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SAMMANFATTNING   
 
Bakgrund: Demenssjukdom beror på kognitiv svikt i hjärnan, är kronisk och en av de mest 
snabbväxande sjukdomarna i Sverige. Problem: Utifrån patienters och närståendes 
perspektiv uppstår olika hinder när patienter med demenssjukdom vårdas på sjukhus. Dessa 
patienter har kognitiva och beteendemässiga symtom som kan förvärras i samband med 
sjukhusvård då dessa patienter hamnar i en obekant miljö och deras behov inte blir 
tillgodosedda. Det ställs högre krav på sjukvården då dessa patienter har ett större vårdbehov 
än andra. Syfte: Att beskriva vad som påverkar sjuksköterskors upplevelser i vårdandet av 
patienter med demenssjukdom på sjukhus. Metod: En systematisk litteraturstudie med 
kvalitativ ansats. Resultat: Det framkom två huvudteman (hämmande- och främjande 
aspekter i vårdandet) och sju subteman (brist på tid, fysiska miljön, brist på kommunikation 
och förståelse, brist på kunskap och utbildning, att bekräfta patienten genom beröring och 
närvaro, att vårda patienten genom engagemang samt att skapa förtroende i en vårdrelation) 
för att beskriva sjuksköterskors upplevelser i vårdandet av patienter med demenssjukdom på 
sjukhus. Slutsats: Att öka kunskaper om demenssjukdomar hos sjuksköterskor, anpassa 
sjukhusmiljön för dessa patienter, ägna mer tid till dem samt förbättra kommunikationen 
mellan sjuksköterskor och patienter kan bidra till bättre vård.  
 
Nyckelord: kognitiv funktionsnedsättning, kommunikation, sjukhusmiljö, sjuksköterskors 
upplevelser, vårdande. 
 
 
  



 

ABSTRACT  
 
Background: Dementia is due to cognitive impairment in the brain, is chronic, and one of 
the most rapidly growing diseases in Sweden. Problem: Based on patients and relatives 
perspective, there are different obstacles when patients with dementia are hospitalized. These 
patients have cognitive and behavioral symptoms that can worsen in connection with 
hospitalization when these patients end up in an unfamiliar environment and their needs are 
not met. There are higher demands on health care when these patients have greater health 
needs than others. Aim: To describe what affects nurses' experiences in caring for patients 
with dementia in hospital. Method: A systematic study of qualitative approach. Results: It 
was revealed two main themes (inhibitory- and promotion aspects in the caring) and seven 
subthemes (lack of time, physical environment, lack of communication and understanding, 
lack of knowledge and training, to confirm the patient by touch and presence, to care for the 
patient through engagement and to build confidence in a care relationship) to describe 
nurses' experiences in caring for patients with dementia in hospital. Conclusion: To 
increase knowledge of dementia in nursing, adapt the hospital environment for these 
patients, devote more time to them and inprove the communication between nurses and 
patients can contribute to better health care.  
 
Keywords: caring, cognitive impairment, communication, hospital environment, nurses' 
experiences.  
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1   INLEDNING  

Allt fler personer i Sverige drabbas av demenssjukdom av olika former vilket innebär att allt 
fler av dessa personer kommer behöva vård på sjukhus. Detta kan leda till att högre krav 
ställs på sjukvården och på sjuksköterskor  som skall tillfredsställa de ökade vårdbehoven 
som finns hos dessa patienter. Som sjuksköterska vårdar hon/han patienter med 
demenssjukdom inom äldreomsorg, på vårdcentral och på sjukhus. Att vårda patienter med 
demenssjukdom innebär stora utmaningar i den dagliga vården. En typisk utmaning är 
kommunikationen, där dessa patienters krav och behov bör förstås eftersom de kan ha svårt 
att uttrycka sig och göra sig förstådda. Författarna har valt att utgå från Eskilstuna kommuns 
förslag om intresseområdet: Evidensbaserad kunskap om bemötande av patienter med 
minnesproblem. Ett gemensamt intresse hos författarna av att vårda patienter med 
demenssjukdom har väckts genom möten med dessa patienter i dagligt arbete som verksam 
sjuksköterska och under verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Kontakten, bemötandet och 
kommunikationen med patienter med demenssjukdom återkommer kontinuerligt i 
omvårdnaden och en uppfattning författarna fått är att det verkar som att sjuksköterskor som 
arbetar på sjukhus har svårare att tillgodose dessa patienters vårdbehov än sjuksköterskor 
som arbetar inom äldreomsorg. Detta kanske kan bero på att dessa patienter har ett större 
vårdbehov än andra patienter och sjuksköterskor som arbetar på sjukhus kanske inte har lika 
mycket erfarenheter eller kunskaper om demenssjukdomar som sjuksköterskor som arbetar 
inom äldreomsorg har. På sjukhus kan sjuksköterskor ha svårt att vårda dessa patienter och 
för att sjuksköterskor skall kunna bemöta dessa patienter på ett bra sätt, skapa förståelse och 
ge bättre vård har författarna valt att undersöka vad som påverkar sjuksköterskors 
upplevelser i vårdandet av patienter med demenssjukdom på sjukhus.  
 
 
 
2   BAKGRUND  
I bakgrunden presenteras en beskrivning av vad demenssjukdom är, patienter med 
demenssjukdom, kommunikation och vårdrelation, tidigare forskning inom området, 
vårdteoretiskt perspektiv, styrdokument och riktlinjer samt en problemformulering 
framställs.  
 
 
 
2.1     Demenssjukdom      

Begreppet demens innebär enligt Svenska Akademiens ordlista (2006) en bestående 
försämring av psykiska funktioner på grund av sjukliga förändringar i hjärnan. 
Socialstyrelsen (2016) anger att i Sverige insjuknar ungefär 24 000 personer varje år och idag 
beräknas cirka 160 000 personer lida av någon form av demenssjukdom. Demenssjukdom är 
kronisk och räknas som en av de mest snabbväxande folksjukdomarna i Sverige. Risken att 
insjukna i demenssjukdom ökar ju äldre personen blir och det är inte vanligt att personer 
yngre än 65 år drabbas av sjukdomen. Närmare 20% av personer i 80 års ålder och cirka 50% 
av personer över 90 år har sjukdomen demens. Basun, Skog, Wahlund och Wijk (2013) 
beskriver att demenssjukdom brukar indelas i tre huvudgrupper: Primärdegenerativa-, 
vaskulära- och sekundära demenssjukdomar. Vid primärdegenerativ demens så orsakas 
demenssjukdomen på grund av bildande av degenerativa plack som gör att hjärncellerna 
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skadas och dör. Alzheimers sjukdom som ingår i gruppen primärdegenerativa 
demenssjukdomar är den vanligaste och orsakar ungefär 60% av alla demenssjukdomar. Den 
är tillväxande vilket betyder att sjukdomen fortskrider. Symtomen kommer smygande och 
utvecklas i tre faser. I den första fasen som också kallas för milda fasen uppträder symtom 
såsom glömska, att vara desorienterad i tid och rum, ha svårt att hitta ord och att inte kunna 
hålla ett sammanhängande tal (personen med demenssjukdom upprepar sig hela tiden). 
Under den andra fasen, måttliga fasen sker en försämring i närminnet, den drabbade 
personen glömmer bort namn, får ytterligare svårigheter med kommunikationen och får 
förändringar i sitt beteende. Vid tredje fasen, svår demens lider den drabbade personen av 
gångsvårigheter, oförmåga att känna igen personer som denne känt tidigare, har oförmåga 
att utföra sina aktiviteter i det dagliga livet, beteendeförändring och aggression uppstår 
(Ikeda 2013; World Health Organization, 2015). Symtomen förvärras med tiden och enligt 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU 2006) är sjukdomen ett kroniskt tillstånd 
och tillväxande och det finns inte någon botande behandling, men med hjälp av 
läkemedelsbehandling kan sjukdomsförloppet bromsas. Vid vaskulär demens som ibland 
även kallas för blodkärlsdemens, orsakas sjukdomen på grund av bildande av blodproppar 
eller blödningar som minskar tillförsel av syre till hjärnan. Symtomen kommer plötsligt och 
varierar beroende på var i hjärnan skadan skett (Ikeda, 2013). Den sekundära 
demenssjukdomen kan orsakas av exempelvis missbruk av alkohol och tumörer i hjärnan 
vilket kan ge upphov till olika demensliknande symtom. Dessa symtom kommer ofta 
smygande och kan yttra sig på många olika sätt beroende på hjärnans skada (i vilken del av 
hjärnan skadan har skett). Symtomen kan enligt Edvardsson och Wijk (2009) bland annat 
vara hallucinationer, svårt att orientera sig, beteendestörningar, psykologiska störningar, 
förvirring, aggression och ångest.  
 
För att patienten skall få diagnosen demens görs en demensutredning. Detta för att 
säkerställa att patienten inte har en annan bakomliggande sjukdom som bidrar till patientens 
symtom (Socialstyrelsen, 2016). Dessa symtom kan enligt Fahlander, Karlsson och Vikström 
(2009) till exempel vara agnosi (förlusten av förmåga att tolka sinnesintryck), 
minnesproblem, afasi (svårigheter i den språkliga förmågan), exekutiv dysfunktion (brister i 
problemlösning och planering samt försämring av arbetsförmåga) och oförmåga att klara av 
sin vardag själv. Dessa symtom skall ha förekommit i minst sex månader. Demenssjukdomen 
diagnostiseras enligt Socialstyrelsen (2016) med hjälp av intervju med närstående om 
patientens tidigare sjukdomar och medicinering och bedömning görs av patientens fysiska 
och psykiska tillstånd. Datortomografi av hjärnan (CT-hjärna) och blodprover tas. Det görs 
kognitiva tester som klocktest, MMSE (Mini Mental State Examination) och MoCA (the 
Montreal Cognitive Assessment). Då patienten inte har svenska som modersmål eller har en 
lägre utbildningsnivå görs ibland även ett kognitivt test som kallas RUDAS (the Rowland 
Universal Dementia Assessment Scale) som komplement till övriga tester. 
 
  
2.1.1        Patienter  med  demenssjukdom    

Patienter med demenssjukdom har svårigheter med att tolka och förstå sin omgivning. En för 
patienter med demenssjukdom välbekant miljö gör att de upplever en känsla av att vara 
hemma vilket är mycket viktigt att eftersträva. Det är viktigt att omgivningen dessa patienter 
vistas i får vara lugn och trygg och i vårdandet spelar den fysiska miljön stor roll och den skall 
vara utformad efter och anpassad till dessa patienters förmågor. Detta eftersom patienter 
med demenssjukdom har orienteringssvårigheter och behöver då hjälp att hitta rätt med 
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hjälp av den fysiska miljön. Patienter med demenssjukdom kan bli stressade, aggressiva och 
frustrerade om de hamnar i en främmande miljö och omgivning. En vanligt förekommande 
situation är när sjuksköterskor hjälper dessa patienter med till exempel duschning och 
patienterna blir aggressiva och hotande mot sjuksköterskorna. Dessa aggressiva beteenden 
beror på patienters nedsatta förmåga att tolka och förstå situationen och omgivningen och de 
upplever den som skrämmande och isolerande. Dessa aggressiva beteenden kan också bero 
på depression och/eller smärta (Edberg, 2009). Det är viktigt att patienter med 
demenssjukdom får god livskvalitet under sjukdomens förlopp (Socialstyrelsen, 2016). Målet 
med demensvården är att lindra symtom, bevara patienters kvarvarande förmågor och 
funktioner, skapa förutsättningar som kan förbättra livet så gott det går samt stödja och 
trösta närstående till patienter med demenssjukdom (Socialdepartementet, 2003). För att 
etablera en god kontakt med patienter med demenssjukdom och utföra god omvårdnad bör 
sjuksköterskan vara välutbildad, utgå från ett förhållningssätt som är personcentrerat och 
multiprofessionellt teamarbete. Sjukdomens symtom och dess olika aspekter kan utgöra 
utmanande handlingar för att genomföra god omvårdnad (SBU, 2006).  
 
 
 
2.1.2        Kommunikation  och  vårdrelation    

Enligt SBU (2006) bygger en god demensomvårdnad på en väl fungerande relation mellan 
patienten och sjuksköterskan. Wiklund (2003) beskriver att sjuksköterskan kan skapa en god 
relation med patienten genom en fungerande kommunikation. Detta kan bidra till att 
patienten upplever en känsla av stöd, tillit och trygghet. Socialstyrelsen (2016) nämner att 
patienter med demenssjukdom uttrycker sina behov på andra sätt än övriga patienter 
eftersom de har en försämrad kommunikationsförmåga. Sjuksköterskan behöver därför 
upprepa, förtydliga och följa upp att kommunikationen har förståtts. Rahm Hallberg (2002) 
beskriver att kommunikationssvårigheter mellan patienter med demenssjukdom och 
sjuksköterskor komplicerar vårdandet eftersom parternas förmåga att förstå och bekräfta 
varandra försvåras. Det är sjuksköterskan som har ansvaret för tolkning, validering av 
tolkning samt att vara närvarande och öppen för patienters sätt att uttrycka sig för att hjälpa 
dem att överbrygga kommunikationssvårigheter. Det som är viktigt enligt Fossum (2007) är 
att sjuksköterskan har kunskap om både demenssjukdom och dess konsekvenser för att 
kunna vårda patienter med demenssjukdom på bästa möjliga sätt och därmed skapa en 
välfungerande kommunikation dem emellan. För att öka förståelse av vad patienten menar, 
beskriver Edberg (2009) skall sjuksköterskan vara lyhörd eftersom de sagda orden inte alltid 
stämmer överens med kroppsspråk som uttrycks. Krav som ställs på sjuksköterskan är att 
vara lyhörd och kompetent för att på så sätt kunna tolka patientens beteende, uttryck, behov 
och att uppnå målen med vården på ett effektivt sätt. Patienter med demenssjukdom skall 
enligt Eide och Eide (2009) behandlas och hanteras som en person med eget värde och inte 
bara betraktas som ett problem.  
 
 
2.2   Tidigare  forskning  

Nedan presenteras patienters upplevelser av vården de får av sjuksköterskor på sjukhus och 
närståendes upplevelser av vården som deras anhöriga med demenssjukdom får från 
sjuksköterskor på sjukhus.  



4  

 
 
2.2.1      Patienters  upplevelser    
 
Många patienter med demenssjukdom känner sig ensamma under vistelsen på sjukhus och 
anser att vårdrelationen mellan dem och sjuksköterskor är mycket viktig då den kan medföra 
positiv inverkan på patienter (Desai, & Grossberg, 2001; Moyle, Kellet, Ballantyne & Gracia, 
2011). Orsaken till att de känner sig ensamma kan bero på att sjuksköterskor inte är 
närvarande så ofta. Patienter önskar få besök oftare samt ha närmare kontakt med 
sjuksköterskor. Upplevelse av ensamhet hos patienter med demenssjukdom kan minskas 
genom mänskliga kontakter såsom att de har någon de kan föra ett samtal med. Patienter 
anger att de ofta i samband med demenssjukdomen får symtom såsom försämrat minne 
vilket försvårar för dem att föra ett samtal och formulera sina känslor eller med andra ord 
har svårt att utföra en sammanhängande kommunikation. Vissa patienter med 
demenssjukdom upplever att de behöver hjälp från sjuksköterskor för att kunna föra ett 
förståeligt samtal och få fram det de vill säga (Moyle et al., 2011). Patienter med 
demenssjukdom har behov av lugn och ro, att inte befinna sig i stora grupper och att få vistas  
i en omgivning som är bekant för dem. Patienter upplever att när de vistas i en miljö de inte 
är vana vid leder detta till att de får ångest. Det är många andra personer på avdelningen,  
mycket ljud, andra intryck som stör patienten, denne skall få hjälp av sjuksköterskor som de 
aldrig träffat förr och dessutom är lokalerna på avdelningen skrämmande för dessa patienter 
då de inte känner igen sig (Desai & Grossberg, 2001). Patienter med demenssjukdom 
upplever ångest och kan reagera med ilska i omvårdnadssituationer på sjukhus. Detta då 
patienter upplever svårigheter med att uttrycka sig, upplever situationen som skrämmande 
och att sjuksköterskor inte kommunicerar med dem på ett bra sätt. Det visar sig också att 
problem som uppstår i omvårdnadssituationer kan bero på att sjuksköterskor inte pratar 
lugnande till och förklarar för patienterna vad som skall ske och att det inte läggs ned 
tillräckligt med tid. Patienter med demenssjukdom upplever att de behöver tid och är mycket 
känsliga för stress (Desai & Grossberg, 2001; McCloskey, 2004). 
 
 
 
2.2.2      Närståendes  upplevelser  
  
Närstående till patienter med demenssjukdom upplever att patienters svårigheter att förstå 
vad som sägs till dem och att kunna föra ett samtal förvärras när de är inlagda på sjukhus. 
Detta för att denna miljö är främmande och skrämmande för dem och att de inte vet var de 
befinner sig. Detta gör att patienter blir mer aggressiva och inte känner tillit till 
sjuksköterskor och de förstår inte enligt närstående att patienter inte kan hantera vissa saker 
(Hynninen, Saarnio & Isola, 2015). Närstående upplever att sjuksköterskor ibland är 
oförmögna att kunna genomföra en god kommunikation med patienter med demenssjukdom 
och menar att sjuksköterskor bara vill avsluta kommunikationssamspelet så fort som möjligt 
vilket kan innebära att dessa patienter inte får den vård och det bemötande de förtjänar och 
behöver. I och med detta blir det ingen bra vårdrelation mellan dessa parter. Närstående 
anger att sjuksköterskor däremot kan få en bättre relation till patienter med demenssjukdom 
då sjuksköterskor ägnar sig mer åt patienter och är hos dem längre tid. Detta kan medföra 
positiv inverkan på patienter och de kan känna sig trygga (Clisett, Porock, Harwood & 
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Gladman, 2013). Närstående upplever att under vistelsen på sjukhusets vårdavdelningar 
behöver patienter med demenssjukdom mer omvårdnad än övriga patienter. Detta eftersom 
sjukhusets förutsättningar som inte är anpassade för patienter med demenssjukdom riskerar 
att öka påfrestningarna på dessa patienter och detta kan i sin tur leda till att sjukdomens 
symtom förvärras. Närstående beskriver att faktorer som påverkar patienter med 
demenssjukdom då de blir inlagda är förändringar i rutiner, byte av sjuksköterskor som de 
inte känner igen och en omgivning med mycket rörelse (McCloskey, 2004; O`Conell, Orr, 
Ostaszkiewicz & Gaskin, 2011). Sjukhusmiljön orsakar också otrygghet för patienter med 
demenssjukdom eftersom de saknar sina personliga ägodelar anser närstående till dessa 
patienter (Clisett et al., 2013). Närstående beskriver att inlagda patienter med 
demenssjukdom har en högre risk att utveckla aggressivt beteende och förvirring jämfört 
med patienter som inte lider av demenssjukdom. Beteendet kan bero på att patienters 
grundläggande behov inte blir tillfredsställda (Bradas & Mion, 2011; McCloskey, 2004). 
Närstående till patienter med demenssjukdom upplever att sjukhus i allmänhet är utformade 
för att ge effektiv, trygg och mycket teknisk vård och ofta är denna miljö olämplig för just 
denna patientgrupp. Sjukhusets kliniska miljö är obekant och ej anpassad för patienter med 
demenssjukdom eftersom där är mycket rörelse och främmande ljud som kan medföra 
förvirrande och skrämmande upplevelser hos dessa patienter. Detta kan i sin tur medföra att 
de känner att deras välbefinnande och självständighet är hotad, främst för att patienter med 
demenssjukdom har svårt att kunna anpassa sig till en helt ny miljö som är så långt bort från 
deras värld de är vana vid. Då dessa patienter förflyttas till sjukhus för att vårdas kan det 
skapa rädsla, ångest och oro hos dem (Digby & Bloomer, 2013; Dewing, 2009). Närstående 
beskriver vidare att det ofta är svårt att skapa personligt utrymme på sjukhus. Patienter får 
ofta dela rum med andra patienter och saknar därför möjlighet till lugn och ro och att få vara 
ifred ibland och ensamma med sina närstående eller andra bekanta, vilket orsakar lidande 
och frustration hos patienter (Digby & Bloomer, 2013). Att få information om patienters 
hälsotillstånd, deras behandling och pågående vård är önskvärt av närstående, men de 
upplever ibland att informationen uteblir eller är bristfällig. De upplever även att 
sjuksköterskor inte har tid att sitta ned och samtala, vilket de önskar ibland. Om 
sjuksköterskor ser patienter som en individ med behov och önskningar anser närstående att 
patienter kan bli bekräftade genom att sjuksköterskor är engagerade och önskar ge god vård 
(Whittamore, Goldberg, Bradshaw & Harwood, 2014).  
  

 
2.3   Vårdteoretiskt  perspektiv  

Som vårdteoretiskt perspektiv har Erikssons (2015) teori använts eftersom arbetet är 
relaterat till begreppet vårdande som karaktäriseras av olika former av ansande, lekande och 
lärande. Dessa former skapar tillåtelse hos patienten att kunna uppleva välbefinnande och 
förtroende. Genom dessa vårdandets former sker också ett delande mellan sjuksköterskan 
och patienten där sjuksköterskan är närvarande och delaktig i patientens upplevelser, 
känslor och tankar. Delaktighet kan enligt Eriksson ske på många olika sätt, men det krävs 
alltid någon sorts kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten. Med hjälp av 
kommunikation kan patienten få en känsla av att få vara delaktig. Eriksson beskriver att 
vårdandet syftar till att främja människans hälsa och minska dennes lidande. Ett av de 
naturliga mänskliga beteenden är vårdandet som anses vara viktigt för människans liv och 
räknas som en av de finaste konsterna där kraft och liv ges genom kärlek. Begreppet 
vårdande kan innebära att stötta patienten och främja dennes utveckling. I en vårdande 
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relation är det viktigt att mottaga kärlek och vårda med kärlek vilket innebär att man månar 
om den man vårdar (Eriksson, 2015).  
 
Eriksson (2014) beskriver att begreppet vårdande härstammar från det latinska ordet 
”caritas” som innebär människokärlek, barmhärtighet och medlidande. Vårdrelationen 
mellan sjuksköterskan och patienten utgör  kärnan i vårdprocessen. Grunden för en 
fungerande vårdprocess är en fungerande vårdrelation. Vårdaren kan genom en god 
vårdrelation förmedla tro, hopp och kärlek. I denna vårdrelation sker ett möte där patienten 
får kraft och vågar vara delaktig i sin egen vårdprocess. I vårdrelationen är det viktigt att 
sjuksköterskan vågar möta den lidande människan och stödja henne i sin strävan att känna 
hälsa. Ohälsa är hälsans motsats. Det som orsakar ohälsa är hälsohinder som finns kring eller 
inom människan. Sjuksköterskan skall kunna förebygga ohälsa och hjälpa patienten att 
känna hälsa. Vårdandets idé och ursprung är enligt Eriksson (2015) centrala i vårdprocessen. 
Patientens problem, behov och begär tar vårdaren hänsyn till. Patientens problem kan 
utgöras av svårigheter som patienten behöver hjälp med för att lösa så hon kan utvecklas. För 
att människan skall  känna helhet i sitt liv är dennes behov som till exempel organiska, 
känslomässiga, kulturella, sociala och behov av utveckling tvungna att tillgodoses. 
Människans begär innebär det hon önskar sig. Det viktigaste är begäret och önskan efter 
kärlek och samhörighet. Enligt Eriksson (2015) utgörs vårdarens handlingar av vårdandets 
kärna oavsett vad vårdaren hjälper patienten med. Begreppet vårdande  innebär att vårdaren 
skall bidra till och hjälpa patienten att uppleva god hälsa fysiskt, psykiskt och andligt och 
detta är början till helning. Detta sker genom ansning, lekande och lärande. För att uppnå en 
god vård skall vårdaren visa tillit och respekt för patienten. 
 
 
2.3.1        Ansande  

Med ansning menar Eriksson (2015) att sjuksköterskan kan visa omsorg genom exempelvis 
beröring, vilket kan ge patienten närhet, värme och välbefinnande. Detta uttrycks genom 
vänskap där vårdaren visar sin vilja att hon/han vill den andre väl. Patienten blir bekräftad 
och accepterad då denne blir ansad. Ansningen går ut på att hänsyn tas till människans 
välbefinnande i samband med kropp, själ och ande. Ansningen är människans 
grundläggande beteendemönster och vårdandets grundläggande form. Målet med ansningen 
är att människan skall känna och uppnå fysiskt välbefinnande, att känna sig tillfreds och 
kunna njuta så att hon växer och utvecklas. Ansningen består inte av några krav och detta gör 
att vårdaren lättare kan se hela människans situation och människan kan känna sig älskad 
och accepterad. På olika plan kan ansningen ske det vill säga fysiskt, psykiskt och andligt. Det 
fysiska planet kännetecknas av att patienten får hjälp med sin personliga hygien eller med att 
äta och dricka. Det psykiska planet innebär att patienten får hjälp av vårdaren med att 
uttrycka sina känslor och få dem bekräftade av vårdaren. På det andliga planet kan det till 
exempel innebära att vårdaren bidrar till att patienten får prata om existentiella frågor 
(Eriksson 2015). 
 
 
2.3.2        Lekande  

Med lekandet menas att patienten kan få möjlighet att uppnå en bättre hälsa och leken är 
viktig i alla former av vårdande. Lekandet ger uttryck för livslusten och glädjen som patienten 
kan ha, men även för lusten i patientens önskningar. Lidandet kan avdramatiseras med 
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lekandet så att patienten kan finna lindring i sitt lidande. I vårdandet kan patienten genom 
leken få möjlighet att vila och detta hjälper denne att aktivt uppnå hälsa. Önskningar i 
lekandet kan bidra till att nya möjligheter ses av patienten. Vårdaren skall veta vilka 
önskningar patienten har och förstå dem, men inte göra dem till krav för patienten. Leken i 
form av övning och prövning innebär att patienten kommer fram till skiljaktiga 
handlingsalternativ och ändrar olika aktiviteter genom övningsleken. Lekandet ger patienten 
tillfredsställelse och ger sitt uttryck i attraktion. I lekandet har patienten själv ansvar över sitt 
vårdande så vårdaren håller sig i bakgrunden. Om leken i vårdandet ger trygghet kan 
patienten känna tillit och möjlighet att öva (Eriksson, 2015). 
 
 
2.3.3        Lärande  

Patienten kan förbättras och förändras med hjälp av lärande och vårdaren skall skapa 
förutsättningar för att utveckla patientens inlärning. Lärandet är en viktig del i vårdandet 
som innebär utveckling och en ständig förändring. Lärandet bygger på förståelse och detta 
uppstår då patienten lär sig något. Lärandet kan ske på olika sätt och nivåer i vårdandet och 
även ha olika syften och mål. Vårdaren skall lära och hjälpa patienten att kunna uttrycka sina 
känslor såsom kärlek och frustration. Lärandet bidrar till utveckling (Eriksson, 2015).  
 
 
 
2.4   Styrdokument  och  riktlinjer    

Enligt ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) har sjuksköterskan fyra viktiga 
ansvarsområden såsom att förebygga sjukdom, främja hälsa, lindra lidande samt återställa 
hälsa. I sjuksköterskans ansvar ingår också att förhålla sig till värden såsom att visa respekt, 
medkänsla, integritet och att vara lyhörd. I sin yrkesroll skall hon/han samverka med en 
vårdkultur som gynnar en öppen dialog och ett etiskt förhållningssätt. Hon/han skall också 
vara medveten om miljöns betydelse för patientens hälsa och kunna skapa och forma en 
hållbar miljö efter patientens behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). För att kunna ge 
vård till patienten med demenssjukdom på ett välfungerande sätt, bör sjuksköterskan kunna 
förstå patientens psykiska symtom och beteende utifrån dennes perspektiv. Trots 
tillbakagång i olika funktioner hos denna patient skall hon/han bemötas som en person med 
rättigheter. Sjuksköterskan skall ha förmåga att upprätthålla en relation till alla patienter 
som hon/han möter. Det är också viktigt att bekräfta patienten och sträva efter att förstå 
dennes behov utifrån dennes perspektiv. Sjuksköterskan skall höja sin kompetens genom 
fortsatt utbildning förknippad med praktisk övning. Med ökad kompetens och utbildning kan 
sjuksköterskans attityder och beteende gentemot patienten med demenssjukdom påverkas 
tydligt (Socialstyrelsen, 2016). Enligt Patientlagen (SFS, 2014:821) skall sjukvården se till att 
patientens behov av säkerhet, trygghet samt kontinuitet tillgodoses. På ett ändamålsenligt 
sätt skall olika åtgärder för patienten samordnas. Målet för hälso- och sjukvården (SFS, 
1982;763) är att främja hälsa och att ge en vård med respekt för alla människors lika värde på 
lika villkor. Den som har störst behov av hälso- och sjukvård skall vårdas först.  
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2.5   Problemformulering  

Ju äldre människan blir desto större är risken att drabbas av demenssjukdom. Det uppstår 
olika hinder när patienter med demenssjukdom vårdas på sjukhus för ett tillstånd som kan 
vara relaterat eller icke relaterat till sjukdomen. Demenssjukdomen i sig kan medföra bland 
annat att patienter får kognitiva och beteendemässiga symtom som aggressivitet, rastlöshet, 
nedstämdhet, oro, afasi och ångest vilka orsakar lidande för de drabbade patienterna. Dessa 
symtom kan förvärras i samband med sjukhusvård. Eftersom patienter med demenssjukdom 
har svårigheter med att tolka och förstå sin omgivning kan de bli stressade och frustrerade 
om de hamnar i en främmande miljö. Det kan vara svårt för patienter med demenssjukdom 
att kommunicera på ett adekvat och förståeligt sätt. Patienter som har en demenssjukdom 
upplever svårigheter med att uttrycka sig och göra sig förstådda vilket kan bidra till att deras 
behov inte blir tillgodosedda. Dessa hinder kan påverka dessa patienter och vårdrelationen 
mellan dem och sjuksköterskor på ett negativt sätt. Sjuksköterskor behöver vara medvetna 
om dessa hinder och kunna förstå beteenden och symtom hos dessa patienter för att kunna 
vårda dem på bästa sätt och tillgodose deras behov. Tidigare forskning visar att närstående i 
många fall upplever sjukhusmiljön som olämplig för patienter med demenssjukdom eller inte 
utformad efter deras behov. Detta leder till att de som har orienteringssvårigheter får svårt 
att hitta sina rum på avdelningen. Att beskriva vad som påverkar sjuksköterskors upplevelser 
i vårdandet av patienter med demenssjukdom på sjukhus är således viktigt för att bättre 
kunna förstå de utmaningar, svårigheter och problem som kan uppstå i vårdandet av dessa 
patienter på sjukhus. 
 
 
3.  SYFTE  
Syftet är att beskriva vad som påverkar sjuksköterskors upplevelser i vårdandet av patienter 
med demenssjukdom på sjukhus.  
 
 

4.  METOD  
Metoden som valdes till detta examensarbete var en systematisk litteraturstudie med en 
beskrivande syntes enligt Evans (2002) vilket innebar att vårdvetenskapliga kvalitativa 
artiklar analyserades. Evans beskrivande syntes är en analysmetod som går ut på att 
sammanställa tidigare forskning till en ny helhet och ett nytt resultat. Enligt Polit och Beck 
(2012) är en litteraturstudie en kritisk sammanställning av forskningsstudier inom ett 
område. En kvalitativ ansats valdes eftersom den enligt Friberg (2012), anses vara lämplig för 
examensarbetets syfte då det handlade om att beskriva sjuksköterskors upplevelser och för 
att kunna skapa en djupare förståelse för ett fenomen. 
  

4.1   Datainsamling  och  urval  

Examensarbetets vårdvetenskapliga artiklar söktes i databaserna CINAHL Plus samt 
PubMed för att de innehöll artiklar som passade in på arbetets syfte. De sökord som utifrån 
arbetets syfte och problemformulering valdes och användes var ’’dementia’’, ’’nurse’’, 
’’patient’’, ’’nursing’’, ’’care’’, ’’hospital’’ , ’’acute’’och ’’experience’’. På olika sätt böjdes och 
kombinerades sökorden och presenterades detaljerat i bilaga A. Det har använts trunkering 
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som till exempel (*) för att få med alla böjelser av de valda sökorden. Boolesk sökning i form 
av AND användes för att kunna koppla ihop flera sökord samt begränsa antalet artiklar (Polit 
& Beck, 2012). Urvalet av artiklar baserades på artiklarnas syfte, abstract och ålder på 
artiklarna. Det uppstod  svårigheter med att hitta relevanta artiklar för arbetets syfte då 
åldern på artiklarna begränsades mellan (2011-2016) och därför inkluderades även äldre 
artiklar. Det användes inte artiklar som publicerats före 2006 för att examensarbetets 
resultat skulle avspegla den aktuella situationen så mycket som möjligt. Inklusionskriterier 
som användes vid sökning var att vården av patienter med demenssjukdom bedrevs på 
sjukhus, artiklarna skulle vara peer rewieved, skrivna på engelska och studien skulle utgå 
från sjuksköterskors upplevelser eller perspektiv. Exklusionskriterier för artiklarna var att 
studien utgick från att patienterna vistades på äldreboende eller hade hemsjukvård, 
kvantitativa artiklar och studier som lade sitt fokus på andra tillstånd än demens såsom 
tillfällig konfusion eller delirium. Manuell sökning gjordes för att därigenom hitta fler 
relevanta artiklar till analysen, men detta gav ingen relevant artikel. Under bilaga B 
presenteras de artiklar som använts till analysen. Totalt hittades 16 vårdvetenskapliga 
artiklar, men tre av dessa valdes bort därför att de inte svarade mot arbetets syfte. Det 
gjordes inga begränsningar angående i vilket land studierna gjordes, detta för att erhålla ett 
globalt perspektiv. Samtliga artiklar som valdes ut till detta examensarbete genomgick en 
kvalitetsgranskning  (låg-, medel- och hög kvalitet) utifrån Fribergs (2012) 
granskningsmodell och presenteras i Bilaga C. Antal artiklar som bedömdes ha medel kvalitet 
var två och artiklar med hög kvalitet var elva.  
  

 
4.2   Dataanalys  och  genomförande  

Eftersom arbetets syfte handlade om att beskriva sjuksköterskors upplevelser i vårdandet av 
patienter med demenssjukdom användes i analysen Evans (2002) metod med dess fyra 
analysfaser. Under den första analysfasen eftersöktes i olika databaser relevanta artiklar som 
kunde svara mot arbetets syfte. Först lästes artiklarnas syfte och sedan sammanfattning för 
att säkerställa att artikeln överensstämde med det som eftersöktes. Om artikelns syfte, metod 
och resultat bedömdes vara relevant skumläste författarna igenom hela artikeln för att kunna 
skapa ett sammanfattande intryck av denna. Efter detta diskuterade författarna om artikeln 
var relevant för att användas i examensarbetet. Sedan samlades de utvalda artiklarna in för 
att sedan läsas igenom ett flertal gånger för att erhålla en genomgripande förståelse av deras 
innehåll. Då syftet handlade om sjuksköterskors upplevelser i vårdandet av patienter med 
demenssjukdom så låg fokus på att hitta sjuksköterskors upplevelser i artiklarna. Artiklarnas 
resultat lästes igenom många gånger och granskades noggrant för att säkerställa att de 
utvalda artiklarna fångat upp det fenomen som skulle studeras i detta examensarbete. 
Resultatet av de kvalitativa artiklarna analyserades först ett flertal gånger av examensarbetets 
författare på var sitt håll för att sedan ytterligare analyseras när författarna var tillsammans. 
Efter många genomläsningar identifierades nyckelfynden. Under den andra analysfasen 
lästes de utvalda artiklarna igenom ett antal gånger för att få en bättre förståelse och klarhet i 
artiklarnas innehåll. Under läsningens genomgång underströks först de nyckelfynd  som blev 
237 stycken (som kunde vara meningar, citat eller ett stycke) som svarade mot arbetets syfte 
med olika färger av markeringspennor för att detta skulle underlätta att märka vad som var 
vad. Sedan diskuterades samtliga nyckelfynd som författarna fått fram och de som inte 
svarade mot arbetets syfte togs bort. De nyckelfynd som ansågs vara relevanta plockades ut 
och samlades in i ett separat blad av ett Worddokument för att det på så sätt skulle bli 
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tydligare att kunna urskilja likheter och skillnader. Sedan översattes alla nyckelfynden till 
svenska för att öka förståelsen av deras innehåll. Varje nyckelfynd fick en kodning i form av 
siffror (1-13) beroende på vilken artikel nyckelfynden hittades i då dessa artiklar var 
numrerade på detta sätt. Detta för att lättare kunna se tillbaka till den specifika artikeln och 
dess innehåll. Under den tredje analysfasen granskades likheter och skillnader inom 
nyckelfynden för att sedan genomföra en kombination av alla nyckelfynd. De nyckelfynd som 
hade liknande innehåll lades tillsammans för att sedan bilda teman. De olika teman som 
framkom gavs ett passande namn. Med utgångspunkt från dessa teman identifierades 
subteman som också gavs passande namn. Efter att alla teman och subteman framställts 
lästes nyckelfynden i artiklarna igen för att verifiera tillförlitligheten. Under den fjärde och 
sista analysfasen utvecklades hela resultatet genom att nyckelfynden beskrevs och 
sammanfattades i löpande text. Det rubricerades ett nytt fenomen och uppkom en ny helhet. 
Sammanlagt framkom två teman och sju tillhörande subteman i examensarbetets resultat. 
Några exempel på nyckelfynden, teman och subteman har presenterats i tabell 1. 
 
Tabell 1; Exempel på nyckelfynden, teman och subteman.  
 

Nyckelfynd Tema Subtema 

“All of the nurses experienced difficulty 
connecting with patients with dementia. Nurses 
reported that communication often was an 
obstacle because the patient group generally has 
communication-related impairments and 
difficulties in expressing their pain verbally.” 
(Brorson, Plymoth, Örmon, & Bolmsjö, 2014, 
s.318). 

 
 
 
 
 
 
Hämmande aspekter i 
vårdandet 

 

Brist på kommunikation 
och förståelse 

 

 
 
Fysiska miljön 

”Health care providers in the acute care setting 
perceived the environment for dementia patients 
to be ”strange,” a ”very different environment,” 
an ”unsafe environment,” and even a ”dangerous 
place.” (Borbasi, Jones, Lockwood, & Emden 
2006, s.302). 
 
 
“We have to be decent and show respect, 
remembering that these patients have lived a 
long life and experienced a whole lot. They are 
still human beings with dreams and wishes. I 
very rarely meet patients with dementia who 
want to die. We should all remember this.” 
(Krupic, Eisler, Sköldenberg & Fatahi, 2016 
s.104). 
 

 
 
 
 
Främjande aspekter i 
vårdandet 

 
Att bekräfta patienten 
genom beröring och 
närvaro 

“To create a bond the nurses described the 
building of friendships, with older persons with 
dementia, with the aim of promoting trust and 
enhancing care“ (Nolan, 2006, s.211). 

 
 
 

 
Att skapa förtroende i en 
vårdrelation 

  

4.3    Etiska  överväganden  

Examensarbetet utfördes med stöd av Codex (2015) riktlinjer och lagar. Detta innebar att det 
nyttjade datamaterialet i detta examensarbete inte hade några övertolkningar, plagieringar 
av data eller fabricering av tidigare texter. De utvalda artiklarna till detta examensarbete var 
publicerade, etiskt kvalitetsgranskade och vårdvetenskapliga (peer reviewed). Peer reviewed 
innebär att två eller flera oberoende forskare inom samma ämnesområde har granskat 
studien (Östlund, 2012). Stora ansträngningar har även gjorts för att minska risken för 
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feltolkningar vid översättning av artiklar från engelska till svenska. Författarna till detta 
examensarbete har varit mycket noggranna för att inte förvränga det som stod skrivet i de 
utvalda artiklarna. Citat har använts och behållits i originalspråk för att minska feltolkning 
(Codex, 2015). Ej relevant litteratur eller tvivelaktig forskning nyttjades inte i detta 
examensarbete. 
 
 
 
 
5   RESULTAT  
 
Resultatet beskrev vad som påverkar sjuksköterskors upplevelser i vårdandet av patienter 
med demenssjukdom på sjukhus utifrån två teman och sju subteman. Dessa har skapats 
genom analys av de utvalda vetenskapliga artiklarna. Teman som framkom var hämmande 
aspekter i vårdandet och främjande aspekter i vårdandet. Samtliga teman och subteman 
har presenterats i Tabell 2.  
 
 
Tabell 2: Huvudteman och subteman 

Huvudtema Subtema 

  
  
Hämmande aspekter i vårdandet 
  

-       - Brist på tid 

-       - Fysiska miljön 

-       - Brist på kommunikation och förståelse 

-       - Brist på kunskap och utbildning 

  
Främjande aspekter i vårdandet 
  

-       - Att bekräfta patienten genom beröring och närvaro 

-       - Att vårda patienten genom engagemang  

-       - Att skapa förtroende i en vårdrelation 

 
 
 
5.1   Hämmande  aspekter  i  vårdandet  

Detta tema handlade om hämmande aspekter i vårdandet innefattande att sjuksköterskor 
inte kunde utföra en god vård på grund av tidsbristen, vårdmiljön på sjukhus, bristande 
kommunikation och förståelse samt bristande kunskap och utbildning om demenssjukdom. 
Ett högt arbetstempo på sjukhus ledde till tidsbrist som påverkade att vården till patienter 
med demenssjukdom blev otillräcklig. Den olämpliga sjukhusmiljön bidrog också till 
bristande vård då den inte var anpassad för dessa patienter. Kommunikationssvårigheter i 
vårdandet uppstod då sjuksköterskor var oförmögna att kommunicera med patienter med 
demenssjukdom. Kunskapsbrist i vårdandet förekom då sjuksköterskor saknade utbildningar 
och kunskaper angående demenssjukdom. 
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5.1.1        Brist  på  tid  

Många sjuksköterskor upplevde tidsbrist på grund av att arbetstempot på arbetsplatsen var 
högt vilket i sin tur ledde till att de inte kunde ge patienter med demenssjukdom den vård de 
behövde. Sjuksköterskor upplevde frustration och stress för att de inte hade tillräckligt med 
tid för patienter med demenssjukdom (Borbasi et al., 2006; Moyle, Borbasi, Wallis, 
Olorenshaw, & Gracia, 2010). På grund av detta ansåg sjuksköterskor att vården de gav till 
dessa patienter inte var optimal (Borbasi et al., 2006; Krupic et al., 2016; Moyle, Borbasi, 
Wallis, Olorenshaw, & Gracia, 2010). ’’There’s a lot of work involved with these patients, but 
lack of time is the main obstacle and more time is required to be able to provide adequate 
care.” (Krupic et al., 2016, s. 104). Vissa sjuksköterskor ansåg att patienter med 
demenssjukdom var tidskrävande och hade speciella behov såsom psykiska och 
känslomässiga behov, att utföra dagliga aktiviteter, samt var i behov av ständig tillsyn och 
omvårdnad. Detta ledde till upplevelser av skuldkänslor hos sjuksköterskor eftersom de inte 
hade möjlighet att tillfredsställa dessa tidskrävande och speciella behov som patienter med 
demenssjukdom hade på grund av att tiden i denna kontext inte räckte till (Borbasi et al., 
2006; Cowdell, 2010; Cowdell, 2009; Krupic et al., 2016; Nolan, 2007). ”One nightmare is if 
you get such a patient but have no time...dementia patients require a lot of time and 
energy.” (Krupic et al., 2016, s. 104). Sjuksköterskor upplevde att tidsbrist även bidrog till att 
de inte fick möjlighet att lära känna patienterna med demenssjukdom och kunna 
kommunicera med dem eller förstå vilka deras behov var (Fessey, 2007; Fukuda, Shimizu & 
Seto, 2015; Krupic et al., 2016; Nolan, 2007; Nolan 2006;). Sjuksköterskor upplevde att 
endast omvårdnaden som ansågs vara mest nödvändig hanns med. Sådant som att ta sig tid 
för patienterna och effektivitet prioriterades bort (Borbasi et al., 2006; Cowdell, 2010; 
Cowdell, 2009; Krupic et al., 2016; Nolan, 2007). Detta eftersom sjuksköterskor ansåg att 
vårdavdelningarna utsattes för hög arbetsbelastning och konstant tryck (för lite personal och 
många patienter med många behov att ta hand om) och på grund av tidsbristen kunde 
sjuksköterskor inte tillgodose patienters önskningar (Borbasi et al., 2006; Fessey, 2007). 
Otillräckliga resurser, såsom personalbrist var ytterligare en bidragande orsak till tidsbristen 
ansåg sjuksköterskor vilket ledde till upplevelser av frustration och maktlöshet då 
sjuksköterskor uppmanades att arbeta mer effektivt (Borbasi et al., 2006; Fessey, 2007). I en 
annan studie uppgav några sjuksköterskor att eftersom patienter med demenssjukdom 
behövde mycket tid ledde detta till att andra patienter på avdelningen inte fick lika mycket av 
sjuksköterskors tid (Nolan 2007). Detta medförde upplevelser hos dem av att inte räcka till 
för att ge optimal vård till alla patienter (Borbasi et al., 2006; Kurpic et al., 2016; Moyle et al., 
2010; Nolan, 2007). 
 
 
 
5.1.2        Fysiska  miljön  

Sjuksköterskor upplevde att sjukhusets vårdavdelningar inte var anpassade för patienter med 
demenssjukdom. Detta för att sjukhusmiljön var främmande för dessa patienter vilket gjorde 
att sjuksköterskor kände frustration över att patienter hade svårt att orientera sig på 
avdelningen och kunde gå vilse (Borbasi et al., 2006; Moyle et al., 2010; Nolan, 2007). 
”Participants with a clear perception of what dementia care should be were frustrated 
when challenged with the limitations of an environment that could limit the possibilities of 
caring.” (Nolan, 2007, s. 421). Sjuksköterskor ansåg att sjukhusmiljön var osäker för 
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patienter med demenssjukdom eftersom många av dessa patienter tenderade att vandra 
mycket (Borbasi et al., 2006; Nolan, 2007). Detta var ett problem för sjuksköterskor då dessa 
patienter behövde noggrann övervakning så de inte lämnade avdelningen då de inte hittade 
tillbaka. Sjuksköterskor upplevde sig otillräckliga då dessa patienter inte fick den vård de 
behövde på grund av att sjukhuset och vårdavdelningarna var uppbyggda som de var (det 
gick inte att erbjuda en vårdande och trygg miljö) (Nolan, 2007). Detta ledde till att patienter 
med demenssjukdoms möjligheter att röra sig fritt på avdelningen begränsades då 
säkerheten för dessa patienter prioriterades vilket gjorde att sjuksköterskor upplevde 
skuldkänslor (Borbasi et al., 2006; Nolan, 2007) då patienter fick ligga kvar i sina sängar 
(Hynninen et al., 2015). ”We try not to restrain people, but there are situations where you 
just have to for their own safety” (Borbasi et al., 2006, s.304). Sjuksköterskor ansåg att då 
fokus lades på patientsäkerheten försämrades också patienters mobiliseringsförmåga 
(Hynninen et al., 2015). Sjuksköterskor upplevde att den personcentrerade vård de önskade 
ge till patienter med demenssjukdom åsidosattes när säkerheten för dessa patienter var 
nödvändig att prioriteras i första hand (Moyle et al.2010). Vissa sjuksköterskor upplevde att 
sjukhusmiljön var överstimulerande och skrämmande för patienter med demenssjukdom 
vilket ledde till att de blev mer förvirrade och oroliga och gjorde arbetet mer betungande för 
sjuksköterskor (Borbasi et al., 2006; Nolan, 2007). Sjuksköterskor försökte se till att denna 
patientgrupp inte blev lämnade ensamma. De fick under uppsikt av sjuksköterskor ett 
speciellt och helst enkelrum för att inte störa andra patienter (Fukuda et al., 2015; Hynninen 
et al., 2015; Nolan, 2007). Sjuksköterskor upplevde frustration då arbetet blev mer 
ansträngande då de fick fler oroliga patienter att ta hand om eftersom patienter som delade 
rum med patienter med demenssjukdom blev störda och oroliga av dessa patienters 
avvikande beteende (Fukuda et al., 2015; Nolan 2007).  

 
 
 
5.1.3        Brist  på  kommunikation  och  förståelse  

Många sjuksköterskor upplevde en utmaning att kommunicera med patienter med 
demenssjukdom då de hade kommunikationssvårigheter. Dessa patienter förstod inte vad 
sjuksköterskor sade till dem eller varför de var inlagda på sjukhus (Brorson et al., 2014). “All 
of the nurses experienced difficulty connecting with patients with dementia. Nurses 
reported that communication often was an obstacle because the patient group generally 
has communication-related impairments and difficulties in expressing their pain verbally.” 
(Brorson et al., 2014, s.318). Sjuksköterskor kände sig otillräckliga då de inte kunde 
kommunicera med dessa patienter på samma sätt som med övriga patienter. Sjuksköterskor 
angav att det krävdes mycket tid att kommunicera med denna patientgrupp vilket ibland 
ledde till att när tiden inte fanns försökte de gissa vad patienterna ville få fram för att sedan 
kunna förstå deras behov. På grund av svårigheter med kommunikationen kunde 
sjuksköterskor  inte lära känna patienter med demenssjukdom och detta gjorde det svårt att 
förstå vilka behov dessa patienter hade i vårdandet (Fukuda et al., 2015; Moyle et al., 2010). 
Sjuksköterskor upplevde också skuldkänslor och maktlöshet då de på grund av 
kommunikationssvårigheter inte kunde förklara för eller stötta dessa patienter som skulle 
genomgå undersökningar och behandlingar (Bryon, Gastmans & Dierckx De Casterlé, 2010; 
Nolan, 2007). Det uppstod också svårigheter för sjuksköterskor att veta om patienter till 
exempel kände smärta eller om så var fallet var smärtan kom från. Sjuksköterskor upplevde 
ibland att kommunikationssvårigheterna ledde till att patienter med demenssjukdom inte 
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behandlades med värdighet (Brorson et al., 2014). ‘‘The ability to express themselves, to tell 
if they are in pain, where they have pain. And in what way it hurts, and how much it hurts, 
they can’t express anything.’’ (Brorson et al., 2014, s. 318). Sjuksköterskor beskrev att när 
patienter med demenssjukdom inte förstod vad som sades reagerade de med till exempel 
aggressivitet och rastlöshet. Då kommunikationen inte fungerade upplevde sjuksköterskor 
svårigheter med att samtala med eller skapa god kontakt med dessa patienter vilket i sin tur 
kunde leda till att god vård uteblev (Brorson et al., 2014; Moyle et al. 2010).  
 
 
 
5.1.4        Brist  på  kunskap  och  utbildning  

Sjuksköterskor upplevde kunskaps- och kompetensbrist angående demenssjukdom. Detta 
medförde upplevelser av att de inte gav en optimal vård eller visste vad de skulle fokusera på 
i vårdandet av patienter med demenssjukdom. Sjuksköterskor angav att de saknade 
utbildning gällande demenssjukdomar vilket gjorde att det lätt uppstod svårhanterade 
situationer i mötet med dessa patienter (Cowdell, 2010; Fessey, 2007; Fukuda et al., 2015; 
Hynninen et al., 2015; Nolan, 2007;). ’’There is a lack of education for nurses around person-
centred dementia care, …. which gives rise to an ongoing lack of knowledge and limited 
understanding of the care needed by individuals with dementia.’’ (Fessey, 2007, s.31). 
Situationer som sjuksköterskor upplevde svårhanterade kunde exempelvis vara att det var 
svårt att lugna ner patienter med demenssjukdom när de blev oroliga eller förvirrade. 
Sjuksköterskor upplevde då att det var lättare att undvika problemen som uppstod med dessa 
patienter (Cowdell, 2010; Cowdell, 2009). Sjuksköterskor angav att trots att behovet av 
vidareutbildning fanns så fick de inte vidareutbilda sig (Cowdell, 2010; Fukuda et al., 2015). 
De undvek vissa delar av vårdandet av patienter med demenssjukdom på grund av bristande 
kunskap om demenssjukdom, dåligt självförtroende och osäkerhet. Osäkerheten som 
sjuksköterskor upplevde handlade om att de var osäkra gällande bedömningar av behoven 
hos patienter med demenssjukdom och deras tillstånd samt hur de hanterade bemötandet av 
dessa patienter (Cowdell, 2010; Cowdell, 2009; Hynninen et al., 2015). Sjuksköterskor i 
studierna (Nolan, 2007; Hynninen et al., 2015) upplevde att de gav en bristande vård där 
bara det mest väsentliga blev utfört på grund av bristande kunskap och utbildning. 
Sjuksköterskor angav att i stället för att vårdandet baserades på kunskap och utbildning så 
använde de sig av erfarenheter och personliga övertygelser (Cowdell, 2009; Fukuda et al., 
2015). Sjuksköterskor var medvetna om att de behövde lära sig mer om demenssjukdom för 
att kunna förbättra vården för denna patientgrupp på sjukhus (Cowdell, 2009; Moyle et al., 
2010). ’’Nursing staff were very aware of their lack of education about dementia and they 
were keen to learn more and improve care.’’(Cowdell, 2009, s.88). Sjuksköterskor beskrev 
att det fanns svårigheter att veta om patienter hade ont eller ångest på grund av bristande 
utbildning och kunskap om demenssjukdom vilket kunde skapa ännu mer lidande för 
patienter om de inte fick den rätta medicinen (Brorson et al., 2014). 

 
 
5.2   Främjande  aspekter  i  vårdandet  

I resultatdelen framkom teman som handlade om främjande aspekter inom vårdandet 
innefattande bekräftelse, engagemang och förtroende. Sjuksköterskor bekräftade patienter 
genom beröring och närvaro, hade engagemang av att ge god vård till patienter med 
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demenssjukdom samt att skapa förtroende i en vårdrelation. Genom att ha empati för 
patienter och genom vänskap skapades en vårdrelation mellan patienter och sjuksköterskor. 
 
 
5.2.1        Att  bekräfta  patienten  genom  beröring  och  närvaro  

Sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att bekräfta patienter med demenssjukdom 
genom att se dem som egna individer bakom demenssjukdomen (Bryon et al. 2010; Kurpic et 
al., 2016; Nolan, 2007). Sjuksköterskor upplevde att genom personligt bemötande, beröring 
och bekräftelse av patienter med demenssjukdom kunde ett förtroende skapas som gav en 
god relation dem emellan. Sjuksköterskor upplevde också att genom beröring kunde det bli 
lättare att samtala med dessa patienter då de var i behov av trygghet och närhet i denna 
otrygga och främmande miljö. Beröring betydde många gånger mer än ord för dessa 
patienter och sjuksköterskor angav att de fick respons från dessa patienter när de blev sedda 
vilket visade att beröring hade goda effekter (Borbasi et al., 2006; Fessey, 2007; Kurpic et al., 
2016; Moyle et al., 2010). Sjuksköterskor upplevde att då de kunde lära känna patienter med 
demenssjukdom samt etablera en god vårdrelation kunde det leda till att behovet av vård hos 
patienterna tillfredsställdes och de fick bekräftelse (Brorson et al., 2014; Borbasi et al., 2006; 
Kurpic et al., 2016). ” … knowing the patient is so important, and to know a lot about them, 
it makes it a lot easier to understand and interpret their signals. Of course!” (Brorson et al., 
2014, s. 319). Att vara nära patienterna med demenssjukdom hade en lugnande inverkan på 
dem och på så vis kunde det minska deras oro och ångest upplevde sjuksköterskor (Brorson 
et al., 2014). ‘‘Nearness to the patient, and touch, and perhaps massage, and if you sit next 
to the patient this also alleviates pain and anxiety.’’(Brorson et al., 2014 sid 319). Att vara 
närvarande var en förutsättning för att kunna vårda patienter med demenssjukdom upplevde 
sjuksköterskor. De angav att de kunde vara närvarande genom att ägna mer tid till dessa 
patienter vilket bidrog till att skapa möjlighet att ge en god vård (Borbasi et al., 2006; Moyle 
et al., 2010).  
 
 
 
5.2.2        Att  vårda  patienten  genom  engagemang  

Genom ett gott engagemang upplevde vissa sjuksköterskor att de kunde tillgodose de fysiska 
behoven hos patienter med demenssjukdom (Bryon et al., 2012; Cowdell, 2009). För att 
samarbetet mellan dessa patienter och sjuksköterskor skulle underlättas var det enligt dem 
viktigt att en positiv atmosfär fanns vid mötet dem emellan (Hynninen et al., 2015). Vissa 
sjuksköterskor kunde känna empati för dessa patienter och visade stort engagemang att ge 
god vård (Bryon et al., 2012; Nolan, 2006). Sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att ta 
hänsyn till patienter med demenssjukdoms integritet samt respektera deras personliga 
rättigheter (Nolan, 2006). ’’Respect for the persons rights, especially privacy and dignity 
was linked to nurses’ perceptions of caring.’’ (Nolan, 2006, s.211). Vissa sjuksköterskor i 
studien av Cowdell (2010) var engagerade och hade en vilja att ge dessa patienter samma 
vård som de själva velat få. ’’You try to give every patient the care that you’d want your 
relative to have’ ….  ‘Sort of treat people how you would like to be treated’’  (Cowdell, 2010, 
s. 44). Sjuksköterskor i studien av (Nolan, 2007) ansåg att patienter med demenssjukdom 
skulle vårdas som om de var en familjemedlem. När sjuksköterskor vårdade dessa patienter 
på sjukhus kunde det uppstå känslor hos dem som kunde vara svåra för sjuksköterskor att 
hantera.  
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5.2.3        Att  skapa  förtroende  i  en  vårdrelation  

Sjuksköterskor upplevde att det behövdes en etablerad vårdrelation som innehöll vänskap för 
att skapa förtroende mellan dem och patienter med demenssjukdom (Brorson et al., 2014; 
Byron et al., 2012; Nolan, 2006; Nolan, 2007). “To create a bond the nurses described the 
building of friendships, with older persons with dementia, with the aim of promoting trust 
and enhancing care“  (Nolan, 2006, s.211). De upplevde att det även krävdes tid för att skapa 
förtroende i en vårdrelation, men sjuksköterskor hade igen det när de väl fått kontakt med 
dessa patienter som då fått förtroende för sjuksköterskor och detta upplevdes positivt. 
Genom att sjuksköterskor etablerade en god kontakt med dessa patienter upplevdes det av 
sjuksköterskor att det var lättare att vårda dessa patienter (Brorson et al., 2014). 
Sjuksköterskor upplevde  att det blev lättare att vårda patienter med demenssjukdom då ett 
förtroende hade skapats och fann då en mening med att ge god vård. Då förtroende fanns 
blev det lättare för sjuksköterskor att göra bedömningar som till exempel att bedöma om 
patienter med demenssjukdom hade smärta och detta ledde till att de kunde ge en bättre och 
mer specifik vård (Brorson et al., 2014; Nolan, 2007). ”Caring is to get the patient [sic] to 
trust you… making sure the patient [sic] can talk to you whenever they need to talk, so they 
can tell you if there is pain…”(Nolan, 2007, ss. 420-421). Sjuksköterskor upplevde att de 
kunde få närmare kontakt med patienter om förtroende fanns vilket gav sjuksköterskor 
möjlighet att se dessa patienter med demenssjukdom ur ett helhetsperspektiv (Brorson et al., 
2014). Vissa sjuksköterskor upplevde då de fick kännedom om dessa patienters bakgrund 
kunde det leda till att ett starkt band och tillit skapades dem emellan. Detta kunde göra det 
lättare för sjuksköterskor att se helheten och ge god vård (Brorson et al., 2014; Byron et al., 
2012; Nolan, 2006). Några sjuksköterskor i Nolans (2007) studie upplevde att mycket i 
vårdandet av patienter med demenssjukdom bestod av att få dem att känna tillit till dem.  
 
 
6.  DISKUSSION    
Syftet med detta examensarbete var att beskriva vad som påverkar sjuksköterskors 
upplevelser i vårdandet av patienter med demenssjukdom på sjukhus. I denna del 
presenteras resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion. I resultatdiskussionen 
diskuteras koppling mellan examensarbetets resultat, bakgrunden, tidigare forskning inom 
området samt det teoretiska perspektivet. I metoddiskussionen diskuteras vald metod, 
styrkor och svagheter samt arbetets tillvägagångssätt. I etikdiskussionen diskuteras de etiska 
aspekter som uppstått under skrivandet av detta examensarbete. 
 
 
6.1  Resultatdiskussion    

I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde frustration och stress då de inte kunde 
påverka sjukhusmiljön som inte var anpassad efter eller lämpad för patienter med 
demenssjukdom. Detta kopplas till tidigare forskning av Hynninen et al., (2015) där 
närstående upplever att patienter med demenssjukdom blir mer aggressiva och oroliga på 
grund av den främmande sjukhusmiljön som de vårdas i. Edvardsson och Wijk (2009) 
nämner också att patienter med demenssjukdom har svårigheter att anpassa sig till miljön på 
sjukhus. Vidare beskrevs i resultatet att sjuksköterskor upplevde skuldkänslor då patienters 
möjligheter att röra sig fritt på sjukhusavdelningen begränsades eftersom sjuksköterskor 
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ansåg att avdelningen var obekant för dessa patienter. Detta stämmer överens med tidigare 
forskning av Digby et al., (2013); Dewing, 2009 där närstående beskriver att dessa patienter 
har svårt att kunna anpassa sig till en helt ny miljö som är så långt bort från deras värld de är 
vana vid. Resultatet visade också att i sjukhusets kliniska miljö var det mycket rörelse och 
främmande ljud och enligt sjuksköterskor kunde detta medföra förvirrande och skrämmande 
upplevelser hos denna patientgrupp. På grund av detta upplevde sjuksköterskor arbetet mer 
betungande. Detta återspeglas mot tidigare forskning av O`Conell et al., (2011); Bradas et al., 
(2011) där närstående beskriver att faktorer som påverkar patienter med demenssjukdom då 
de blir inlagda är förändringar i rutiner och en omgivning med mycket rörelse. En välbekant 
miljö enligt Edvardsson & Wijk (2009) kan ge patienter med demenssjukdom en upplevelse 
och känsla av att vara hemma vilket är viktigt att eftersträva. Det är av stor vikt att 
omgivningen och miljön för patienter med demenssjukdom får vara lugn och trygg. I 
vårdandet spelar den fysiska miljön stor roll och den skall stämma överens med patienter 
med demenssjukdoms förmågor så att de skall kunna vistas i denna miljö. Detta eftersom 
patienter med demenssjukdom kan ha orienteringssvårigheter och behöver då hjälp att hitta 
rätt med hjälp av den fysiska miljön. Sjuksköterskor skall enligt SSF (2014) också vara 
medvetna om den fysiska miljöns betydelse för patienters hälsa och kunna skapa en hållbar 
miljö. Det visade sig i resultatet att sjuksköterskor upplevde frustration och stress på grund 
av den oroliga stämningen som orsakades av att patienter med demenssjukdom fick ett 
gemensamt rum med andra patienter som inte hade demenssjukdom. Arbetet upplevdes 
tyngre för sjuksköterskor då de fick fler oroliga patienter att ta hand om. Därför försökte 
sjuksköterskor att se till att denna patientgrupp helst fick ett enkelrum. Detta kan jämföras 
med Digby et al., (2013) som nämner att närstående beskriver att det ofta är svårt att skapa 
personligt utrymme på sjukhus eftersom patienter ofta får dela rum med andra patienter och 
saknar därför möjlighet till lugn och ro. Detta kan orsaka lidande hos patienter med 
demenssjukdom. Erikssons (2015) teori beskriver att det som orsakar ohälsa är hälsohinder 
som finns kring eller inom människan. Sjuksköterskan skall kunna förebygga ohälsa och 
hjälpa patienten att känna hälsa. 
 
Sjuksköterskor upplevde en utmaning att kommunicera med patienter med demenssjukdom 
då de hade kommunikationssvårigheter. Detta ledde till missförstånd eftersom patienter 
varken kunde uppfatta vad sjuksköterskor sade eller gjorde. Detta återspeglas mot tidigare 
forskning av Clisett et al., (2013) som beskriver att närstående upplever att sjuksköterskor är 
oförmögna att kunna genomföra en god kommunikation med patienter med 
demenssjukdom. Detta för att patienter med demenssjukdom har svårt att uttrycka sig och 
sjuksköterskor inte vet hur de ska kommunicera med dessa patienter på ett bra sätt. Det 
uppstår ett problem i omvårdnadssituationer vilket kan bero på att sjuksköterskor inte pratar 
lugnande till och förklarar för patienterna vad som ska ske och att det inte läggas ned 
tillräckligt med tid (Desai & Grossberg, 2001; McCloskey, 2004). Patienter med 
demenssjukdom har enligt Socialstyrelsens (2016) beskrivning bland annat försämrad 
kommunikationsförmåga eftersom de uttrycker sina behov på andra sätt än övriga patienter. 
Det är därför kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter med demenssjukdom 
kräver tid eftersom sjuksköterskor behöver upprepa, förtydliga och följa upp att 
kommunikationen förståtts. I resultatet framkom också att sjuksköterskor upplevde 
maktlöshet och skuldkänslor eftersom kommunikationen inte fungerade mellan dem och 
patienter med demenssjukdom. Detta ledde till att det blev svårt att samtala med dessa 
patienter. Detta kan tydligt kopplas till tidigare forskning av Moyle et al., (2011) där patienter 
beskriver att de ofta i samband med demenssjukdomen får symtom såsom försämrat minne 
vilket försvårar för dem att kunna föra ett samtal och formulera sina känslor eller med andra 
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ord har svårigheter att kunna utföra en sammanhängande kommunikation. Vissa patienter 
med demenssjukdom upplever att de behöver hjälp från sjuksköterskor för att kunna föra ett 
förståeligt samtal och få fram det de vill säga. Wiklund (2003) beskriver att sjuksköterskor 
skall skapa en relation med patienter med demenssjukdom genom kommunikation. Detta 
kan utvecklas till en vårdande relation där dessa patienter upplever en känsla av stöd, tillit 
och trygghet. Det är enligt Eide och Eide (2009) viktigt att skapa en individanpassad 
kommunikation med patienter med demenssjukdom för att kunna etablera ett förtroende och 
god kontakt. Eriksson (2015) beskriver att med hjälp av kommunikation kan patienten få en 
känsla av att få vara delaktig i sin vård. 
 
Resultatet visade att då sjuksköterskor kunde lära känna patienterna med demenssjukdom 
samt etablera en god vårdrelation mellan sig och patienterna kunde detta leda till att behovet 
av vård hos dessa patienter tillfredsställdes och bekräftades. Detta återspeglas mot 
Socialstyrelsen (2016) som beskriver att sjuksköterskor skall ha förmåga att upprätthålla en 
relation till alla patienter de möter. Det var också viktigt att bekräfta patienter med 
demenssjukdom och sträva efter att förstå deras behov utifrån patienternas egna perspektiv. 
Vidare visades i resultatet att det var viktigt att sjuksköterskor bekräftade patienterna med 
demenssjukdom genom att se dem som egna individer bakom demenssjukdomen. Detta 
bekräftas av Eide och Eide (2009) som menar att patienter med demenssjukdom skall 
behandlas och hanteras som individer med eget värde och inte bara betraktas som ett 
problem. I resultatet framkom också att för att kunna vårda patienter med demenssjukdom 
var det en förutsättning att sjuksköterskor var närvarande. Detta kunde de vara genom att 
ägna mer tid åt dessa patienter. Genom detta kunde sjuksköterskor skapa möjlighet att 
etablera en vårdrelation. Detta kan kopplas till Clisett et al., (2013) som menar att närstående 
upplevde att sjuksköterskor kunde få en bättre relation till patienter med demenssjukdom då 
de ägnade sig mer åt dessa patienter och var hos dem längre tid. Detta kunde medföra positiv 
inverkan på patienter med demenssjukdom och de kunde känna sig trygga. Det framkom 
också att då sjuksköterskor kunde vara nära patienter med demenssjukdom hade detta en 
lugnande inverkan på dem och på så vis kunde deras oro och ångest minska. Detta kan 
härledas till tidigare forskning som beskriver att patienter med demenssjukdom önskade ha 
närmare kontakt med sjuksköterskor för att upplevelse av ensamhet hos dem kunde minskas 
genom mänskliga kontakter såsom att ha någon att kunna föra ett samtal med (Moyle et al., 
2011). 
  
I resultatet kom det fram att sjuksköterskor genom personligt bemötande, beröring och 
bekräftande av patienter med demenssjukdom kunde skapa ett förtroende som kunde 
åstadkomma en god relation mellan sjuksköterskor och dessa patienter. För att kunna skapa 
detta förtroende behövdes en etablerad vårdrelation som innehöll vänskap. Genom beröring 
kunde det bli lättare att samtala med patienter med demenssjukdom. Sjuksköterskor i 
studierna upplevde att beröring betydde många gånger mer än ord för dessa patienter då de 
var i behov av trygghet och närhet i denna otrygga och främmande miljö. Detta kan tydligt 
återspeglas mot Erikssons (2015) teori om ansningen. Med ansning menar Eriksson att 
sjuksköterskan kan visa omsorg genom beröring, vilket kan ge patienten närhet, värme och 
välbefinnande. Detta uttrycks genom vänskap där vårdaren visar sin vilja att denne vill den 
andre väl. Patienten blir bekräftad och accepterad då denne blir ansad. Ansningen går ut på 
att hänsyn tas till människans välbefinnande i samband med kropp, själ och ande. I resultatet 
framkom att sjuksköterskor kunde ge god vård genom att lära känna patienter med 
demenssjukdom och deras bakgrund. Detta kunde leda till att ett starkt band mellan dem och 
förtroende skapades vilket kunde göra det lättare för sjuksköterskor att se helheten i 
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vårdandet och ge god omvårdnad utifrån de enskilda individerna. Detta bekräftas med 
Erikssons (2015) teori som menar att vårdande karaktäriseras av olika former av ansning, 
lekande och lärande. Dessa former skapar tillåtelse hos patienten att kunna uppleva 
välbefinnande och förtroende. Genom dessa former sker också ett delande mellan 
sjuksköterskan och patienten där sjuksköterskan blir närvarande och delaktig i patientens 
upplevelser, känslor och tankar. Vissa sjuksköterskor var engagerade att ge en god vård till 
patienter med demenssjukdom och de upplevde att det var viktigt att ta hänsyn till patienters 
integritet samt respektera deras personliga rättigheter. Genom ett gott engagemang kunde 
sjuksköterskor tillgodose de fysiska behoven hos patienter med demenssjukdom. Detta styrks 
även av tidigare forskning av Whittamore et al., (2014) som beskriver att närstående upplever 
att sjuksköterskor kunde bekräfta patienter med demenssjukdom genom att vara engagerade 
att ge god vård. Detta då sjuksköterskor kunde se dessa patienter som individer med behov 
och önskningar. 
 
 
 
6.2     Metoddiskussion  

En systematisk litteraturstudie valdes som metod till detta arbete som frambringade en 
helhetssyn av det avgränsade området vilket anses ha varit ett lämpligt val. Enligt Friberg 
(2012) består systematiska litteraturstudier av en viktig del av evidensbaserad vård för att 
den summerar, identifierar och värderar bästa evidens av tillgängliga forskningar. I denna 
studie användes för dataanalysen, en beskrivande syntes enligt Evans (2002). Syntesen 
valdes eftersom den var lämplig för arbetets syfte då det handlade om att beskriva 
sjuksköterskors upplevelser. Ju mer författarna kunde bekanta sig med Evans beskrivande 
syntes och hitta på vilket sätt detta arbete skulle utföras desto mer upplevdes metoden som 
den rätta för att erhålla svar på examensarbetets syfte. En kvalitativ ansats valdes för att det 
gav en mer samlad bild och fördjupad förståelse av fenomenet än om en kvantitativ ansats 
valdes. Ytterligare en anledning till att en kvantitativ ansats valdes bort var för att en sådan 
ansats fokuserar mer på enkäter och siffror (Friberg, 2012). Det hade kunnat genomföras en 
empirisk studie (intervjustudie) som ett annat förslag till litteraturstudie, men tidsbristen var 
ett hinder till att göra detta då den metoden ansågs vara mer tidskrävande då det bland annat 
skulle krävas ansökan om tillstånd hos etisk kommitté för att kunna utföra intervjuer. Om 
författarna hade använt sig av denna metod kunde risken för feltolkning minskas och 
författarna kunde eventuellt erhålla tydligare och rakare svar på arbetets syfte då egna frågor 
och följdfrågor kunde formuleras av författarna (Polit och Beck, 2012).  
 
Ett av inklusionskriterierna till detta examensarbete var att artiklarna skulle vara skrivna på 
engelska för att kunna förstå innebörden bättre. Utvalda artiklar hade endast kvalitativ 
ansats då denna ansågs vara lämplig till examensarbetets metod. Dock uppstod ett undantag 
då en av artiklarna som valdes ut till detta examensarbete hade både kvalitativ och 
kvantitativ ansats. Dock var författarna väldigt noggranna med att utnyttja enbart de 
nyckelfynd som uppkom från det kvalitativa resultatet. Denna artikel valdes ut till 
examensarbetets resultat för att den kvalitativa forskningen svarade mot detta 
examensarbetes syfte. En svaghet i detta examensarbete var att de utvalda artiklarna redan 
hade genomgått en omarbetning av datamaterial vilket kunde göra att trovärdigheten i detta 
examensarbete påverkades negativt. Ytterligare en svaghet var att fyra av de utvalda 
artiklarna var äldre än fem år, det vill säga publicerades före år 2011. Dock ansågs dessa 
artiklar vara relevanta för att svara mot arbetets syfte.  
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Till en början söktes vårdvetenskapliga artiklar som skulle vara högst fem år gamla (2011-
2016) för att avspegla den aktuella situationen så mycket som möjligt (Friberg, 2012). 
Eftersom det uppstod svårigheter att hitta relevanta artiklar till detta arbete togs hjälp av en 
bibliotekarie på Mälardalens Högskola i Eskilstuna för att lägga till fler relevanta sökord och 
försöka finna fler relevanta artiklar. Dock framkom inga relevanta artiklar utan istället 
ökades spannet på artiklarnas ålder till ytterligare fem år (åldersgränsen på artiklarna blev 
max tio år (2006-2016)). Det ansågs vara rimligt att artiklarna var tio år gamla för att studera 
det aktuella ämnet. Många artiklar som hittades vid sökning valdes bort på grund av att de 
innehöll kriterier som exkluderades till detta examensarbete. En annan anledning till att 
artiklar valdes bort var att de inte svarade mot arbetets syfte, som till exempel att vården 
skedde inom äldreomsorg och patienter hade andra mentala problem än demenssjukdom. En 
styrka med arbetet var att när artiklar söktes användes två databaser vilka var CINAHL Plus 
och PubMed. De flesta artiklarna som valdes ut till detta examensarbete söktes fram från 
databasen CINAHL Plus då där hittades artiklar inom vårdvetenskapsområdet. Några av de 
utvalda artiklarna söktes fram från databasen PubMed då där fanns artiklar inom två 
områden; vårdvetenskap och medicin. Artiklarna valdes med noggrannhet för att säkerställa 
att de var vårdvetenskapliga. En annan styrka i examensarbetet var att de utvalda artiklarna 
som svarade mot arbetets syfte hade genomgått granskning (peer-reviewed). Detta innebär 
enligt Polit och Beck (2012) att artiklarna är publicerade i en vetenskaplig tidskrift. De 
utvalda artiklarna hade även kritiskt granskats av arbetets författare till detta examensarbete. 
Att artiklarna var peer-reviewed säkerställdes genom att de undersöktes med hjälp av Ulrichs 
web (Polit & Beck, 2012).  
 
Antalet artiklar som valdes ut och ansågs svara mot examensarbetets syfte var 13 
vårdvetenskapliga artiklar. Artiklarna genomgick en kvalitetsgranskning med hjälp av 
Fribergs kvalitetskriterier för att säkerställa att de höll hög kvalitet. Minst tio kriterier av 
fjorton skulle artiklarna uppfylla för att de skulle inkluderas till arbetet. De utvalda artiklarna 
uppfyllde minst tio kriterier och arbetets resultat fick en god kvalitet då elva artiklar av 
tretton hade hög kvalitet. Likheter i sjuksköterskors upplevelser i vårdandet av patienter med 
demenssjukdom har uppkommit i alla utvalda artiklar som analyserats. En annan styrka med 
examensarbetet var att de utvalda artiklarna hade sitt ursprung i olika länder i världen och 
dessa inkluderades för att ge ett så brett resultat som möjligt vilket stärkte överförbarheten. 
Överförbarhet innebar att resultatet av en studie kunde överföras till andra populationer, 
situationer och miljöer. I och med detta kan samma resultat göras om på olika ställen i 
världen (Polit & Beck, 2012). Ytterligare styrkor var att i de utvalda studierna hade både män 
och kvinnor deltagit och de hade olika etnicitet. I examensarbetet kan trovärdigheten 
förstärkas genom att se tillförlitligheten samt överförbarheten i resultatet (Polit & Beck, 
2012). 
  
De utvalda artiklarna lästes om ett flertal gånger för att säkerställa att arbetets syfte 
besvarades. Det upplevdes problematiskt av examensarbetets författare vid kategoriseringen 
av de upphittade nyckelfynden då de handlade om känslor och upplevelser. Detta eftersom 
artiklarna inte var publicerade på svenska utan på engelska. För att underlätta 
analysprocessen översattes nyckelfynden med noggrannhet från engelska till svenska. 
Översättningen kunde ses som både en svaghet och en styrka i detta examensarbete eftersom 
översättningen kunde öka risken av att innebörden kunde försvinna eller tolkas fel. För att 
undvika detta översattes inte nyckelfynden till svenska förrän de skrevs i löpande text. Till 
översättning har författarna använt sig av lexikon via internet och en översättningspenna 
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(WorldpenscanX). Det hade uppstått en utmaning med att döpa teman och subteman utifrån 
de nyckelfynd som framkommit eftersom det kunde öka risken att innebörden ändrades. 
Detta ledde till att teman och subteman döptes om flera gånger under analysens gång innan 
en lämplig benämning hade framkommit och ett tema och två subteman togs bort. 
Nyckelfynden som inte besvarade arbetets syfte exkluderades. Författarna till detta 
examensarbete hade inte förväntat sig att det skulle förekomma positiva upplevelser hos 
sjuksköterskor utan endast negativa. Dock visade det sig att det även framkom positiva 
upplevelser hos sjuksköterskor. Detta innebär enligt Polit och Beck (2012) en trovärdighet att 
analysen framställs på ett pålitligt sätt samt visas ett opartiskt förhållningssätt. Detta 
eftersträvades under analysens gång genom att inte färga resultatet av examensarbetets 
författares egna känslor, förförståelse och åsikter som kunde påverka resultatet. Det har varit 
en strävan i detta examensarbete att ha ett objektivt och sakligt förhållningssätt i processen. 
Tillförlitligheten av de kvalitativa artiklarna förstärktes genom att analysen genomfördes av 
examensarbetets författare på var sitt håll, för att de inte skulle påverka varandra. Detta ökar, 
enligt Polit och Beck (2012) tillförlitligheten i resultatet. Den valda metoden var beskriven 
och följd med noggrannhet för att det skulle ge samma resultat om examensarbetet 
rekapitulerades i samma kontext. Enligt Polit och Beck (2012) ökar detta tillförlitligheten 
som innebär att studiens resultat skulle bli det samma då studien upprepas flera gånger i 
samma kontext. Studien diskuterades under tre grupphandledningar, tre individuella 
handledningar och tillsammans med några utomstående personer vilket förstärker 
tillförlitligheten ytterligare.  
  
Ytterligare en styrka med detta examensarbete var att det skrevs av två individer vilket gav 
utrymme för bredare reflektioner och diskussioner angående vad som skulle skrivas och 
revideras. Under arbetets gång underlättades det även att kunna vända och vrida på texter 
utifrån båda författarnas perspektiv vilket också kunde öka trovärdigheten av resultatet då 
två personer skrev examensarbetet eftersom det enligt Polit och Beck (2012) kan minska 
risken för misstolkningar. Att skriva i par bidrog även till att tid sparades i vissa moment. 
Svagheten med att skriva i par kunde vara att personerna ibland hade olika åsikter och tankar 
angående ämnet, att oenigheter uppstod dem emellan då de tyckte olika om saker. Dock 
löstes sådana problem alltid efter en diskussion.   
 
 
6.3  Etikdiskussion  

De utvalda artiklarna till detta examensarbete var vetenskapligt granskade vilket innebar att 
de genomgått en granskning (peer-review). Detta innebar att artiklarna granskats av 
oberoende forskare och visade att forskningen höll hög kvalitet (Codex, 2015). 
Forskningsetiken i examensarbetet har följts. En noggrannhet och öppenhet har tillämpats 
över analysen av artiklarnas resultat, vilket ökade resultatets trovärdighet och höll 
författarnas egen förförståelse tillbaka. Texter av datamaterialet har refererats korrekt för att 
undvika plagiering (Polit & Beck, 2012). I examensarbetet har författarna valt att granska 
artiklar som var skrivna på engelska för att de inte hade svårigheter med att förstå innehållet 
på engelska förutom enstaka ord som översattes med hjälp av lexikon och 
översättningsprogram. Detta för att minimera omtolkningar eller feltolkningar och bättre 
förstå helheten av artiklarnas texter. Till detta examensarbete har endast primärkällor 
använts. I början av skrivandet av examensarbetet var vissa källor ej primära utan sekundära. 
Dessa källor användes inte då författarna var extra noggranna och kritiska att ej använda sig 
av information eller texter som hade refererat till andra källor. Detta för att inte riskera att 
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examensarbetets innehöll skulle bli ej etiskt korrekt eller innehålla sekundärkällor. I övrigt 
anser författarna till detta examensarbete att de inte uppmärksammat andra etiska problem 
under arbetets gång. Examensarbetet betraktades som en god forskningsetik eftersom det 
erhållna materialet inte har stulits, plagierats eller förfalskats (Codex, 2015). 
 
 
 
7.  SLUTSATS  
Syftet var att beskriva vad som påverkar sjuksköterskors upplevelser i vårdandet av patienter 
med demenssjukdom på sjukhus och resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att 
aspekterna som påverkade deras upplevelser av vårdandet var i större utsträckning mer 
hämmande än främjande. De hämmande aspekter som framkom och påverkade 
sjuksköterskors upplevelser var brist på tid, den fysiska miljön, brist på kommunikation och 
förståelse och brist på kunskap och utbildning. Den fysiska sjukhusmiljön var utmanande att 
vårda patienter med demenssjukdom i för att den var riskfylld, påfrestande och ej anpassad 
för dessa patienter. Sjuksköterskor upplevde också att tiden de hade inte räckte till för att 
kunna ge dessa patienter en optimal vård. Sjuksköterskor ansåg också att de saknade 
färdigheter och kunskaper angående demenssjukdomar vilket kunde resultera i 
kommunikationssvårigheter mellan dem och patienter med demenssjukdom. Hämmande 
aspekter i vårdandet orsakade upplevelser av maktlöshet, frustration, skuldkänslor, rädsla 
och osäkerhet hos sjuksköterskor. En god kommunikation mellan dem och patienter var 
viktig, men det fanns brister. Dessa brister kunde troligen åtgärdas om förutsättningar för 
utbildning om demenssjukdomar för sjuksköterskor och en lämplig miljö som kunde 
upplevas trygg för patienter med demenssjukdom skapades. Detta kunde förhoppningsvis 
bidra till att patienter med demenssjukdoms behov tillgodoseddes då sjuksköterskor fick 
möjlighet att ge en god och optimal vård. Främjande aspekter som framkommit i resultatet 
visade att sjuksköterskor ansåg att om de ägnade tid till patienter med demenssjukdom, 
bekräftade dem och visade engagemang kunde förtroende skapas och leda till bättre 
vårdande av dessa patienter. 
  
  
8.  FÖRSLAG  TILL  VIDARE  FORSKNING  
Förslag till vidare forskning kan vara att fokusera på sjuksköterskors upplevelser i vårdandet 
av patienter med demenssjukdom på sjukhus då det visat sig att tillgång till studier inte varit 
tillräckligt stora. Det torde vara av vikt att erhålla vidare forskning angående vilken 
utbildning och kunskap sjuksköterskor behöver för att  kunna vårda dessa patienter. 
Sjuksköterskor behöver utbildning för att få mer kunskap om patienter med demenssjukdom 
så att vården av dessa patienter förbättras. Ett annat förslag kan vara att vidare utforska 
främjande aspekter i vårdandet som har framkommit i arbetets resultat för att sedan skapa 
bättre vård för dessa patienter på sjukhus. 
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strukturerade 
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Sjuksköterskornas 
involvering i beslut 
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motivation och strävan 
under vårdprocessen. 
Sjuksköterskor utvecklade 
en helhelhetsbild av sina 
patienter tidigt i processen 
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förståelse av en god 
omvårdnad. Under själva 
beslutsfattandet om vården 
var sjuksköterskorna 
patienternas budbärare och 
vägledande 
kommunikatörer. 
Sjuksköterskorna bedömde 
läkarnas beslut med hjälp av 
sina uppfattningar på god 
vård och vad patienterna 
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Hög kvalité 
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patienter med 
demenssjukdom på en 
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En etnografisk 
kvalitativ metod. 
Data samlades in 
genom 
observationer och 
intervjuer med 
sjuksköterskor. 

 

Sjuksköterskor upplevde att 
vården som gavs endast var 
fokuserad på patienternas 
fysiska behov. Stor oro fanns 
hos sjuksköterskor och de 
ansåg att de saknade 
förtroende för sina egna 
förmågor att ge god 
omvårdnad och saknade 
kunskap om hur patienter 
med demenssjukdom skulle 
hanteras och behandlas. 
Sjuksköterskor upplevde 
även obehag av att hantera 
patienternas psykosociala 
behov. 

Hög kvalité 
13/14 



 

 5 

Cowdell, F. (2009). lThe care 
of older lpeople with 
ldementia in acute lhospitals. 
International Journal of 
Older People Nursing, 5(2), 
83-92. Doi: 10.1111/j.1748-
3743.2010.00208.x  

Syftet med studien var 
att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av att ge 
vård till patienter med 
demenssjukdom inom 
akutsjukvård.  

En etnografisk 
kvalitativ metod 
användes och data 
samlades in genom 
observationer och 
intervjuer.  

Det var inte alltid gynnsamt 
att vårda patienter med 
demenssjukdom på sjukhus 
då dessa patienter ofta var 
oroliga och förvirrade då de 
inte förstod eller visste vad 
som skulle ske och det var 
svårt att kommunicera med 
dem. Sjuksköterskor 
upplevde även att 
sjukhusmiljön som var 
främmande och 
skrämmande för patienter 
med demenssjukdom gjorde 
vårdandet av dessa patienter 
svårare och att de kanske led 
i onödan.  Sjuksköterskor 
ansåg att de mötte stora 
utmaningar i omvårdnaden 
av dessa patienter, men 
gjorde ändå sitt bästa för att 
kunna ge en god vård och 
bemöta dem på ett bra sätt.  
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sjuksköterskor var att de 
saknade kunskaper kring 
vårdandet av patienter med 
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Hög kvalité 
13/14  
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exploring the knowledge of 
hospital nurses. Nursing 
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Doi: 10.7748/ 
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Syftet var att utforska 
sjuksköterskors 
upplevelser, kunskaper 
och konsekvenser av att 
genom att använda ett 
personcentrerat 
förhållningssätt vårda 
patienter med 
demenssjukdom på en 
allmän vårdavdelning 
på sjukhus.  

En kvalitativ ansats 
där frågeformulär 
skickades till 
sjuksköterskor och 
svaren analyserades 
indelade i olika 
teman. 

 

Sjuksköterskor ansåg att det 
berodde på vårdsituationen 
om de valde ett 
personcentrerat 
förhållningsätt eller inte. 
Detta tydde på att 
sjuksköterskorna hade en 
viss kunskap om 
personcentrerat 
förhållningssätt, men 
förstod det inte helt eller 
avände det inte som en 
specifik metod i 
omvårdnaden av patienter 
med demenssjukdom. 
Sjuksköterskor upplevde att 
de saknade kunskap och 
förståelse om 
demenssjukdomar. Det var 
mycket nödvändigt att öka 
resurser så sjuksköterskor 
fick utbildning om 
demenssjukdomar och hur 
patienter med denna 
sjukdom skulle tas omhand. 

Medel 
kvalité 
10/14 
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Fukuda, R., Shimizu, Y., & 
Seto, N. (2015). Issues 
experienced while 
administering care to 
patients with dementia in 
acute care hospitals: A study 
based on focus group 
interviews. International 
Jour-nal of Qualitative 
Studies on Health and Well-
Being, 10. doi: 10.3402/qhw. 
v10.25828  

Syftet med studien var 
att undersöka de 
utmaningar som 
sjuksköterskor 
upplevde i om-
vårdnaden av patienter 
med demenssjukdom på 
sjukhus i Japan. 

En kvalitativ studie 
där 
fokusgruppsintervj
uer gjordes. 

 

Resultatet visade att 
sjuksköterskor upplevde att 
det saknades kunskaper om 
patienter med 
demenssjukdomar och detta 
kunde leda till brist på god 
omvårdnad. Sjukhusmiljön 
var olämplig för dessa 
patienter vilket kunde 
påverka dessa patienters 
beteende. 

Hög kvalité 
12/14 

Hynninen, N., Saarnio, R., & 
Isola, A. (2014). The care of 
older people with dementia 
in surgical wards from the 
point of view of the nursing 
staff and physicians. Journal 
of Clinical Nursing, 24(1-2), 
192-201. Doi: 10.1111/jocn. 
12669 

 

 

 

 

Syftet med denna studie 
var att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
äldre personer med 
demenssjukdom vid 
kirurgiska avdelningar 
på sjukhus. 

En kvalitativ 
beskrivande metod. 
Ostrukturerade 
fokusgruppsintervj
uer gjordes. 

Resultatet visade att 
sjuksköterskor på sjukhus 
behövde mer utbildning för 
att kunna möta kraven som 
ställdes för att ge god 
omvårdnad till patienter 
med demenssjukdom. Ofta 
var sjuksköterskors brister 
på kunskap om 
kommunikation med dessa 
patienter anledningen till 
problematik som uppstod. 
Fler resurser behövdes för 
att skapa en säker 
sjukhusmiljö och 
sjuksköterskor behövde mer 
utbildning i hur 
omvårdnaden av personer 
med demenssjukdom skulle 
utföras på ett säkert sätt. 

Hög kvalité 
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Krupic, F., Eisler, T., 
Sköldenberg, O., & Fatahi, N. 
(2015). Experience of 
anaesthesia nurses of 
perioperative 
communication in hip 
fracture patients with 
dementia. Scandinavian 
Journal of Caring Sciences, 
30(1), 99–107. Doi: 
10.1111/scs. 12226 

Syftet med studien var 
att beskriva 
anestesisjuksköterskors 
upplevelser angående 
de svårigheter som 
uppstod i 
vårdsituationer och hur 
kommunikationen med 
patienter med 
demenssjukdom skulle 
upprättas under 
operationen av en 
höftfraktur. 

 

En kvalitativ 
analysmetod 
användes och tio 
anestesi-
sjuksköterskor (fem 
män och fem 
kvinnor) 
intervjuades 
individuellt. 

 

Anestesisjuksköterskor 
upplevde att de inte hade 
tillräckligt med tid för att ta 
hand om dessa patienter 
som ofta var stressade, 
oroliga och agiterade. En 
icke verbal kommunikation 
verkade fungera bäst då 
dessa patienter hade svårt 
att förstå och ta till sig 
information och ett leende 
eller att någon höll handen 
kunde säga mer än ord. 
Anestesisjuksköterskor 
ansåg även att det saknades 
kunskap om 
demenssjukdomar och hur 
man bemötte patienter med 
denna sjukdom på ett bra 
sätt och att mer utbildning 
behövdes inom detta 
område. 

Hög kvalitet 
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Wallis, M., Olorenshaw, R., 
& Gracia, N. (2011). Acute 
care management of older 
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Journal of Clinical Nursing, 
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10.1111/j.1365-2702. 
2010.03521.x  
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Nummer 1: Att 
undersöka 
sjuksköterskors syn på 
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sjukhus i Queensland. 
Nummer 2: Att kritiskt 
granska den aktuella 
vårdledningen på 
avdelningen i relation 
till tillgänglig litteratur. 

 

En pragmatisk, 
utforskande 
kvalitativ metod 
användes. 
Semistrukturerade, 
djupgående 
intervjuer gjordes. 

Sjukhusmiljön ansågs av 
sjuksköterskor vara 
olämplig och otillräcklig för 
att ge optimal vård till 
patienter med 
demenssjukdom och 
sjuksköterskor hade känslor 
av djup besvikelse och oro 
på grund av att de upplevde 
svårigheter med att vårda 
och behandla patienter med 
demenssjukdom som hade 
aggressivt beteende. 
Sjuksköterskor upplevde 
även tidsbrist för att ha en 
bra kommunikation med 
dessa patienter. Det 
upplevdes av sjuksköterskor 
som att det hos 
sjukhusledningen fanns 
negativa inställningar 
gentemot patienter med 
demenssjukdom och att 
sjukhusledningen på grund 
av detta inte brydde sig om 
att göra något åt problemen. 

Hög kvalité 
14/14 

Nolan, L. (2006). Caring 
connections with older 
persons with dementia in an 
acute hospital setting - a 
hermeneutic interpretation 
of the staff nurse´s 
experience. International 
Journal of Older People 
Nursing, 1 (4), 208-215. Doi: 
10.1111/j.1748-3743. 
2006.00033.x. 

 

Syftet med studien var 
att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
patienter som har 
demenssjukdom inom 
akutsjukvård.  

En tematisk 
kvalitativ 
innehållsanalys där 
öppna, djupgående 
intervjuer genom 
strategiskt urval 
genomfördes. 

Sjuksköterskorna ansåg att 
det var viktigt att se 
patienterna med 
demenssjukdom som en 
individ för att skapa en god 
relation dem emellan. Fick 
patienten vara delaktig i 
omvårdnaden så kunde 
bland annat 
kommunikationen 
förbättras. Sjuksköterskor 
upplevde dock att de inte 
hade möjlighet att 
tillfredsställa patienternas 
behov på grund av tidsbrist. 
Sjuksköterskorna försökte 
dock skapa en god 
vårdrelation och ha ett 
personligt förhållningssätt 
till dessa patienter.  

Hög kvalité 
14/14 
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Nolan, L. (2007). Caring for 
people with dementia in the 
acute setting: a study of 
nurses‘ views. British 
Journal of  Nursing, 16(7), 
419-22. Doi: 
10.12968/bjon.2007.16.7.23
245  

Syftet med studien var 
att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
patienter med 
demenssjukdom inom 
akutsjukvård.  

En tematisk 
kvalitativ 
innehållsanalys 
gjordes med hjälp 
av öppna och 
djupgående 
intervjuer med sju 
sjuksköterskor på 
sjukhus. 

Sjuksköterskor var 
medvetna om de 
utmaningar som uppstod i 
vårdandet av patienter med 
demenssjukdom och de 
strävade efter att kunna ge 
en god omvårdnad till dessa 
patienter. Sjuksköterskor 
ansåg att den fysiska miljön 
i akutsjukvården inte var 
anpassad för omvårdnaden 
av patienter med 
demenssjukdom. 
Sjuksköterskorna var 
medvetna om miljömässiga 
faror och hade skuldkänslor 
över att dessa patienter inte 
fick röra sig fritt på 
avdelningen för att det var 
osäkert för dem. 
Sjuksköterskor upplevde på 
grund av tidsbrist att de inte 
kunde bemöta dessa 
patienter på rätt sätt då 
bemötandet av dessa 
patienter krävde tid.  

Medel 
kvalité 
10/14  
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BILAGA  C  KVALITETSGRANSKNING  
Artiklarna kvalitetsgranskas enligt Friberg (2012).  
 

1.   Finns det ett tydligt problem formulerad? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 
�   

2.   Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
3.   Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven? �   
4.   Vad är syftet? Är det klart formulerat? �   
5.   Hur är metoden beskriven? �   
6.   Hur är undersökningspersonerna beskrivna? �   
7.   Hur har data analyserats? �   
8.   Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? �   
9.   Vad visar resultatet? �   
10.  Hur har författarna tolkat studiens resultat? �   
11.   Vilka argument förs fram? �   
12.  Finns det några etiska resonemang? �   
13.  Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? �   
14.  Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? �  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