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Hensikt og problemstilling

• å få oversikt over hvilken forskningsbasert 
kunnskap som er utviklet om smerte- og 
smertevurdering hos pasienter i sykehjem 
generelt, og med spesiell vekt på personer med 
demenssykdom. 

• å drøfte relevante måter å avdekke smerter på, og 
peke på vurderingsverktøy som kan benyttes i 
norske sykehjem. 

Problemstilling: Hva omhandler forskning om smerte-
og smertevurdering i sykehjem?
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Metode og utvalg

• Systematisk review av internasjonale fagfellevurderte 
forskningsartikler fra 1998 til november 2008. 

• Utvidet litteratursøk ble gjennomført online, i 
databasene Chinal, Ovid nursing, Medline og Embase i 
november 2008, og enklere søk i databasene SveMed, 
NorArt, og tidsskriftsbasene til Tidsskrift for den 
Norske Legeforening, Vård i Norden og Klinisk 
sygepleje i februar 2009. 

• Søkeordene var ”pain”, ”pain assessment”, 
”dementia”, ”nursing homes”. 

• Søkene ga 73 treff. Vi valgte 47 artikler, og av disse 
var 13 overlappende og 6 ble ekskludert.

• 28 artikler ble analysert.
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Analyse

Artiklene ble analysert og vurdert ut fra relevans for 
klinisk praksis og kontekstuelle forhold. Den tok 
utgangspunkt i spørsmålene:

• Hvem har utført forskningen og i hvilke land? 
• Hvilke forskningsmetoder er benyttet?  
• Vurdere om det avklares en smerteforståelse.  
• Hvor utbredt er smerter hos pasienter som bor i 

sykehjem, og hos pasienter med demenssykdom?
• Hvordan kan smerte avdekkes og vurderes?
• Hvilke smertevurderingsskjema anvendes og 

anbefales? 
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Resultat

• Prevalens av smerte varierte fra 47 – 88 %. 
• Sammenheng mellom smerte og diagnoser, og smerte og 

atferdsuttrykk er påvist. 
• Sykehjemsbeboere har samme smerteintensitet som andre, 

men de med demenssykdom får foreskrevet mindre 
smertestillende medikamenter. 

• Personalet avdekket i mindre grad smerte hos pasienter 
med demenssykdom. 

• Kjennskap og relasjon til beboer har betydning. 
• Verbale selvrapporteringsskjema er anbefalt. 
• Observasjonsskjema for personer med demenssykdom er 

anbefalt, men mer utprøving trengs.
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