av kvalitet i studiens resultat sker genom granskning av studiens innebördsrike-

dom, struktur och teoritillskott (Larsson, 2004). 

 

Innebördsrikedom 

 

När det gäller kvalitativa studier handlar resultatet ofta om att gestalta något på ett sätt så att 

nya innebörder uppstår. Enligt Larsson (2004) är det viktigt hur innebörder gestaltas. Inne-

bördsrikedomen i denna studie är gestaltning av vad som kännetecknar smärta hos dementa 

samt hur deras smärta kan avläsas. Denna gestaltning skapas med hjälp av de beskrivande 
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och nyansrika citaten från intervjuerna. Näsman och Nyholm (2015) menar att resultatet ska 

granskas utifrån om det är rikt på nyanser, sanningslikt och nyskapande. Det betyder att 

tolkningen får högre kvalitet av ju fler nyanser den kan fånga in. Jag har strävat efter att 

skapa en nyanserad presentation av de tolkningar som jag gjort under analysprocessen.   

 

Att tolka och förstå något innefattar även risken att missförstå eller att inte uppfatta det re-

levanta. Graneheim och Lundman (2017) påstår att verklighet kan tolkas på olika sätt och 

förståelse är beroende av subjektiv tolkning. Texten involverar också flera meningar och en 

viss grad av tolkning som gör att någon annan forskare kan få ett annorlunda resultat. Vik-

ström (2005) skriver att orden som bär på mening om världen kan betyda något annat och 

något mer mångskiftade än författaren avser, och mottagandet av texten anses i sig vara 

tolkande och skapande där språket är förmedlaren mellan människan och världen. Jag har 

varit medveten om den kritiska aspekt som förekommer vid materialets tolkning. Jag för-

sökte öppet lyfta fram de aspekter i resultatet som jag kunde konstateras. Strävan har varit 

att synliggöra och förmedla vad jag har sett, hört och upplevt i intervjuer med studiens del-

tagare och i arbetet med de transkriberande intervjutexterna.  

 

I denna studie kan också reflekteras över min roll.  Jag har erfarenhet som vårdare inom 

demensvården. Samtidigt är jag forskare i den studien. Detta inifrånperspektiv kan ses som 

ett hinder på grund av en viss svårighet att distansera från situationen. I det fallet anser jag 

det inifrånperspektiv som en fördel med möjligheten att förstå det berättade ur ett bredare 

perspektiv. Samtidigt har studiens tidsmässiga fördröjning gjort att jag fått distans till materi-

alet och ibland sett materialet på ett annat sätt vid återupptagandet av läsning.  

Struktur 

 

Enligt Larsson (2004) innebär kvalitetsgranskning av resultatet att det är strukturerat i sin 

framställning. Detta innehåller ett krav på överskådlighet och reduktion av komplexitet. I 

praktiken handlar det exempelvis om att man inte ska använda överflödiga begrepp.  Tolk-

ningen bör fånga in det fundamentala som finns i materialet och presentera det på ett exakt 

sätt. I denna studie har jag försökt att strukturera upp studien så att den ska bli så klar och så 

lättläst som möjligt. Studiens design som presenteras i kapitel 5 torde underlätta överskåd-

ligheten. I resultatet lyfts fram smärtans mest betydande egenskaper inom demensvården 

samt aspekter av vårdandet som hjälper eller försvårar att avläsa smärta i den vårdkontexten, 
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vilket motsvarar studiens syfte. I resultatet undviker jag att använda mig av svåra och otyd-

liga begrepp. Resultatet i studien redogörs genom att substansen belyses med citat ur forsk-

ningsmaterialet. Svårigheten i den delen av arbetet har varit att begränsa sig, och inte bygga 

upp resultatet med enbart fina citat. 

 

 En bra struktur handlar också om att det finns ett resonemang som följer en röd tråd och 

underbygger en slutsats eller en tolkning (Larsson, 2004). Strävan har varit att läsaren skall 

ha möjlighet att följa mina tankegångar genom hela arbetet. I den här avhandlingen följs den 

röda tråden från början till slut. I bakgrundskapitlet beskrivs den nuvarande situationen inom 

demensvården i landet samt det aktuella forskningsläget. Därefter hittades en kunskapslucka 

som den här studien skulle fokusera på, dvs. aspekter av vårdandet som kan hjälpa att avläsa 

smärta hos patienter med demens. Det finns få studier gjorda från det perspektivet i Finland 

och internationellt. Därefter görs intervjustudien där vårdarna får berätta om sina upplevelser 

och åsikter kring studiens tema. Enligt Larsson (2004) är det viktigt att resultatet är sam-

mankopplat till studiens syfte och forskningsfrågor. Resultatet i diskussionen har reflekterats 

mot det teoretiska perspektivet, den teoretiska bakgrunden samt mot tidigare forskning. På 

det viset ses den röda tråden i resultatet.  

 

Teoritillskott 

 

Det tredje kvalitetskriteriet hos resultaten är teoritillskott. Det innebär hur bra resultaten kan 

relateras till tidigare teorier samt ifall resultaten kan förändra teorin skriver Larsson (2004). 

När man bedömer kvaliteten i teoritillskottet handlar det i första hand om det finns något 

teoretiskt inslag överhuvudtaget. Därefter bör relationen till tidigare relevant teori bedömas: 

har man lyckats att bidra med ett tillskott till denna? Mitt övervägande kring studiens teori-

tillskott sker genom att studiens resultat granskas i relation till forskning som gjorts inom 

det vårdvetenskapliga teoretiska perspektivet. Den spegling mot studiens teoretiska perspek-

tiv som presenteras i kapitel 9.2 är till stor del begreppsbunden. De begrepp och idéer som 

presenteras inom det teoretiska perspektivet möts likvärdigt i resultatet. Alla aspekter av 

studiens resultat hittar bekräftelse i den vårdvetenskapliga caritativa teorin samt i några en-

skilda arbeten av vårdteoretiker som jobbar inom den caritativa traditionen. På det viset kan 

jag inte konstatera att den studien har bidragit som tillskott inom den vårdvetenskapliga ca-

ritativa traditionen. Här vill jag poängtera att strävan med den studien inte har varit att ut-
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veckla vårdvetenskapens teorikärna utan att ge ett bidrag genom en ökad förståelse för stu-

diens tema.  Studien anses på det viset vara betydelsefull i och med att intervjuerna bidragit 

till att det uppstått en bredare och djupare förståelse för vårdandets potential. Avhandlingen 

ger dessutom god grund för fortsatta studier inom området. 

 

Validiteskriterier 

 

Till validitetskriterier hänförs enligt Larsson (2004) heuristiskt värde, diskurskriteriet, kon-

sistens, det pragmatiska kriteriet samt empirisk förankring. I den studien granskas studiens 

kvalitet utifrån resultatets heuristiska värde och empiriska förankring. 

 

Heuristiskt värde 

 

Studiens heuristiska värde ligger enligt Larsson (2004) i om den lett till ett nytt sätt att ge-

stalta verkligheten. En lyckad analys resulterar i ett nytt sätt att se på verkligheten. Det in-

nebär att öppna upp för ett nytt seende.  Det kan innebära nya kategorier för tänkandet, nya 

begrepp, mekanismer eller om en företeelse har kunnat relateras till ett sammanhang som 

gör något obegripligt rimligt.  Min förväntan är att studiens resultat öppnar nya tankemönster 

gällande en djupare förståelse för vårdandet och hur det kan avläsa smärta inom demensvår-

den. I studiens resultat stiger smärtans och lidandets olika nyanser och dimensioner fram. 

Det nya kan ses i vårdares hållning och attityder som hjälper att avläsa smärta hos dementa 

patienter. De slutsatser som framförs i denna avhandling anses vara relevanta för studiens 

tema. I forskningen har inga direkta motsättningar kunnat påvisas vilket kan tolkas stärka 

trovärdigheten. De nya tankemönstren kan bidra till en reflektion och nya handlingsmönster 

för vårdare.  

 

Empirisk förankring 

 

Här handlar det om överensstämmelse mellan verklighet och tolkning. Denna studie har haft 

sin empiriska förankring redan från början eftersom forskningsfrågorna har väckts av empi-

rin. Tolkningarna i studiens resultat har sitt ursprung i vårdarnas utsagor. Min strävan har 

varit att tydligt redogöra för hur resultatets huvudkategorier har skapats med hjälp av beskri-

vande text och citat. Det måste påpekas att deltagarnas motivation och förmåga att uttrycka 

sig har också betydelse, likaså omgivningen där intervjun görs. På det viset är det alltså 
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viktigt att forskningsprocessen beskrivs så tydligt som möjligt.  Motiveringarna till alla val 

inom forskningsprocessen skall vara transparenta för läsaren. Studiens arbetsgång beskrivs 

i kapitel 7. Tolkningarna av materialet ligger ändå på mitt ansvar. Min önskan är att mitt sätt 

att redovisa resultatet kan ge läsaren möjlighet att logiskt följa de tolkningar som blivit 

gjorda. På det viset säkras den empiriska förankringen av studiens resultat.  
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11. Slutsats 

 

I detta kapitel presenteras studiens övergripande slutsatser.  

 

Att upptäcka smärta hos patienter med långt gången demenssjukdom är utmanande enligt 

studiens resultat. I inledningsskedet av studien var min oro och mitt intresse för vad som i 

vårdandet kunde underlätta att avläsa smärta hos dementa patienter mest fokuserat på de 

yttre strukturerna och aspekterna av demenssjukdomen och hur den behandlas i vården. Un-

der studiens gång har de inre strukturerna i vårdandet också öppnats för mina ögon. Det som 

i vårdandet hjälper att avläsa och korrekt behandla smärta hos dementa patienter innefattar 

många aspekter. Vårdares etiska hållning har en större betydelse än jag kunde tro på huruvida 

smärta och lidande avläsas och lindras eller inte. Resultatet i den studien antyder på att vår-

darens hållning ger möjligheter i vårdandet. Detta innebär möjligheter av ansvar, tillit, mod 

och etisk värdegrund i vårdandet. Ansvaret förverkligas genom att vårdare gör allt för det 

bästa möjliga välbefinnandet hos patienten. Vårdares etiska hållning ger möjligheter att vara 

delaktig och närvarande i vårdande relationer. Etiken vägleder vårdares position även i sam-

hälleliga sammanhang där vårdkonflikter uppstår. Etiken ger möjligheter att kunna visa mod 

och försvara patienten i situationer där patienten utsätts för lidandet. Vårdares etiska hållning 

försäkrar patientens trygghet eftersom patienten kan lita på att personalen tar hand om henne 

och aldrig lämnar henne ensam med lidande. 

 

Att smärta är ett lidande stigit starkt fram i studiens resultat.  Studien har visat dessutom att 

dementa patienters lidande kan vara relaterat både till sjukdomslidande och vårdlidande som 

kan lindras genom caritativ vård. Caritativ vård utgår från människokärlek och barmhärtig-

het. Den ger sig uttryck i att vårdaren bryr sig om och visar empati och medlidande. Genom 

att se och försöka tolka patientens smärta bekräftar vårdaren patientens lidande och blir pa-

tientens medaktör i hennes unika situation. På det viset försöker vårdaren lindra lidande hos 

patienten. 

 

Strävan i studien har varit att nå en djupare förståelse för vad som kännetecknar smärta hos 

patienter med demens samt hur vårdare genom sitt vårdande kan avläsa smärta hos den pa-

tientgruppen. Vartefter arbetet med studien framskred har en förståelse nåtts. Resultatet i 

studien bedöms utvidga befintlig forskning eftersom resultatet specificeras till vårdandet och 

dess substans. Denna studie har varit en empirisk studie i klinisk praxis. Därmed bedöms 
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studiens slutsatser vara till nytta framförallt för vårdare som jobbar inom demensvården. Det 

vore trevligt om resultat som stigit fram i studien kunde användas i den praktiska verksam-

heten. Kunskapsområdet i hur vårdandet skall utföras för att tillgodose patienters behov och 

livskvalitet inom demensvården är ändå inte täckt. På det viset ger avhandlingen god grund 

för fortsatta studier inom området. En början har gjorts för den vårdvetenskapliga fördjup-

ningen. Områden som skulle vara intressanta att forska vidare i är exempelvis hur vårdare 

genom sitt vårdande kan hjälpa att återskapa en känsla av helhet och balans i dementa pati-

enters liv; hur vägar till försoning hos dementa patienter med smärta kan se ut; hur dementa 

patienters lidande kan lindras samt vad som kan ge tröst till lidande dementa patienter. 
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Bilaga 1 Befolkningens åldersstruktur 1917-2017 

 

 

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation]. ISSN=1797-5387. Helsinki: 

Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2019]. Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/index_sv.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stat.fi/til/vaerak/index_sv.html


                                                                                                                         Yulia Korzhina 

 

 

 

Bilaga 2 Döda genom demens (inkl. Alzheimers sjukdom) 1985–2009 

 

 

Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker [e-publikation]. ISSN=1799-506X. 2009. Helsinki: Statistikcentralen 

[hänvisat: 9.10.2018]. Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2009/ksyyt_2009_2010-12-17_tie_001_sv.htm 
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Bilaga 3 Tabell över den systematiska litteratursökningen  

 

Databas Sökord Träffar Valda Datum 

PubMed pain + dementia 

nursing 

131 3 09.12.2016 

PubMed pain+assessment 

nursing+ demen-

tia+measurment 

98 3 09.12.2016 

Cinahl pain+dementia 

nursing+communication 

77 5 09.09.2016 

PubMed pain+measurment 

dementia+nursing 

98 5 03.01.2017 

Cinahl pain+suffering 

life suffering+dementia 

20 4 15.01.2017 
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Bilaga 4 Ansökan om forskningstillstånd 

 

 

 

 
 

  

 

Ansökan om forskningstillstånd                                                              Vasa 12.06.2017 

 

Bästa föreståndare på  ...........................  Mitt namn är Yulia Korzhina. Jag är 

magisterstuderande vid Enhet för vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa. Jag skriver min 

magister avhandling nu. 

 

Forskning har visat att demenssjuka patienter utgör en utsatt och sårbar grupp inom vården. 

Den nedsatta verbala förmågan hos dementa patienter kan leda till att vårdare har svårt att 

identifiera smärta hos den patientgruppen. Avhandlingens syfte är att nå en djupare förståelse 

för vad vårdare gör för att identifiera smärta hos demenssjuka patienter. Min förfrågan gäller 

tillstånd att genomföra en studie bland vårdare på Ert serviceboende. Som min handledare 

fungerar docent och akademilektor Camilla Koskinen.  

 

Datainsamling planeras ske genom temaintervjuer under sommaren 2017. Med Ert tillstånd 

kommer jag att kontakta vårdare och sjukskötare som jobbar på serviceboendet eftersom de-ras 

kunskap är värdefull för min vårdvetenskapliga studie. Jag skulle vilja genomföra intervjuer 

med 5-7 vårdare som beräknas pågå i cirka 30 minuter. Önskan är att intervjun får göras på 

arbetstid och att ett lugnt utrymme vore tillgängligt för detta. 

 

Information till vårdarna kommer att vara tillgänglig via Förfrågan om deltagande i intervju-

studien. Intervjupersonens namn, arbetsplats eller andra uppgifter som kan tänkas ge dem till 

känna i materialet kommer inte fram i datainsamlings-, databearbetnings- eller resultatredo-

visningsskedet. Samtliga uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Deltagandet i 

intervjustudien är frivilligt och kan när som helst avbrytas under studiens gång utan att orsaken 

behöver anges.  

 

Om ni ställer er positivt till denna förfrågan ber jag er kontakta mig och bekräfta detta via e-

post. För att kunna vara färdig med avhandlingen inom planerad tid behöver jag Ert svar 

angående deltagande, vem av vårdpersonalen får intervjuas samt när det skulle passa Er, inom 

vecka 26. 

 

 I väntan på Er kontakt och på förhand tacksam över samarbete,  

 Yulia Korzhina,  mag. stud. i vårdvetenskap 

 yulia.korzhina@abo.fi 

  tel. 044-7578836      

 

Studiens handledare 

Camilla Koskinen, docent, akademilektor      

Camilla.koskinen@abo.fi 
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Bilaga 5 Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

 

  

Förfrågan om deltagande i intervjustudie om identifikation av smärta hos demenssjuka pa-

tienter 

 

Det här informationsbrevet är en förfrågan om Du vill delta i en intervjustudie angående 

identifiering av smärta hos demenssjuka patienter. Studien handlar om vårdares sätt att 

identifiera smärta hos demenssjuka patienter. Intervjustudien ingår som en del av min ma-

gisteravhandling i vårdvetenskap vid fakulteten för pedagogik och välfärd vid Åbo Aka-

demi i Vasa. Handledare för studien är docent och akademilektor i vårdvetenskap Camilla 

Koskinen. 

 

Dina tankar och erfarenhet kommer att vara mycket värdefulla för att stödja studien vars 

syfte är att nå en djupare förståelse för vårdares sätt att upptäcka smärta hos patienter med 

demens. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter och den kommer att spelas in, med Din till-

låtelse. Allt som Du kommer att berätta behandlas konfidentiellt. Inspelningen behövs för 

att kunna skriva ned Dina uttalanden till text som kommer att bearbetas efteråt. Inspel-

ningen och nedskriven text från intervjun används endast för studiens ändamål och kom-

mer att förstöras när studien är avslutad. Den nedskrivna texten kan möjligtvis läsas av 

handledaren under studiens gång. Tillgång till inspelningen har jag som utför den studien. 

Tystnadsplikt garanteras. I studiens resultatredovisning framgår inga namn eller andra de-

taljer som kan förknippas med Dig. Deltagandet i studien är frivilligt och Du har möjlighet 

att avbryta deltagandet när helst Du vill. För studiens framförande behövs Ditt skriftliga 

samtycke till att delta i den. Kontakta mig gärna om du har några frågor eller funderingar. 

 

Med vänliga hälsningar,                                                               yulia.korzhina@abo.fi                                                                         

Yulia Korzhina                                                                              tel. 044-7578836              

Mag. stud. i vårdvetenskap 
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Bilaga 6 Informerat samtycke till medverkan i intervjustudien 

 

  

 

 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien 

 

 

Jag har tagit del av informationen om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bear-

betas och behandlas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att 

jag, när jag vill, kan avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker 

härmed till att medverka i denna intervjustudie som handlar om vårdares sätt att identifiera 

smärta hos demenssjuka patienter. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________                                                __________________________ 

Ort                                                                                         Datum 

 

______________________                                                   _________________________ 

Intervjupersonens underskrift                                           Yulia Korzhina, mag. stud. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         Yulia Korzhina 

 

 

 

Bilaga 7 Intervjuguide 

 

Muntlig förhandsinformation till intervjupersonen 

 

Intervjuaren tackar intervjupersonen för möjlighet att få del av hennes tankar. 

 

Intervjuaren presenterar sig själv och studiens ämne samt ger en kort beskrivning av studiens 

syfte och frågeställningar. För att igångsätta tankarna hos intervjupersonen berättar intervju-

aren kort om sin arbetserfarenhet inom demensvården och visar sitt intresse att höra inter-

vjupersonens åsikter och tankar kring forskningsämnet. 

 

Intervjuaren har gjort en rad frågor som intervjun kommer att utgå ifrån. Under intervjuns 

gång kan intervjuaren ställa följdfrågor eller be om förtydliganden om intervjupersonens 

svar. På det viset kan nya frågor formas under intervjuns process. Vid behov förklaras eller 

omformuleras intervjufrågorna om intervjupersonen visar att hon inte förstår frågorna.  

 

Intervjupersonen ges möjlighet att reflektera över frågorna och svara i sin egen takt. Me-

ningen är att intervjun ska ske så ostört som möjligt från början till slut. Intervjuaren poäng-

terar innan intervjun påbörjas att intervjupersonen har möjlighet att avbryta intervjun när 

som helst om hon önskar det. 

 

 

Bakgrundsinformation:  

 

1. ålder  

2. kön  

3. utbildning 

 

Intervjun inleds: 

 

4. Hur länge har du jobbat inom vården? 

 

5. Hur länge har du jobbat inom demensvården? 
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Att identifiera smärta hos demenssjuka patienter 

 

6. Hur många av de patienter som du vårdar, tror du, har smärta? 

 

7. Vad finns det för orsaker till deras smärta enligt din åsikt? 

 

8. Vad finns det för problem när det gäller att identifiera smärta hos demenssjuka patienter? 

 

9. Vad är viktigt att tänka på för att kunna identifiera smärta hos demenssjuka patienter? 

 

10. Vad är det som gör dig att inse att patienten möjligen har smärta? 

 

11. Brukar ni använda olika mätinstrument för att identifiera och/eller uppskatta patienters 

smärta (smärtskalor osv.) 

 

12. Brukar ni diskutera patienters smärta och smärtbehandling inom personalen? 

 

Sammanfattning av intervjun: 

 

13. Vill du sammanfatta det som du berättat i dag och vad skulle vara det viktigaste att 

nämna i detta fall?  

 

Intervjuaren sammanfattar det som intervjupersonen har sagt och säkerställer att informat-

ionen har uppfattats korrekt. 

 

14. Har du något annat du vill berätta/ Finns det ännu något du vill tillägga? 
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Bilaga 8 Utdrag från den kvalitativa innehållsanalysen 

Intervju 

 

 

Meningsenhet Kondensering Koder Underkategori 

 

Huvudkategori 

 

Fråga 3. Vad tror du 

finns det för problem 

när det gäller att upp-

täcka och identifiera 

smärta 

 

Svar: ja… paus. det 

är jätte problematiskt 

… att försöka identifi-

era smärta … än om 

man ser med egna 

ögon som att där det 

är uppsvullet och så-

dana saker … för att 

om man frågar: «Var 

tar det sjukt?» så «tar 

det sjukt i hela krop-

pen»… « det tar över-

allt…»  

 

 

 

jag har en som har en 

blodpropp och där 

brukar det vara 

ganska uppsvul-

let…men tar det sjukt 

i hela kroppen… och 

jag tycker att det är 

jätte svårt att identifi-

era smärta … och 

man kan inte fråga 

dem heller…  

 

 

och att de är jätte 

stela och beteende 

märker man också på 

att de har sjukt eller 

har smärta någon-

stans 

 

 

 

 

det är problema-

tiskt att försöka 

identifiera 

smärta...än om 

man ser med egna 

ögon som att där 

det är uppsvullet 

och sådana saker... 

 «tar det sjukt i 

hela kroppen»… « 

det tar överallt…» 

 

man kan inte fråga 

dem heller 

 

 

 

 

 

 

de är jätte stela 

och 

 

beteende märker 

man på att de har 

sjukt 

 

 

 

 

svårt att iden-

tifiera/ lokali-

sera smärta 

 

 

att ha ont i 

hela kroppen 

 

 

 

 

att inte kunna 

visa var man 

har ont 

 

 

 

 

 

 

stel i kroppen 

 

beteende för-

ändras 

 

 

 

 

att identifi-

era smärta 

 

 

smärtans 

lokali-

sering 

 

 

 

 

oförmåga 

att kom-

municera 

smärta 

 

 

 

 

 

smärtans 

uttryck 

smärtans 

uttryck 

 

 

 

 

vårdare saknar specifika 

kunskaper 

 

 

smärta manifesteras i 

kroppen 

 

 

 

 

kommunikationssvårig-

heter med dementa pati-

enter 

 

 

 

 

 

smärta manifesteras i 

kroppen 

smärta förändrar bete-

ende 

 

 

 

 

vården av 

smärta är kom-

plext 

 

 

smärta har olika 

uttrycksformer 

 

 

 

 

vården av 

smärta är kom-

plext 

 

 

 

 

 

 

smärta har olika 

uttrycksformer 

smärta har olika 

uttrycksformer 
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Bilaga 9 Studiens resultat i form av huvudkategorier och underkategorier 

 

Forskningsfråga 1: Vad kännetecknar smärta hos dementa patienter? 

 

Smärta är mångfacetterat Smärta som grundar sig på tunga livs- och arbetsförhållanden tidi-

gare i livet 

 

Smärta som grundar sig på fysiska orsaker 

 

Smärta som grundar sig på själslig oro 

 

Smärta har olika uttrycksformer 

 

Smärta manifesteras i kroppen 

 

Smärta manifesteras i tal 

 

Smärta förändrar beteendet 

 

Vården av smärta är komplext 

 

Kommunikationssvårigheter med dementa patienter 

 

Problematik med att hitta rätt smärtlindring 

 

Brist på specifika kunskaper hos vårdare 

 

Forskningsfråga 2: Hur kan vårdare genom sitt vårdande avläsa smärta hos dementa patienter? 

 

Smärta får avläsas genom ansvar 

och relation i vården 

  

Patientkännedom 

 

Fungerande samarbete i vården 

 

Vårdarens mod att stå på patientens sida 

 

Smärta får avläsas genom vårda-

rens närvaro och empati 

 

Vårdares engagemang och empati i vårdandet 

 

Vårdares äkta närvaro i mötet med patienten 

 

Brist på vårdares närvaro bidrar till lidande hos dementa patienter 

 

 

 

 


