
Smärta kan påverka förekomst av BPSD. 

Demens och smärtproblematik är två vanligt förekommande tillstånd relaterade till hög ålder. 

Vid svår demens riskerar så många som 90 % att drabbas av beteendemässiga och psykiska 

symtom vid demens (BPSD). BPSD är olika symptom så som vanföreställningar, 

depressivitet och aggressivitet. Personer med avancerad demens har ofta förlorat förmågan att 

kommunicera sitt hälsotillstånd och deras smärta kan då ta sig andra uttryck, till exempel i 

form av olika BPSD. Den bakomliggande orsaken till dessa beteenden kan många gånger vara 

svår för omgivningen att finna och den demenssjuke riskerar därför att missförstås och 

underbehandlas. Syftet med den här studien var att undersöka kopplingen mellan förekomst 

av smärta och BPSD och även på vilket sätt närvaro av smärta inverkar på de olika typerna av 

BPSD som personen med demens uppvisar.  

Studien baserades på data från BPSD-registret, ett svenskt kvalitetsregister med hjälp av 

vilket man kan identifiera och följa förekomst av BPSD hos personer med demens i syfte att 

utforma en personligt anpassad vård. I den personcentrerade vården verkar man för att minska 

förekomsten av BPSD genom anpassningar i individens vardagliga miljö. Behandlingen för 

att minska BPSD är då symptomatiskt inriktad och syftar till att öka livskvaliteten. 

De inkluderade i studien var 21 157 personer med avancerad demens på demensboenden över 

hela Sverige och som anslutits till registret under perioden 2011-2014. Studien visade att det 

fanns ett samband mellan förekomst av smärta och ökad förekomst av BPSD. Ökningen sågs 

främst i form av aggressiva beteenden, irritabilitet, oro och depression, men det visade sig att 

samtliga tolv symptomgrupper (domäner) av BPSD som undersöks i registret bidrog till den 

totala ökningen. 33 % av personerna i studien uppgavs ha smärta. Detta i kombination med 

den påvisade kopplingen mellan smärtförekomst och BPSD tyder på att identifiering av 

smärta och adekvat behandling av denna kan vara en viktig komponent i vården av personer 

med avancerad demens.  
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