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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Antalet patienter med demenssjukdom som vårdas på sjukvårdsavdelningar ökar. 

Forskning ur patienters och anhörigas perspektiv visar att dessa är missnöjda med den vård 

som erhålls och att sjuksköterskor kan uppfattas som stressade och har bristande kunskap. 

Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med demenssjukdom på 

en sjukvårdsavdelning. Metod: Allmän litteraturöversikt enligt Friberg. Antalet studier som 

ligger till grund för resultatet är; tio kvalitativa, två kvantitativa och en mixad metod, det vill 

säga 13 stycken. Resultat: Två huvudkategorier framkom med faktorer som belyser sjukskö-

terskors erfarenheter kring vårdandet av patienter med demenssjukdom. Den ena huvudkate-

gorin är Sjuksköterskeprofessionen med underkategorierna; kompetensens betydelse för sjuk-

sköterskor och den yrkesmässiga rollen. Den andra huvudkategorin är Verksamhetsförutsätt-

ningar med underkategorierna; organisationens inverkan på sjuksköterskor och hinder i vård-

miljön. Slutsats: I detta examensarbete framkommer det att flertalet av alla sjuksköterskor 

har likande erfarenheter av att vårda patienter med demenssjukdom på sjukvårdsavdelning. 

Det finns en bristande kompetens hos sjuksköterskor hur vårdandet och bemötandet ska gå 

till samt brister och stöd ifrån organisationen. För att kunna bemöta den förväntade tillväxten 

av patienter med demenssjukdom behövs mer utbildning och anpassad vårdmiljö. 

 

Nyckelord: Demens, erfarenhet, litteraturöversikt, sjukhus, sjuksköterskor. 

  



ABSTRACT 

Background: Patients suffering from dementia are increasing in medical care units. Research 

from the perspective of patients and their relatives shows that they are dissatisfied with the 

care received and that the nurse is perceived as stressed and lacking in knowledge. Aim: To 

explain the nurses experience of caring for patients with dementia disease in health care. 

Method: General literature review according to Friberg. The number of studies on which the 

result is based are: ten qualitative, two quantitative and one mixed method, all in all 13 pieces. 

Result: Two main categories emerged with factors that highlight the nurse’s experience with 

treating patients with dementia. The first main category is the Nursing Profession with the 

subcategories; the importance of competence for nurses and the professional role. The second 

main category is operating conditions with the subcategories; the impact of organization for 

nurses and obstacles in the healthcare environment. Conclusion: In this degree project, it is 

found that most of all nurses have similar experiences of caring for patients with dementia in 

the medical care department. There is a lack of competence among nurses in how care and 

treatment should be addressed, as well as shortcomings and support from the organization. In 

order to respond to the expected growth of patients with dementia, more education and 

adapted care environment are needed. 

 

Keywords: Dementia, experience, hospital, literature review, nurses. 
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1 INLEDNING  

Det har kommit till författarnas, till examensarbetets, kännedom att antalet patienter med de-

menssjukdom har ökat på sjukvårdsavdelningar. Samtidigt kan bristande kunskap råda hos 

flertalet sjuksköterskor gällande hur dessa patienter bör vårdas. Den bristande kunskapen 

uppmärksammades även under författarna till examensarbetets verksamhetsförlagda utbild-

ning på ett mellanstort sjukhus under våren 2017. I både Sverige och övriga världen blir be-

folkningen äldre. Med stigande ålder ökar risken för att fler utvecklar demenssjukdom vilket 

medför att sjuksköterskor kommer få ett ännu större ansvar. Ju fler som insjuknar i demens-

sjukdom desto fler kommer vara i behov av hjälp när de kommer till en sjukvårdsavdelning på 

grund av akut sjukdom. Med sannolika skäl kommer detta innebära större arbetsbelastning 

för sjuksköterskor, eftersom vårdandet av patienter med demenssjukdom ses som en krävande 

uppgift inom sjukvården. Idag förväntas sjuksköterskor kunna tolka och känna igen tecken hos 

patienter, som inte kan uttrycka sig i tal, för att kunna ge den vård som behövs. Hur sjukskö-

terskor upplever vården av patienter med demenssjukdom talas det sällan om. Sjuksköterskors 

erfarenheter är viktiga och bör lyftas fram, vilket är motivet med detta arbete. Kunskap inom 

vårdandet av patienter med demenssjukdom bör utvecklas för att kunna tillgodose patienters 

behov samt kraven som kan ställas på sjuksköterskor i framtiden.  

 

Detta intresseområde har önskats av en forskningsgrupp vid Mälardalens Högskola. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden redogörs för vad demenssjukdom innebär, hur patienter med demenssjukdom 

och anhöriga upplever vården, vårdteoretiskt perspektiv, författningar och lagar samt pro-

blemformulering.  

2.1 Demenssjukdom    

Demens är ett samlingsnamn för flertalet kognitiva sjukdomar, till exempel Alzheimers sjuk-

dom och Lewykroppsdemens. Att ha demenssjukdom innebär att det finns en kognitiv svikt i 

hjärnan. Idag är ungefär 160 000 personer drabbade av demenssjukdom i Sverige och denna 

siffra förväntas stiga med tanke på den ökande medellivslängden (Socialstyrelsen, 2016). De-

menssjukdom är obotligt och drabbar framförallt äldre människor som är över 65 år. Sjukdo-

men kan te sig på olika sätt; minnes-, tal- och koncentrationssvårigheter är några vanliga sym-

tom som många drabbas av. Personer med demenssjukdom kan även vara deprimerade. De 

symtom som uppvisas är beroende av vilka delar av hjärnan som är skadade. Demenssjukdom 
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delas oftast upp i tre olika delar, neurodegenerativa-, vaskulära- och sekundära demenssjuk-

domar beroende på vad som har orsakat sjukdomen (Edberg, 2014; Larsson & Rundgren 

2010). Orsaker kan till exempel vara hög ålder, alkoholmissbruk, skador på hjärnan eller ärft-

lighet (Larsson & Rundgren 2010; Svenskt Demenscentrum, 2016; Tuominen, 2015). För att 

avgöra om en människa drabbats av demenssjukdom görs i första hand en basal demensutred-

ning där det går att utesluta andra sjukdomar som kan orsaka liknande symtom (Edberg, 2014; 

Larsson & Rundgren 2010). Under den basala utredningen har anhörigas berättelser en central 

roll eftersom personer som utvecklat demenssjukdom oftast finner strategier för att försöka 

dölja symtomen. Sjukdomen leder så småningom till funktionsnedsättning, vilket gör att det 

blir svårt att tillgodose de grundläggande behoven (Socialstyrelsen, 2016).  

2.1.1 Aggressivitet i samband med demenssjukdom 

Forskning har visat att aggressivitet hos patienter med demenssjukdom inte är ovanligt och 

kan bero på det faktum att dessa patienter kan ha svårt att uttrycka sig. De kan uppleva någon 

form av smärta, förstoppning, hunger, yrsel eller en infektion. Aggressiviteten kan då bli ett 

sätt att uttrycka sig och visa missnöje. De kan också uttrycka frustration över att den personliga 

sfären inte respekteras och det faktum att andra ser dem som invalidiserade. Patienter med 

demenssjukdom kan uppvisa aggressivitet i samband med exempelvis matning, duschning och 

förflyttning då vårdpersonalen är nära inpå dessa patienter. Vid försök att dämpa denna ag-

gressivitet är risken stor att den tilltar ytterligare då patienter kan uppleva det som föroläm-

pande. Att stänga dörren till dessa patienters rum, vara få personer inne på rummet samtidigt, 

vara organiserad, utföra arbetsmomenten lugnt och effektivt, tala lugnt och tydligt samt för-

klara vad som sker kan minimera risken för att patienter blir distraherade eller oroliga (McClo-

skey, 2004).  

2.2 Patienters och anhörigas upplevelser av sjukhusvård 

Att vårdas på sjukhus är oftast oplanerat vilket kan skapa förvirring hos patienter med de-

menssjukdom. Det är inte ovanligt att patienters demenssjukdom åsidosätts av sjuksköterskor 

då de är inlagda på grund av fysisk åkomma. Alla patienter påverkas av demenssjukdom på 

olika sätt och kan uppleva situationen olika (Bray et al., 2015). Även anhöriga kan påverkas 

när närstående vårdas på sjukhus (Jurgens, Clissett, Gladman & Harwood, 2012). Patienter 

med demenssjukdom har ofta svårt att uttrycka sig (Machiels, Metzelnthin, Hamers & Zwakha-

len, 2017) vilket innebär att flera av studierna kring patienters upplevelser är baserade på an-

hörigas och vårdpersonal på särskilda boendens erfarenheter.  

2.2.1 Patienters upplevelser av att vårdas på sjukhus 

När patienter med demenssjukdom vårdas på en sjukvårdsavdelning kan de utsättas för en 

främmande miljö som kan upplevas stökig och högljudd. Ny personal och ändrade rutiner kan 

upplevas överväldigande för dessa patienter som får svårt att anpassa sig och därmed kan bli 

stressade och oroliga (McCloskey, 2004). Att förflyttas från boende till sjukvårdsavdelning kan 

innebära att komma till en okänd miljö för patienter som då inte kan finna något lugn, vilket 

gör att de kan bete sig annorlunda en lång tid framöver (Horttana, Fahlström & Ahlström, 

2010). Patienter med demenssjukdom kan uppleva att de prioriteras lågt på sjukhus och kan 
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ses som ett störningsmoment i den dagliga rutinen. Patienter upplever ofta att vårdpersonalen 

utför omvårdnaden rutinmässigt och likgiltigt och att de distanserar sig. Säkerheten prioriteras 

ofta över patienters värdighet. Patienter med demenssjukdom kan uppleva att de utsättas för 

obefogad behandling, till exempel förses med lugnande läkemedel för att ligga kvar i sängen. 

De kan uppleva att det hade varit bättre om de inte varit där överhuvudtaget och att de inte ses 

som individer utan endast som en sjukdom (Digby, Lee & Williams, 2016). Patienter med de-

menssjukdom har ett behov av att ha samma vårdpersonal kontinuerligt under vårtiden för att 

undvika försämringar i demenssjukdomen. De upplever även att de genom personcentrerad 

vård får ett bättre bemötande och behandling (Clissett, Porock, Harwood, & Gladman, 2013).  

 

Patienter med demenssjukdom kan uppleva att värdigheten kränks i ögonblicket diagnosen 

ställs. Dessa patienter upplever att vårdpersonalen kan upphöra att kommunicera på ett ade-

kvat sätt och behandlar dessa patienter som om de inte är med i sammanhanget. (Morgan, 

2011). Patienter med demenssjukdom känner att självbestämmanderätten kan åsidosättas, vid 

vård på sjukvårdsavdelning, när sjuksköterskor prioriterar de egna behoven före dessa patien-

ters behov. Patienter med demenssjukdom upplever att de återhämtar sig bättre om de får vara 

delaktiga i vården och har möjlighet att uttrycka de tankar som kan uppkomma samt att någon 

lyssnar på vad de känner (Tadd, Hillman, Calnan, Calnan, Bayer & Read, 2011).  

2.2.2 Anhörigas upplevelser då närstående vårdas på sjukhus 

Ändrade rutiner, som en förflyttning från boende till sjukvårdsavdelning innebär, kan även 

påverka anhöriga. De anhöriga upplever att de, vid vård på sjukvårdsavdelning, kan utelämnas 

ur vårdprocessen och är oroliga över att de närstående inte ska få likvärdig vård på grund av 

demenssjukdomen. De upplever att vårdpersonalen, på sjukhus, är stressade och inte har det 

tålamod eller den tid som krävs vilket leder till att den närstående inte behandlas med respekt 

och vänlighet. De upplever även att vårdpersonal saknar kunskap om patienter med demens-

sjukdom och är rädda för att vårda dessa. Många undviker att åka in med den närstående, som 

lever med demenssjukdom, till sjukhuset på grund av rädsla att sjukhusvistelsen kan bli en 

traumatisk upplevelse (Jurgens et al., 2012). Anhöriga och vårdpersonal, på sjukhus, kan 

hamna i konflikt då oenigheter kan råda kring huruvida en förflyttning, mellan sjukvårdsav-

delningar, är nödvändig eller inte. Även anhöriga kan uppleva att det är stressigt och ansträng-

ande då de närstående förflyttas, både gällande undersökning, behandling och avdelningsbyte, 

i och med att det är tidskrävande och energikrävande (Horttana et al., 2010). Det anhöriga 

önskar av vårdpersonalen för att få en bättre upplevelse av vården på sjukhus är information 

och kommunikation. De anhöriga upplever att de har en viktig roll i den närståendes liv och 

vill därför vara delaktiga och uppdaterade om situationen. De upplever sig vara en viktig del i 

dennes liv och ett samarbete mellan anhöriga och vårdpersonal på sjukhus skulle ge den när-

stående den bästa vården (Karlsson et al., 2014; Whittamore, Goldberg, Bradshaw & Harwood, 

2014). 

2.3 Vårdteoretiskt perspektiv 

I examensarbetet valdes det vårdvetenskapliga begreppet vårdande utifrån Katie Erikssons 

omvårdandsteori. Erikssons teori är bred och vårdande är ett vitt begrepp som går att applicera 

inom flera olika aspekter. Eriksson förklarar att vårdandets kärna utgörs av; att ansa, att leka 
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och att lära. Genom dessa kan förtroende, tillfredsställelse, välbehag och utveckling åstad-

kommas (Eriksson, 2014; 1997). Vårdandet sker i en anda av tro, hopp och kärlek (Eriksson, 

1997). En av grundkärnorna i vårdandet är vårdrelationen, det vill säga relationen mellan vård-

personal och patienter. Denna relation ger förutsättningar för patienter att uttrycka sina be-

hov, begär och problem samt skapar en plats för tillväxt. Relationen mellan vårdpersonal och 

patienter bygger på ömsesidighet och förtroende vilket gör att vårdrelationen inte går att 

tvingas fram. Vårdrelationen är till för att stödja patienters hälsoprocess, grundas på kunskap 

och uppfyller de etiska krav som ställs (Eriksson, 2014). Denna omvårdnadsteori valdes med 

anledning av att författarna till detta examensarbete anser detta vara ett gott vårdande och 

bemötande, såväl för sjuksköterskor som för patienter. Då syftet är att belysa sjuksköterskors 

erfarenheter kring vårdandet av patienter med demenssjukdom är detta vårdteoretiska be-

grepp relevant för examensarbetet. I resultatdiskussionen ämnas denna omvårdnadsteori ligga 

till grund för sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med demenssjukdom och be-

lysa om denna omvårdnadsteori används i det verkliga vårdandet.   

2.3.1 Att ansa 

Att ansa är att se till det kroppsliga och själsliga välbefinnandet. Att ansa är den mest grund-

läggande delen av vårdandet och uppvisas genom vänskap och omtanke. Vårdpersonalen tyd-

liggör att de finns där för dessa patienter, både kroppsligt och andligt (Eriksson, 1997). Ans-

ningen bidrar till patienters fysiska och mentala välbehag och goda hygien, bland annat genom 

värme och beröring, och är en av vårdpersonalens mest primära arbetsuppgifter (Eriksson, 

2014; 1997). Att ansa innebär en stimulering av patienters självaktivitet och vårdpersonalen 

ingriper endast vid behov. Den kravlöshet som råder ger vårdpersonalen möjlighet att förstå 

patienters situation. Genom detta kan även patienter växa och utvecklas som individer samt få 

identiteten bekräftad. Att ansa är att våga. Vårdpersonalen utmanar sig genom att gå utanför 

bekvämlighetszonen och kan med hjälp av små medel visa patienter att de finns där för dem 

genom processen mot hälsa och välmående (Eriksson, 1997). 

2.3.2 Att leka 

Att leka är att utvecklas i relationer med andra människor. Att leka är en viktig del av både det 

inneboende och det inlärda vårdandet. Att leka är ett medel för att uppnå hälsa samt en central 

del i vårdandet. Lekandet ses som en naturlig del hos barnet men försvinner i takt med att 

barnet växer upp och blir äldre. Att leka kopplas dock samman med hälsa och att leka främjar 

även människans tillit, tillfredsställelse och relationer. Att öva, att skapa, att pröva, att önska 

och att känna lust är begrepp som är starkt förknippade med lekandet och genom att skapa 

kan människans identitet styrkas. Förmågan att leka är beroende av det förtroende och den 

tillit människan känner för vårdpersonalen. När tillit uppnås kan människan ha modet ett leka. 

Människan kan även genom lekandet uppnå tillfredsställelse. Lekandet sker på gränsen mellan 

människans inre och yttre verklighet och ingår i det naturliga beteendemönstret. Stegvis över-

förs delar ur den yttre verkligheten in till den inre verkligheten och därmed in i människans 

egna inre värld. Det är viktigt att människan har kontrollen i lekandet vilket innebär att vård-

personalen bör ha förmågan att underkasta sig. Det är endast i lekandet som människan kan 

skapa och på så sätt bekräfta identiteten (Eriksson, 1997). 
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2.3.3 Att lära 

Att lära är att utvecklas som individ. Lärandet kan ha olika ändamål och innehåll, variera i 

styrka och grad samt vara i en konstant förändring. Att lära innebär att utvecklas och är en av 

livets grunddimensioner. Det är vanskligt att tala om att lära utan att nämna att leka då alla 

dessa tre begrepp hör samman. När människan i leken överför den yttre verkligheten med den 

inre uppstår ett lärande hos individen. Det naturliga lärandet har hämmats och med åldern 

antagit främmande former, istället försöker människan lära genom obekanta strategier. Ge-

nom att lära skapas nya möjligheter och tillvägagångssätt för människan att uppnå en högre 

grad av integration. Människans egna behov borde vara motivet till det naturliga lärandet. Det 

är vårdpersonalens ansvar att möjliggöra och underlätta lärandet för patienter så att dessa kan 

utveckla självständighet och mognad. Att lära ska vara glädjefyllt och det naturliga lärandet 

sammankopplas därför med lekandet. Vårdpersonal bör ha ett konstruktivt förhållningssätt 

gentemot patienter för att kunna stödja dessa till att kunna uppleva ett oberoende (Eriksson, 

1997). 

2.4 Författningar och lagar 

Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska har sjuksköterskor ansvaret för 

omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskor bör upprätta en god relation med både patienter och an-

höriga. För att få en helhetsbild av patienters behov och problem gällande bland annat kom-

munikation, kognition, aktivitet och rörlighet, psykosociala faktorer samt personlig hygien är 

det viktigt att sjuksköterskor har den kompetens som krävs. Sjuksköterskor har ett ansvar att 

vara uppdaterade med den senaste kunskapsutvecklingen för att kunna bedriva evidensbase-

rad vård. Vidare ska ett gott samarbete med kollegor föras för att främja det gemensamma 

lärandet. En förutsättning för att kunna skapa denna kontakt är att värna om patienters rät-

tigheter och möjligheter, se hela individen samt samverka med anhöriga om så behövs. Genom 

att vara tillgänglig för både patienter och anhöriga kan en trygghet hos patienter uppnås. I 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska står det även att sjuksköterskor ska vara 

aktiva inom utformning av vårdmiljö samt utveckla denna på ett evidensbaserat sätt. Sjukskö-

terskor ska ha ett kritiskt förhållningssätt till vårdmiljön för att minimera risken för vårdska-

dor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Sjuksköterskors ansvar och de riktlinjer som sjuksköterskor bör följa finns att läsa i ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor. Här står bland annat att sjuksköterskor ska värna om och re-

spektera patienters värdighet och mänskliga rättigheter. Sjuksköterskor ska även aktivt upp-

rätthålla omvårdnadens värdegrund samt skydda patienter och anhöriga om hälsan hos dessa 

hotas av medarbetare eller andra personer (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Hälso- och sjukvårdslagen beskriver att vården har en skyldighet att respektera alla männi-

skors dignitet och att sjukvård ska prioriteras till den som behöver det mest samt sjukvårds-

verksamheten ska organiseras kostnadseffektivt (SFS 2017:30). I Patientlagen står det att pa-

tienter har rätt att informeras om tillstånd och behandling på ett förståeligt sätt. Informationen 

ska anpassas efter mottagaren och sjuksköterskor ska även vid behov lämna skriftlig inform-

ation till patienter (SFS 2014:821).  
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2.5 Problemformulering 

Att drabbas av demenssjukdom kan innebära en stor förändring i tillvaron, både för den drab-

bade men också för anhöriga. Att läggas in på en sjukvårdsavdelning och därmed flyttas till en 

obekant miljö kan vara en krävande process för patienter. Detta kan påverka relationen mellan 

patienter och sjuksköterskor då dessa patienter kräver mer tid och uppmärksamhet. För att 

skapa en vårdande relation bör sjuksköterskor ha kompetens att möta och kommunicera med 

dessa patienter, trots demenssjukdomen. Katie Eriksson lyfter att vårdrelationen är en av de 

kärnor som vårdandet grundas på och att vårdandet utgörs av ansa, leka och lära i en anda av 

tro, hopp och kärlek. Det ligger i sjuksköterskors ansvar att kunna erbjuda likvärdig vård till 

alla samt värna om patienters värdighet och integritet. Detta kan vara svårt vid vård av patien-

ter med demenssjukdom i och med att de kan vara aggressiva eller mentalt frånvarande. An-

höriga menar att sjuksköterskor har bristande kunskap gällande vårdande av patienter med 

demenssjukdom på sjukhus. Många närstående till patienter med demenssjukdom lägger skul-

den för de brister som finns inom vården på dessa sjuksköterskor. Problemet med att endast 

lyssna på patienters och anhörigas åsikter är att ursprungsproblematiken i vårdandet inte 

framkommer. Det är därför viktigt att lyfta fram och belysa sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda patienter med demenssjukdom på sjukvårdsvårdavdelning och vad som kan förbättras 

för att kunna möta de förväntningar och krav som ställs på sjuksköterskor i vården. Genom 

den kunskap som framkommer kring sjuksköterskors erfarenheter finns möjligheten att ana-

lysera vilka förbättringsområden som finns och kan genomföras för att vården ska bli en mer 

positiv upplevelse för både sjuksköterskor, patienter och anhöriga.  

3 SYFTE 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med demenssjukdom 

på sjukvårdsavdelning. 

4 METOD 

Metoden som använts är en allmän litteraturöversikt enligt Fribergs (2017) beskrivning. 

Denna metod valdes då den är lämplig för undersökning av sjuksköterskors erfarenheter. Me-

toden har en beskrivande karaktär samt inkluderar studier med både kvalitativ ansats och 

kvantitativ ansats. Polit och Beck (2016) betonar att kombinationen från båda ansatserna kom-

pletterarar varandra, vilket resulterar i en större helhetsbild. De kvalitativa studierna är mer 

djupgående medan de kvantitativa ger en övergripande bild. Första steget i Fribergs (2017) 

metod är att identifiera problemområde och avgränsa det som ska studeras. Sökord och 

sökstrategier bestäms och aktuell litteratur eftersöks. Efter en första överblick av litteraturen, 

av Friberg kallat helikopterperspektiv, görs det slutliga urvalet av den litteratur som ska kvali-

tetsgranskas. För att avgöra en studies kvalitet har Friberg flertalet frågor som ska besvaras. 
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De studier som godkänns i granskningen går sedan vidare till en övergripande analys där stu-

dierna jämförs med varandra gällande innehåll, sammanhang samt likheter och skillnader. 

Här sammanställs även studierna och en datareduktion görs. 

4.1 Datainsamling och urval 

Artikelsökningen genomfördes under våren och hösten 2017 i databaserna CINAHL Plus och 

PubMed. Anledningen till att dessa valdes var det faktum att de är inriktade på vårdvetenskap. 

De sökord som användes i artikelsökningen utformades utifrån examensarbetets syfte och var 

i huvudsak dementia, caring, acute care, nurse, hospital och experience (Bilaga A). För att 

utöka antalet relevanta träffar användes trunkeringar och synonymer samt Boolesk sökteknik 

med ”AND”, ”OR” och ”NOT”. Detta innebär att ordets alla böjningsformer inkluderas i sök-

ningen samt att ord kopplas samman till varandra i ett sammanhang (Östlundh, 2017). De 

avgränsningar som gjordes vid sökning av studier på CINAHL Plus var att de skulle vara refe-

reegranskade, i full text samt publicerade mellan år 2010-2017. För att utöka antalet träffar 

togs avgränsningar gällande årtal bort. Totalt har fyra studier som publicerats före år 2010 

inkluderats. Studierna i examensarbetet är därför från 2002 till 2017. Den databas där flest 

studier tagits från var CINAHL Plus eftersom de första sökningarna gjordes där. Övriga studier 

har hittats på PubMed eller via sekundära sökningar. Flertalet av de relevanta studierna som 

hittades på PubMed hade redan valts från CINAHL Plus. De sekundära sökningarna har i hu-

vudsak bestått av genomgång av relevanta studiers referenslistor. De studier som hittats via 

sekundär sökning samt från PubMed har kontrollerats via ULRICHSWEB för att säkerställa 

att de är vetenskapligt granskade.  

 

Inklusionskriterier för datainsamlingen var att studierna skulle vara ur allmänsjuksköterskors 

perspektiv, på sjukhus, demenssjukdom hos patienter och vård på sjukvårdsavdelning skulle 

vara på grund av somatisk sjukdom. Exklusionskriterierna var sjuksköterskestudenters per-

spektiv och specifikt omvårdnadsområde, exempelvis nutrition, smärta eller palliativ vård. An-

tal års arbetslivserfarenhet hos dessa sjuksköterskor påverkade inte urvalet av studier då det 

var sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med demenssjukdom som skulle un-

dersökas. I och med detta gjordes inte någon exklusion för kön, etnicitet eller vilket land stu-

dien utförts i.  

 

Vid varje sökning sparades de studier som upplevdes relevanta. Vid genomgång av dessa prio-

riterades studierna efter dess rubrik och sedan lästes sammanfattning, syfte och resultat. Stu-

dierna lästes individuellt och placerades i ”ja”, ”nej” eller ”kanske”-mappar. Därefter jämfördes 

det om studierna uppfattats lika av båda författarna till detta examensarbete för att få en så 

bred och objektiv tolkning som möjligt. Gemensamt beslutades det sedan vilka studier som 

uppfyllde kraven för att gå vidare till kvalitetsgranskningen. Totalt gick 18 studier vidare till 

kvalitetsgranskningen; tolv med kvalitativ ansats, fyra med kvantitativ ansats och två med 

mixad metod. 

4.1.1 Kvalitetsgranskning 

När val av studier var utfört granskades varje studie noggrant efter Fribergs (2017) kvalitets-

granskningsformulär, bestående av 14 frågor för kvalitativa studier samt 13 frågor för kvanti-

tativa studier. Det som skiljde frågorna åt mellan kvalitativ och kvantitativ var de frågor som 
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var specificerade för respektive ansats. På grund av att två av frågorna krävde erfarenhet och 

tolkning för att besvaras valdes dessa bort. Därmed återstod tolv respektive elva frågor till kva-

litetsgranskningen (Bilaga B). Varje huvudfråga som kunde besvaras jakande fick ett poäng. 

De studier som tydligt beskrev syfte, metod, analys och resultat bedömdes ha hög kvalitet (9-

11/12 poäng). Saknades någon eller några av dessa tidigare nämnda faktorer bedömdes studien 

ha medel (5-8 poäng) eller låg kvalitet (0-4 poäng). De studier som inte besvarade syftet samt 

fick mellan eller låg kvalitet valdes bort. Till slut återstod 13 studier som användes i resultatet 

(Bilaga C). Ur de studier vars syfte inkluderade flera perspektiv var det endast de delar som 

berörde allmänsjuksköterskor som togs i beaktning. Enligt Polit och Beck (2016) ska en jämn-

vikt mellan kvalitativa och kvantitativa studier råda för att få en mer tillförlitlig översikt. Fri-

berg (2017) har dock inte en jämnfördelning som krav för metoden utan nämner endast att 

studierna med kvalitativ och kvantitativ ansats kan användas tillsammans. Flertalet av studi-

erna i examensarbetet har kvalitativ ansats då utbudet av kvantitativa studier ur sjuksköters-

kors perspektiv, gällande erfarenheter, var begränsat. Totalt återstod två studier med kvanti-

tativ ansats, en med mixad metod och tio med kvalitativ ansats.  

4.2 Dataanalys 

Enligt Friberg (2017) görs dataanalysen i tre steg. I första steget läses studierna flertalet gånger 

för att identifiera övergripande områden. I andra steget söks likheter och skillnader mellan 

studierna gällande syfte, metod och resultat. Tredje steget är att göra en beskrivande samman-

ställning där de likheter och skillnader som hittats sorteras i grupper som behandlar samma 

område under lämplig rubrik, det vill säga att de kategoriseras.  

 

Samtliga studier, både de med kvalitativ och kvantitativ ansats, tillhörande examensarbetet 

har analyserats enhetligt. I enighet med analysens första steg skrevs de 13 studier som återstod 

efter kvalitetsgranskningen ut och lästes individuellt. Varje studie lästes flertalet gånger och 

därefter skrevs en kort sammanfattning i löpande text för respektive studie. Detta för att få en 

övergripande bild av studiens innehåll och för att säkerställa att innehållet uppfattats korrekt 

samt att inget viktigt missats. Sammanfattningen fungerade som ett stöd i analysarbetet och 

var endast ett arbetsdokument. Efter att studierna studerats och sammanfattats individuellt 

gjordes en gemensam jämförelse av uppfattningar och tankar för att säkerställa enighet och 

objektivitet kring studierna.  

 

I steg två sorterades studierna efter författare i alfabetisk ordning och numrerades därefter för 

att underlätta vid jämförelserna dem emellan. Vid sökning av likheter och skillnader mellan 

studierna gjordes en översiktstabell (bilaga D) där syfte, metod och resultat sammanställdes.  

Jämförelser gjordes gällande först syfte sedan metod och sist resultat. Likheter och skillnader 

färgkodades. Till exempel blev sådant som handlade om kunskap blått, vårdmiljö rött och tid 

grönt. De studier som hade likheter och skillnader inom samma ämne lästes igen och stycken 

som handlade om detta markerades i aktuell färg, beroende på ämne. Även de studier som 

enligt översiktstabellen inte handlade om aktuellt ämne lästes igenom igen för att se till att 

inget hade missats. När samtliga studier analyserats gällande syfte, metod och resultat kon-

trollerades fynden genom att ytterligare en gång läsa igenom studierna. Mycket tid lades på 

denna process för att resultatet skulle bli så korrekt och sanningsenligt som möjligt samt för 

att underlätta arbetsgången i nästa steg.  
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När likheter och skillnader tagits fram sammanställdes och sorterades datamaterialet, i tredje 

steget, utefter dessa likheter och skillnader. Detta utgjorde grunden för resultatavsnittet som 

presenteras nedan. Det datamaterial som behandlade samma ämne sorterades i kategorier och 

presenterades under lämpliga rubriker. Enligt Friberg (2017) redovisas kvalitativa och kvanti-

tativa studiers resultat på olika sätt och det går inte att göra en rak jämförelse mellan dessa. 

Dock presenteras dessa studier tillsammans i detta examensarbete då de kvantitativa studier-

nas resultat, i det här fallet, bestod av mestadels löpande text vilket möjliggjorde en jämförelse 

mellan dessa. Detta gjorde det även möjligt att analysera studier med kvantitativ och kvalitativ 

ansats enhetligt. Som nämnts ovan såg kvalitetsgranskningsfrågorna något olika ut mellan stu-

dier med kvantitativ och kvalitativ ansats. 

4.3 Etiska överväganden 

Det är forskarens eget etiska ansvar att arbetet innehar god kvalitet samt är moraliskt accep-

tabelt (CODEX, 2017). Då detta är en allmän litteraturöversikt har en mängd vårdvetenskap-

liga studier objektivt valts ut, lästs, tolkats och analyserats. Redan vid sökning av studier valdes 

sökord med omsorg för att inte vinkla sökningen i en viss riktning. I och med att studierna har 

översatts från engelska, vilket inte är författarnas modersmål, kan det finnas en viss subjektiv 

tolkning. Det har dock genomförts en noggrann och en så sanningsenlig översättning som möj-

ligt, med hjälp av lexikon, för att förhindra feltolkning och förförståelse. Endast de studier som 

genomgått en etisk granskning har valts ut, det vill säga studier där deltagandet har varit fri-

villigt och att deltagarnas identitet har skyddats. I enighet med CODEX (2017) och Polit och 

Beck (2016) har resultatet presenterats objektivt utefter fakta som framkom under analyspro-

cessen. Inget har uteslutits med avsikt eller vinklats för att passa detta examensarbetes syfte. 

Referenshantering enligt American Psychological Association (2017) har skett för att undvika 

plagiat, manipulation och förfalskning.  

5 RESULTAT  

I detta avsnitt presenteras de likheter och skillnader som hittats i studierna gällande syfte, me-

tod och resultat. De kvalitativa och kvantitativa studierna har inte skilts åt i resultatet då syftet 

har varit detsamma för samtliga studier. Detta för att få ett överskådligt och tydligt resultat. 

Vidare har likheter och skillnader i resultat presenterats under två kategorier; Sjuksköterske-

professionen samt Verksamhetsförutsättningar (Tabell 1).  

Tabell 1. Översikt av huvudkategorier samt underkategorier som framkommit i resultatet 

Huvudkategori Underkategori 

Sjuksköterskeprofessionen 
Kompetensens betydelse för sjuksköterskor 

Den yrkesmässiga rollen 

Verksamhetsförutsättningar  
Organisationens inverkan på sjuksköterskor 

Hinder i vårdmiljön 
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5.1 Likheter och skillnader i syfte 

Samtliga författare beskrev erfarenheter av att vårda patienter med demenssjukdom på sjuk-

vårdsavdelning (Borbasi, Jones, Lockwood & Emden, 2006; Cowdell, 2010; Eriksson & Save-

man, 2002; Fessey, 2007; Fukuda, Shimizu & Seto, 2015; Griffiths, Knight, Harwood & Glad-

man, 2014; Hynninen, Saarino & Isola, 2014; Kang, Moyle & Venturato, 2010; Lin, Hsieh & 

Lin, 2012; Moyle, Borbasi, Wallis, Olorenshaw & Gracia, 2010; Nilsson, Rasmussen & Edvards-

son, 2016; Nilsson, Rasmussen & Edvardsson, 2013; Nolan, 2006).  

 

De författare som använde kvalitativ ansats i studierna hade generellt liknande syfte. Eriksson 

och Saveman (2002) och Fukuda et al. (2015) hade för avsikt att undersöka de svårigheter 

respektive utmaningar sjuksköterskor kunde ställas inför i vårdandet av patienter med de-

menssjukdom på sjukhus. Moyle (2010) Nilsson et al. (2016) samt Nolan (2006) inriktade sig 

inte på upplevelsen vid en särskild situation utan undersökte sjuksköterskors erfarenheter vid 

vårdandet av patienter med demenssjukdom på sjukvårdsavdelning i allmänhet. Nilsson et al. 

(2016) hade dock den skillnaden att de inte enbart fokuserade på demenssjukdom utan inne-

fattade samtliga sjukdomar inom kognitiv svikt, varav demenssjukdom är en av dessa.  Borbasi 

et al. (2006) gick något djupare då de ämnade förklara, förstå och tolka sjuksköterskors erfa-

renheter. Griffiths (2014) och Hynninen (2014) inkluderade även andra professioner än sjuk-

sköterskor i studierna, precis som Cowdell (2010) som inkluderade patienters upplevelser ut-

över sjuksköterskors. Nilsson et al. (2013) bearbetade, precis som Nilsson et al. (2016), äldre 

med kognitiv svikt. Det som skiljer Nilsson et al. (2013) och Nilsson et al. (2016) åt är att Nils-

son et al. (2013) ämnade beskriva en teoretisk förståelse av de processer som hindrade sjuk-

sköterskor från personcentrerad omvårdnad av patienter med demenssjukdom på sjukvårds-

avdelning.  

 

Fessey (2007), som använt en mixad metod, avsåg också undersöka personcentrerad omvård-

nad av patienter med demenssjukdom dock gällande förståelse och innebörd av denna samt 

det gensvar sjuksköterskor erhöll. Likheter hittades hos Lin et al. (2012) som genom kvantita-

tiv ansats utvärderat sjuksköterskors förhållningssätt och kunskap inom demenssjukvård på 

sjukvårdsavdelning. Kang et al. (2010), även denna med kvantitativ ansats, ville identifiera och 

beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med demenssjukdom på sjuk-

vårdsavdelning. Kang et al. hade därmed, trots att det var en kvantitativ ansats, nästan iden-

tiskt syfte som Moyle et al. (2010) och Nolan (2006), vilka var med kvalitativ ansats.  

5.2 Likheter och skillnader i metod 

Samtliga tio studier med kvalitativ ansats har använt sig av intervjuer som datainsamlingsme-

tod och samtliga intervjuer har transkriberats (Borbasi et al., 2006; Cowdell, 2010; Eriksson 

& Saveman, 2002; Fukuda et al., 2015; Griffiths et al., 2014; Hynninen et al., 2014; Moyle et 

al., 2010; Nilsson et al., 2016; Nolan, 2006). Det som skiljde dem åt var intervjuernas utform-

ning. Fem av de kvalitativa studierna samlade in data genom semistrukturerade intervjuer 

(Borbasi et al., 2006; Eriksson & Saveman, 2002; Griffiths et al., 2014; Moyle et al., 2010; 

Nilsson et al., 2016). En kvalitativ studie samlade in data via ostrukturerade intervjuer (Nolan, 

2006). En kvalitativ studie använde deltagande observationer, totalt 125 timmar, och inter-

vjuer i datainsamlingen. Datamaterialet analyserades i en iterativ process (Cowdell, 2010). En 

annan kvalitativ studie använde även den både observationer, totalt 110 timmar, och inter-
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vjuer. 100 informella intervjuer samt elva formella intervjuer genomfördes. De informella in-

tervjuerna antecknades löpande medan de formella spelades in. Både de formella och infor-

mella intervjuerna transkriberades och analyserades (Nilsson, 2013). Två studier samlade data 

genom gruppintervjuer. Den ena gruppintervjun var ostrukturerad (Hynninen et al., 2014) och 

i den andra gruppintervjun fick deltagarna först svara på en enkät som sedan lade grunden för 

intervjun (Fukuda et al., 2015). Två studier var med kvantitativ ansats (Kang et al., 2010; Lin 

et al., 2012). Båda de kvantitativa studierna använde sig av enkäter med flersvarsalternativ där 

deltagarna fick kryssa i det svar som bäst överensstämde. Svaren på dessa enkäter samman-

ställdes och analyserades via analysprogrammet SPSS (Kang et al., 2010; Lin et al., 2012). En 

studie hade mixad metod med kvalitativ och kvantitativ ansats (Fessey, 2007). Precis som de 

kvantitativa studierna (Kang et al., 2010; Lin et al., 2012) hade denna studie enkäter med 

flersvarsalternativ, dock hade denna studie även en enkätdel med frisvar. Den kvantitativa de-

len med flersvarsalternativ analyserades genom deskriptiv statistik och den kvalitativa delen 

med frisvar analyserades genom att skapa teman (Fessey, 2007).  

 

Antalet deltagare i respektive studie varierade. De studier med kvantitativ ansats hade ett högt 

deltagarantal (Kang et al., 2010; Lin et al., 2012) och de studier med kvalitativ ansats hade 

lägre deltagarantal (Borbasi et al., 2006; Cowdell, 2010; Eriksson & Saveman, 2002; Fukuda 

et al., 2015; Griffiths et al., 2014; Hynninen et al., 2014; Moyle et al., 2010; Nilsson et al., 2016; 

Nolan, 2006). De två studierna med kvantitativ ansats hade 99 respektive 124 sjuksköterskor 

som deltog (Kang et al., 2010; Lin et al., 2012). Deltagarantalet i den mixade studien var 49 

stycken sjuksköterskor (Fessey, 2007). I de kvalitativa studierna var det stor spridning på hur 

många sjuksköterskor som deltog. Studien med lägst antal hade endast fyra sjuksköterskor 

(Nilsson et al., 2013). Den studie med flest antal deltagare bestod av 50 stycken sjuksköterskor 

(Fukuda et al., 2015). Övriga sju studier hade sju till 25 stycken sjuksköterskor som deltog 

(Borbarsi et al., 2006; Cowdell, 2010; Eriksson & Saveman, 2002; Hynninen et al., 2014; 

Moyle et al., 2010; Nilsson et al., 2016; Nolan, 2006). Fyra av studierna inkluderade även 

andra professioner än sjuksköterskor och hade ett högre deltagarantal men då detta examens-

arbete endast gäller allmänsjuksköterskors perspektiv har övriga professioners perspektiv inte 

tagits med i resultatet (Cowdell, 2010; Griffiths et al., 2014; Hynninen et al., 2014; Nilsson et 

al., 2013).  

 

Studiernas analysgång som ej beskrivits ovan har skett med antingen tolkande analys (Borbasi 

et al., 2006; Moyle et al., 2010; Nilsson et al., 2016) eller genom temabildning (Eriksson & 

Savemann, 2002; Fukuda et al., 2015; Griffiths et al., 2014; Hynninen et al., 2014; Nilsson et 

al., 2013; Nolan, 2006).   

5.3 Sjuksköterskeprofessionen 

I huvudkategorin Sjuksköterskeprofessionen framkom två underkategorier; Kompetensens 

betydelse för sjuksköterskor samt Den yrkesmässiga rollen. Dessa underkategorier visade de 

egenskaper sjuksköterskor besatt kring vårdandet av patienter med demenssjukdom.  

5.3.1 Kompetensens betydelse för sjuksköterskor 

Flertalet studier visade att kompetensen var av betydelse för sjuksköterskor (Borbasi et al., 

2006; Cowdell, 2010; Fessey, 2007; Fukuda et al., 2015; Griffiths et al., 2014; Hynninen et al., 
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2014; Kang et al., 2010; Lin et al., 2012; Nilsson et al., 2016). Sjuksköterskor erfor bristande 

kompetens i att vårda patienter med demenssjukdom på sjukhus. Sjuksköterskor var även 

osäkra kring bemötandet och vårdandet av dessa patienter, vilket ledde till sämre förutsätt-

ningar för god vård (Borbasi et al., 2006; Cowdell, 2010; Fessey, 2007; Fukuda et al., 2015; 

Griffiths et al., 2014; Hynninen et al., 2014; Nilsson et al., 2016; Nolan, 2006). Den kompetens 

sjuksköterskor erhöll via sjuksköterskeutbildningen ansågs vara bristfällig och för kort (Cow-

dell, 2010; Griffiths et al., 2014; Hynninen et al., 2014). Den gick heller inte att applicera i 

verkligheten eller på patienter med demenssjukdom då den endast innefattade äldre patienter 

i allmänhet. En del sjuksköterskor ansåg att de inte var förberedda på det arbete de ställdes 

inför och hade svårigheter att bemöta dessa patienter på ett adekvat sätt (Griffiths et al., 2014). 

Likaså ansåg en del sjuksköterskor att den utbildning som anordnades via sjukhuset vara för 

kort eller irrelevant då även den var inriktad på äldre patienter generellt och inte på demens-

sjukdom. Brist på kompetens kunde leda till att sjuksköterskor istället för att utföra evidens-

baserad vård utformade vården efter hur sjuksköterskor själva skulle vilja bli vårdade (Cow-

dell, 2010). Vissa sjuksköterskor erfor att de kunde bli utmattade både mentalt och fysiskt på 

grund av denna bristande kompetens, speciellt i mötet med aggressiva patienter (Hynninen et 

al., 2014). Innebörden av att inte ha den kompetens som krävdes kunde orsaka klyftor mellan 

den ideala vården, det vill säga den vård sjuksköterskor ville ge, och den verkliga vården, det 

vill säga den vård som de faktiskt gav. De saknade även relevant information om den enskilde 

patienten och dennes historia, vardagliga rutiner och intressen. Inkompetensen som fanns 

kunde skapa större arbetsbelastning för sjuksköterskor vilket ledde till att klyftorna mellan 

ideal och verklig vård ökade. Några sjuksköterskor ansåg dock att dessa klyftor kunde minskas 

vid tillfällen då patienter var lugna och mer mottagliga för information. Sjuksköterskor kunde 

då lättare nå fram till dessa patienter och få personlig information som var av vikt för att kunna 

bemöta just den patienten på rätt sätt (Nilsson et al., 2016).  

 

En studie visade dock att sjuksköterskor besatt den kompetens som behövdes vid vårdandet 

av patienter med demenssjukdom och hade förmågan att förstå vårdbehoven för dessa patien-

ter. Dock hade 81,5% av deltagarna i studien svårt att skilja mellan demenssjukdom och deli-

rium. 57,3% av deltagarna var intresserade av demenssjukvård men ändock var det 83,1% som 

önskade vidareutbildning inom demenssjukvård (Lin et al., 2012). En utvecklad kompetens 

gällande demenssjukvård kunde ge sjuksköterskor en mer positiv inställning till att vårda 

dessa patienter (Kang et al., 2010; Lin et al., 2012) då de kunde tolka de olika vårdbehoven 

beroende på hur långt framskriden demenssjukdomen var samt kunde använda metoder som 

exempelvis realitetsorientering (Lin et al., 2012). Denna kompetens underlättade vid grund-

läggande omvårdnad, svåra situationer samt bemötande vid eventuella konflikter som kunde 

uppstå. Sjuksköterskor erfor även att de då kunde förutse aggressivitet hos patienter med de-

menssjukdom och försöka förebygga denna innan den uppstod (Griffiths et al., 2014).  

 

Många sjuksköterskor erfor att kompetens inte utvecklades enbart genom utbildning (Cowdell, 

2010; Fessey, 2007; Fukuda et al., 2015; Griffiths et al., 2014; Lin et al., 2012). Kompetens om 

förvirring och underliggande orsaker till patienters beteende och agerande kunde utvecklas i 

takt med utökade erfarenheter (Griffith et al., 2014). En del sjuksköterskor kunde även ägna 

sig åt informationssökning gällande demenssjukdom på fritiden för att utöka kompetensen 

(Griffiths et al., 2014; Lin et al., 2012). Sjuksköterskor ansåg att de ofta blev lämnade ensamma 

att lösa eventuella problem som kunde uppstå vid vårdandet och saknade stöd från kollegor i 

dessa situationer. De fick därmed ta itu med problemet på det sätt som troddes vara det kor-

rekta och till följd lära av erfarenhet (Fukuda et al., 2015). Det belystes att sjuksköterskor med 
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erfarenhet av demenssjukdom från antingen en närstående eller från särskilda boenden upp-

visade större säkerhet vid vård av patienter med demenssjukdom. Sjuksköterskor kunde lät-

tare förstå vikten av rutiner samt föra en konversation med dessa patienter (Griffiths et al., 

2014). En studie belyste att i takt med att sjuksköterskor fick mer erfarenhet utvecklades även 

kompetensen vilket ledde till att det på en sjukvårdsavdelning kunde finnas olika kompetens-

nivåer. Nivåskillnaderna i kompetens skapade ett inkonsekvent bemötande av patienter med 

demenssjukdom då sjuksköterskor agerade utefter den egna kompetensnivån (Fessey, 2007).  

5.3.2 Den yrkesmässiga rollen 

I åtta av de tretton studierna framkom det att sjuksköterskor erfor att det var svårt att upprätt-

hålla den yrkesmässiga rollen (Borbasi et al., 2006; Eriksson & Saveman, 2002; Fessey, 2007; 

Griffiths et al., 2014; Hynninen et al., 2014; Moyle et al: 2010; Nilsson et al., 2016; Nolan, 

2006). I vårdandet av patienter med demenssjukdom erfor en del sjuksköterskor etiska dilem-

man när tvångsmedicinering av dessa patienter var nödvändigt för att kunna hantera vissa 

situationer eller hinna med övriga patienter på sjukvårdsavdelningen (Eriksson & Saveman, 

2002). I vissa fall kunde det även krävas våld för att hålla fast patienter vid exempelvis prov-

tagning, vilket egentligen inte var tillåtet (Nilsson et al., 2016). Två studier visade dock att det 

fanns sjukhus som aktivt arbetade emot användandet av våld mot patienter med demenssjuk-

dom i vårdsituationer (Borbasi et al., 2006; Eriksson & Saveman, 2002). I vissa fall kunde 

sjuksköterskor även anse att det fanns viktigare saker att göra än att övervaka patienter med 

demenssjukdom, vilket kunde orsaka negativt bemötande gentemot dessa patienter (Moyle et 

al., 2010). En av studierna visade att medelvärdet i frågan kring positiva attityder av att vårda 

patienter med demenssjukdom låg på 3,76 på en skala 1-5, där fem var ”instämmer helt”. Det 

rådde också skillnader mellan sjukvårdsavdelningar, till exempel hade sjuksköterskor på me-

dicinavdelningar mer positiv attityd (3,85) än kirurgavdelningar (3,58). Dessa sjuksköterskor 

hade därmed positiva attityder gentemot äldre patienter med demenssjukdom. Faktorer som 

till exempel ålder, civilstatus, erfarenhet och typ av anställning hade ingen betydelse för dessa 

positiva attityder (Kang et al., 2010).  

 

Att vårda patienter med demenssjukdom kunde vara krävande och mentalt utmanande då det 

oftast begärdes mer av sjuksköterskor. All omvårdnad kunde ta längre tid då svårigheter med 

kommunikation rådde samt att patienter med demenssjukdom inte alltid var samarbetsvilliga 

eller mindes vad de blivit tillsagda. De kunde även behöva mer hjälp än övriga patienter med 

de grundläggande behoven så som hygien och nutrition (Borbasi et at., 2006; Eriksson & Sa-

veman, 2002; Griffiths et al., 2014; Hynninen et al., 2014; Nolan, 2006). En studie visade dock 

att sjuksköterskor kunde känna professionalitet och värdefullhet då en ömsesidig relation mel-

lan sjuksköterskor och patienter kunde skapas. Processen till den ömsesidiga relationen var 

krävande men gick att få till även med patienter som uppvisade aggression. Att komma överens 

sågs som en förutsättning för att kunna ge god vård (Nolan, 2006). Några sjuksköterskor för-

stod och uppskattade vikten av att spendera tid med dessa patienter och erfor att denna hand-

ling hade stor effekt på välmåendet (Borbasi et al., 2006). För att undvika utmattning och 

skapa mer tid försökte ett samarbete uppnås mellan samtlig vårdpersonal där de kunde dela 

på ansvaret för omvårdnaden (Hynninen et al., 2014).  

 

Många sjuksköterskor kunde möta aggressivitet hos patienter med demenssjukdom (Eriksson 

& Saveman, 2002; Griffiths et al., 2014; Nilsson et al., 2016; Nilsson et al., 2013). Patienter 
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med demenssjukdom som uppvisade aggressivt beteende kunde attackera sjuksköterskor fy-

siskt, sexuellt och psykiskt. Detta resulterade i rädsla och obekvämhet då de menade att per-

sonligheten och integriteten hotades. När dessa patienter inkräktade på sjuksköterskors per-

sonliga sfär kunde ett stort obehag uppstå hos många sjuksköterskor (Nilsson et al., 2016). En 

del sjuksköterskor såg aggressivitet och våld från patienter med demenssjukdom som en del 

av yrket. De berättade att de blev slagna, sparkade och spottade på samt bitna och rivna av 

dessa patienter. Vid vårdande av aggressiva patienter med demenssjukdom kunde en del sjuk-

sköterskor bli avskräckta från att vårda dessa patienter. Vid dessa tillfällen kunde sjuksköters-

kor känna missnöje med arbetsuppgifterna (Griffiths et al., 2014). Några sjuksköterskor kunde 

bli frustrerade och missnöjda då svårigheter fanns att lugna dessa patienter samt då de erfor 

att de inte kunde leverera god vård (Nilsson et al., 2013).  Att hjälpa någon som inte ville bli 

hjälpt ansågs vara svårt och ansträngande. En del sjuksköterskor kände att även då det bästa 

hade gjorts så var det ändå inte tillräckligt (Eriksson & Saveman, 2002).  

 

Att ta hjälp av anhöriga ansågs vara till fördel vid vård av patienter med demenssjukdom (Fu-

kuda et al., 2015; Nilsson et al., 2013; Nolan, 2006). Detta då de besatt användbar information 

om hur de bäst kunde bemötas, till exempel vad som kunde orsaka en försämring hos dessa 

patienter samt hur de bäst kunde lugnas ned. Även småsaker var av betydelse för att kunna 

bygga upp en god relation mellan sjuksköterskor och patienter (Nolan, 2006). Att ta hjälp av 

anhöriga kunde även hjälpa mot den oro och rastlöshet dessa patienter upplevde, som ledde 

till att de vandrade omkring på avdelningen. En del sjuksköterskor visste att närvarande an-

höriga kunde framkalla sinnesro hos dessa patienter. Många av de problem som uppstod vid 

medicinsk behandling av patienter med demenssjukdom på sjukhus kunde inte lösas genom 

endast sjuksköterskors ansträngningar utan krävde samarbete med patienters anhöriga (Fu-

kuda et al., 2015). I vissa fall såg sjuksköterskor anhöriga som en resurs men i andra fall kon-

taktades de anhöriga inte alls (Nilsson et al., 2013) då de kunde upplevas ointresserade och 

inte alltid hade den närståendes bästa i åtanke (Nilsson et al., 2013; Nolan, 2006).  

 

Många sjuksköterskor värnade om patienter med demenssjukdoms integritet och värdighet 

(Borbasi et al., 2006; Eriksson & Saveman, 2002; Fessey, 2007; Nolan, 2006). Det fanns en 

risk att patienter med demenssjukdom blev stigmatiserade på sjukvårdsavdelning. Sjukskö-

terskor såg bevarandet av integritet och värdighet som en del av vårdandet och fick därmed en 

roll som förespråkare för dessa patienter gällande detta (Nolan, 2006). Likaså poängterade en 

del sjuksköterskor att även om patienter med demenssjukdom hade minnessvårigheter och 

kommunikationssvårigheter betydde inte det att de kunde tilltala dessa patienter på ett re-

spektlöst vis. I en ideal vårdsituation ansåg sjuksköterskor att patienter med demenssjukdoms 

värdighet bevarats (Borbasi et al., 2006). Dock glömdes det ibland bort att bemöta dessa pati-

enter med värdighet och bevara integriteten just på grund av de kommunikationssvårigheter 

som rådde (Eriksson & Saveman, 2002). En del sjuksköterskor ansåg att dessa problem kring 

bevarandet av integritet och värdighet var viktigt att belysa och diskutera. Det primära målet 

för vissa sjuksköterskor var att patienter med demenssjukdoms integritet och värdighet skulle 

bevaras (Fessey, 2007).  

5.4 Verksamhetsförutsättningar 

I huvudkategorin Verksamhetsförutsättningar framkom två underkategorier; Organisation-

ens inverkan på sjuksköterskor samt Hinder i vårdmiljön. Dessa underkategorier visade hur 
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sjuksköterskors vårdande kunde påverkas av yttre omständigheter samt hur dessa förutsätt-

ningar formade sjuksköterskors erfarenheter. 

5.4.1 Organisationens inverkan på sjuksköterskor 

Organisationen hade en inverkan på många sjuksköterskor och deras arbetsförhållanden. För 

att möjliggöra gott vårdande hade sjuksköterskor ett behov av en fungerande organisation 

(Borbasi et al., 2006; Cowdell, 2010; Eriksson & Saveman, 2002; Fessey, 2007; Fukuda et al., 

2015; Griffiths et al., 2014; Moyle et al., 2010; Nilsson et al., 2016; Nilsson et al., 2013; Nolan, 

2006). En del sjuksköterskor erfor dock att organisationen ville dra ned på sjukhusvistelseti-

den genom att effektivisera vården istället för att individanpassa den (Eriksson & Saveman, 

2002; Nilsson et al., 2013). För att tillgodose organisationens behov av effektivisering kallades 

patienter till undersökningar med kort varsel. Sjuksköterskor menade att patienter med de-

menssjukdom drabbades negativt av detta i och med behovet av individanpassad vård och för-

beredelser i god tid. Ytterligare ett exempel på hur organisationens behov gick före dessa pati-

enters behov var hur en del sjuksköterskor roterade mellan olika sjukvårdsavdelningar och 

arbetslag för att bibehålla kompetensen och vara flexibel inom organisationen. Sjuksköterskor 

ansåg att bristen på kontinuitet och oförmåga att lära känna patienter med demenssjukdom 

orsakades av denna rotation (Nilsson et al., 2013).  

 

En del sjuksköterskor erfor att organisationen inte visade intresse gällande att personalen 

tvingades hantera aggressiva patienter med demenssjukdom. Det fanns missnöje hos sjukskö-

terskor kring uppföljning av sjuksköterskors mående efter mötet med aggressiva patienter 

(Moyle et al., 2010). Medan andra sjuksköterskor ansåg att organisationen och strukturen 

inom sjukhusens system inte hade förmågan att tillgodose behoven hos patienter med demens-

sjukdom (Fukuda et al., 2015). Resurserna upplevdes fördelas utifrån graden av risk istället för 

graden av behov. Fokus på säkerheten orsakade en vårdkultur där patienter med demenssjuk-

dom sågs som ett obehag och besvär. Vissa sjuksköterskor ansåg att patienter med demens-

sjukdom inte var lämpade att vistas på sjukvårdsavdelning. Inom organisationen låg fokus på 

att få bort patienter med demenssjukdom från sjukvårdsavdelningen (Moyle et al., 2010). 

Trots detta samt då det vårdmedicinska behovet var återställt kunde patienter med demens-

sjukdom ändock ligga kvar på sjukvårdsavdelningen en längre tid. Detta skapade mer arbete 

för dessa sjuksköterskor. Medan andra sjuksköterskor erfor att det rådde bristande kommuni-

kation och samarbete mellan landsting och kommun gällande övertag av patienter med de-

menssjukdom till särskilda boenden. (Eriksson & Saveman, 2002). 

 

Flertalet sjuksköterskor kände höga krav från organisationen. Enligt dessa sjuksköterskor var 

personalbrist ett problem (Eriksson & Saveman, 2002; Fessey, 2007; Nilsson et al., 2016). För 

att kunna tillgodose patienter med demenssjukdoms behov behövdes mer personal men sjuk-

sköterskor fick bara ta in extrapersonal vid särskilda medicinska behov eller vid risk för fysisk 

skada (Nilsson et al., 2016). Även samarbete mellan olika professioner önskades av flertalet 

sjuksköterskor (Eriksson & Saveman, 2002; Fukuda et al., 2015; Griffiths et al., 2014). Några 

sjuksköterskor ansåg att samarbetet med psykiatriker, undersköterskor och ordningsvakter 

var bristfällig (Fukuda et al., 2015). Hjälp och stöttning från specialister inom exempelvis ge-

riatrik och psykiatri var önskvärt samt vetskap om vem som skulle kontaktas var viktigt för en 

del sjuksköterskor (Griffiths et al., 2014). Även samarbetet mellan vårdpersonal från särskilda 

boenden eller specialistsjuksköterskor saknades i vissa fall vilket ledde till att sjuksköterskor 
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saknade viktig information om patienters normala status, situation och bakgrund. Vid samar-

bete som fungerade mindre bra kunde drivkraften att utföra arbetsuppgifterna med extra om-

tanke förloras (Eriksson & Saveman, 2002).  

 

Det var vanligt att sjuksköterskor erfor brist på tid i vårdandet av patienter med demenssjuk-

dom (Borbasi et al., 2006; Cowdell, 2010; Eriksson & Saveman, 2002; Fessey, 2007; Fukuda 

et al., 2015; Hynninen et al., 2014; Moyle et al., 2010; Nilsson et al., 2016; Nilsson et al., 2013; 

Nolan, 2006). Då patienter med demenssjukdom krävde mycket av sjuksköterskors tid var det 

även svårt att hinna med övriga patienter på sjukvårdsavdelningen. Det krävdes ändringar i 

dessa patienters schema för att hinna med alla och möjligheten att kommunicera med patien-

ter med demenssjukdom bortprioriterades på grund av denna tidsbrist (Fukuda et al., 2015). 

En del sjuksköterskor erfor att det inte fanns tillräckligt med tid att lära känna dessa patienter 

och de behov dessa hade (Eriksson & Saveman, 2002). Då sjuksköterskor kom efter i arbetet 

kunde vården bli reaktiv snarare än proaktiv i och med att de förebyggande åtgärderna inte 

hanns med och komplikationer utvecklades (Nilsson et al., 2013). Det kunde ibland ta tre 

gånger så lång tid att administrera läkemedel till patienter med demenssjukdom i jämförelse 

med patienter utan demenssjukdom. Till följd av den bristande tiden blev patienters behov i 

vissa fall inte tillfredsställda vilket kunde generera i ökad förvirring samt hallucinationer (Bor-

basi et al., 2006). Sjuksköterskor kunde, i vissa fall, även ha begränsad tid till patienter med 

demenssjukdoms egenvård då dessa krävde mer tid i och med att de hade ett större behov av 

handledning än övriga patienter (Nolan, 2006). När patienter med demenssjukdom var mot-

sträviga behövde sjuksköterskor övertala dem till att samarbeta. Detta kunde vara ett tidskrä-

vande hinder för vården och kunde leda till att sjuksköterskor var tvungna att agera mot pati-

enters vilja för att hinna med övriga patienter (Nilsson et al., 2016). Även anhöriga kunde vara 

till problem då de upptog sjuksköterskors tid då de ofta önskade få höra vårdplaneringen upp-

repade gånger (Hynninen et al., 2014). En del sjuksköterskor ansåg att tiden var av stor bety-

delse för att kunna leverera god och individuell vård samt att tiden påverkade bemötandet av 

patienter med demenssjukdom (Fessey, 2007). När sjuksköterskor upplevde att de kunde ägna 

mer tid med dessa patienter hade de en mer positiv attityd gentemot dessa patienter och vår-

dandet (Kang et al., 2010). Endast en studie påvisade att det fanns möjlighet att ringa in extra-

personal för att underlätta för sjuksköterskor som därmed fick utökad tid att hinna med alla 

uppgifter samt kunde leverera god vård (Hynninen et al., 2014). 

5.4.2 Hinder i vårdmiljön 

Många sjuksköterskor erfor hinder i vårdmiljön på sjukvårdsavdelningar då dessa inte var an-

passade för patienter med demenssjukdom. Vårdmiljön kunde ses som ett hinder för att till-

godose god omvårdnad (Borbasi et al., 2006; Eriksson & Saveman, 2002; Fukuda et al., 2015; 

Griffiths et al., 2014; Hynninen et al., 2014; Kang et al., 2010; Moyle et al., 2010; Nilsson et al., 

2013; Nolan, 2006). Hindren som fanns inom sjukvårdsavdelningarna troddes vara en bidra-

gande faktor till patienters irritation och aggression (Griffiths et al., 2014). Vårdmiljön ut-

gjorde en bidragande orsak till att en del sjuksköterskor ansåg att de inte hade möjlighet att 

tillgodose de särskilda behov patienter med demenssjukdom kunde ha samt att vårdmiljön var 

en faktor som påverkade sjuksköterskors attityd gentemot dessa patienter (Kang et al., 2010). 

Enligt en del sjuksköterskor kunde patienter med demenssjukdom uppleva vårdmiljön som 

obekant, konstig, annorlunda och osäker. Den osäkra vårdmiljön uppfattades även av dessa 

sjuksköterskor som farlig för dessa patienter då de kastades in i en verksamhet som inte var 

anpassad för patienter med demenssjukdoms behov. Vårdmiljön kunde vara högljudd, det 
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kunde vara mycket stimuli och då patienter med demenssjukdom inte kunde förstå vad som 

hände ledde detta till att förvirringen kunde förvärras (Borbasi et al., 2006). Vissa sjuksköters-

kor uppfattade att den obekanta vårdmiljön kunde orsaka att patienter med demenssjukdom 

började vandra. Då det var möbler och behållare i korridorerna och på patientrummen ökade 

fallrisken (Fukuda et al., 2015). Vårdavdelningarna var dessutom ofta raka korridorer vilket 

ledde till att omkringvandrande patienter lättare gick vilse (Borbasi et al., 2006). För att und-

vika att patienter gick vilse eller vandrade iväg kände en del sjuksköterskor sig tvungna att låsa 

dörrarna (Eriksson & Saveman, 2002).  

 

Den fysiska vårdmiljön på sjukvårdsavdelningarna utmärktes av högt tempo, många männi-

skor, ständig rörelse och stor omsättning av patienter men framförallt av den höga och stö-

rande ljudnivån. Övervakningsapparater, telefoner från både patienter, personal och anhöriga, 

TV-apparater, alarm samt prat och skratt bidrog till den höga ljudnivån. Enligt en del sjukskö-

terskor kunde alla dessa ljud vara överväldigande för patienter med demenssjukdom då de var 

vana vid en lugnare miljö i antingen hemmet eller på särskilda boenden (Nilsson et al., 2013). 

Sjuksköterskor försökte i vissa fall göra vårdmiljön säkrare. Vid skiftbyte rapporterades det till 

nästkommande sjuksköterskor om det fanns patienter med demenssjukdom som hade högre 

fallrisk och därmed behövde mer övervakning. Några sjuksköterskor försökte placera patienter 

med demenssjukdom i rum, som inte var för stora, nära sjuksköterskeexpeditionen samt till-

sammans med annan patient (Hynninen et al., 2014). I ett försök att göra vårdmiljön mer be-

kant bad sjuksköterskor anhöriga att ta med fotografier på familj och vänner som placerades 

runt patienters sängplats. Vissa sjuksköterskor har även inrett rummen med exempelvis 

klockor för att skapa en mer normal och trygg miljö runt patienter med demenssjukdom (Bor-

basi et al., 2006). Trots anpassningar ansåg många sjuksköterskor att vårdmiljön ändå orsa-

kade utmaningar kring patienters välmående och säkerhet (Borbasi et al., 2006; Eriksson & 

Saveman, 2002; Nolan, 2006).  

5.5 Resultatsammanfattning 

Merparten av alla studier visade att många sjuksköterskor erfor bristande kunskap gällande 

demenssjukvård samt att den utbildning de erhöll via sjuksköterskeutbildningen och via ar-

betsplatsen var bristfällig och för kort. En studie visade dock att det fanns kunskap om de-

menssjukvård men att det önskades mer utbildning inom området. Kompetensen kunde öka 

med erfarenhet och erfarenheten kunde resultera i ökad förståelse för patienter med demens-

sjukdom. Sjuksköterskor kunde hamna i etiska dilemman inom vårdandet av patienter med 

demenssjukdom. Några studier visade att detta kunde ske till exempel i samband med medici-

nering och omvårdnad samt då sjuksköterskor inte hann med alla patienter och de behov dessa 

hade. Studier visade att sjuksköterskor blev stressade i dessa situationer och likaså vid bemö-

tande av aggressiva patienter med demenssjukdom. Samtliga situationer försvårade för sjuk-

sköterskor att uppfylla sjuksköterskerollen. Dock visade studier att sjuksköterskor försökte 

värna om dessa patienters integritet och värdighet. Enligt vissa studier ansågs anhöriga vara 

till nytta i vårdandet av patienter med demenssjukdom medan anhöriga i andra studier ansågs 

vara en belastning. Organisationen var något som togs upp i flertalet studier. Sjuksköterskor 

ansåg att organisationen ställde höga krav på sjuksköterskor samt ville effektivisera vården 

istället för att individanpassa den. Fokus låg på säkerhet före patienters behov. Flertalet studier 

visade att det rådde bristande samarbete mellan professionerna och att detta önskade sjukskö-

terskor en förbättring inom. Det fanns dock enstaka studier som visade att vårdpersonalen 



18 

samarbetade för att underlätta vårdandet. Personalbrist och tidsbrist var en gemensam näm-

nare i flertalet studier. Studier visade att sjuksköterskor inte ansåg att vårdmiljön var anpassad 

för patienter med demenssjukdom. Dock visade enstaka studier att försök gjordes för att an-

passa vårdmiljön.  

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras den metod som använts, det resultat som framkommit samt de etiska 

ställningstaganden som gjorts i detta examensarbete. Metoden diskuteras utifrån kvalitetskri-

terier; tillförlitlighet, trovärdighet, giltighet och överförbarhet. Här diskuteras även fördelar 

och nackdelar med Fribergs (2017) allmänna litteraturöversikt. I resultatdiskussionen läggs 

fokus på de centrala delarna ur resultatet samt återkopplas till bakgrunden, framförallt till Ka-

tie Erikssons (2014; 1994) omvårdnadsteori kring begreppet vårdande. Därefter följer etikdis-

kussionen.  

6.1 Metoddiskussion 

I detta examensarbete har en allmän litteraturöversikt utförts utifrån Fribergs (2017) beskriv-

ning. Nedan följer en diskussion om vald metod, datainsamling och urval samt analysmetod. 

 

En litteraturöversikt ska överskådligt visa kunskapsläget inom sjuksköterskors kompetensom-

råde. Genom analys av befintliga studier visas kunskapsläget som det ser ut i nuläget gällande 

vad som forskats på samt om det finns behov av ytterligare forskning inom området (Friberg, 

2017). Syftet för examensarbetet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter och därför ansågs 

en allmän litteraturöversikt vara relevant. Det faktum att tio studier som framkommit i data-

insamlingen varit med kvalitativ ansats hade Evans (2002) litteraturstudie varit en alternativ 

metod för examensarbetet. Dock ämnade författarna till examensarbetet att undersöka sjuk-

sköterskors erfarenheter, inte upplevelser, vilket görs i en litteraturstudie. Författarna önskade 

även komplettera djupet de kvalitativa studierna ger med den bredd de kvantitativa studierna 

tillför. Ytterligare en alternativ metod som övervägdes var empirisk ansats med intervjuer 

och/eller observationer för att få förstahandssvar från sjuksköterskor om deras erfarenheter 

kring vård av patienter med demenssjukdom på sjukvårdsavdelning. Förstahandssvaren hade 

resulterat i ett material som inte tolkats av annan forskare och hade därmed kunnat vara mer 

sanningsenligt. På grund av den tidsram som detta examensarbete var inom ansågs den empi-

riska ansatsen förlora sitt värde om den forcerats fram på kort tid. Risken för tolkning och 

förförståelse hade då varit stor och resultatet hade då kunnat bli missvisande.  

 

Den kritik som riktats mot den allmänna litteraturöversikten som metod är att det inte alltid 

finns tillräckligt med material som svarar an på syftet för att kunna sammanställa en översikt 

samt att det finns en risk att urvalet har sållats fram av författaren för att stärka det egna ställ-

ningstagandet. Fördelen med denna metod är att en relativt bred bild av nuläget kan skapas 

samt att en kritisk granskning av det underlag som sammanställts kan föras (Friberg, 2017). 

Att använda studier med både kvalitativ och kvantitativ ansats, om än i snedfördelat antal, 
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resulterade i att examensarbetets resultat blev en tydligare uppfattning av sjuksköterskors er-

farenheter. Möjligheten finns att examensarbetets resultat blivit något annat om en jämnvikt 

rådit mellan studier med kvalitativ och kvantitativ ansats. Studier med kvantitativ ansats mä-

ter brett och ger möjligheten att generalisera en liten grupps åsikter till en större massa. Stu-

dier med kvalitativ ansats tar däremot den lilla gruppen och fördjupar sig i dess åsikter, där 

sammanhang, nyansering och förståelse eftersträvas (Eliasson, 2013). Att använda studier 

med både kvalitativ och kvantitativ ansats upplevdes av författarna till detta examensarbete 

vara både en fördel och en nackdel. Fördelen var att alla aspekter ur sjuksköterskors erfaren-

heter kunde tas i beaktning. De kvantitativa studierna gav svar från ett stort antal sjuksköters-

kor medan de kvalitativa studierna gav mer ingående svar. I de studier med kvantitativ ansats 

kunde sjuksköterskor vara anonyma även för forskaren och därmed våga svara ärligt, vilket 

kompletterade de svar som framkommit i de kvalitativa studierna. Nackdelen som erfors, av 

författarna till detta examensarbete, vid användningen av båda ansatserna var att de kvantita-

tiva studierna gjorde det svårare att presentera resultatet tillsammans med de kvalitativa stu-

dierna i löpande text. De kvantitativa studierna i detta examensarbete har dock redovisat stu-

diens resultat i både statistik och beskrivande text vilket förenklade analysen för författarna 

till examensarbetet. Det eftersträvades en jämn fördelning mellan kvalitativ och kvantitativ 

ansats. Då tillgången till studier med kvantitativ ansats, utifrån sjuksköterskors erfarenheter, 

var begränsad gick detta inte att uppnå. Dock ansågs de kvantitativa studierna vara bidragande 

trots att de var få till antal då de påvisade positiva erfarenheter, till skillnad från resterande 

studier. Det rådde heller inget krav på en jämn fördelning för att göra en litteraturöversikt.  

 

Studiernas respektive analysmetod har inte analyserats i detta examensarbete. Detta på grund 

av att författarna till detta examensarbete inte ansåg detta vara relevant för resultatet. Det som 

kontrollerades var endast att respektive studies analys var tydligt beskriven samt överens-

stämde med studiens syfte. Om dessa två kriterier överensstämde ansågs studien vara pålitlig 

och djupare analysering av analysen ansågs ej vara nödvändig. Författarna till detta examens-

arbete anser sig heller inte vara på tillräckligt hög kunskapsnivå för att kunna genomför grund-

lig analys av studiernas analys. Därmed finns endast respektive studies analysmetod nämnd 

tillsammans med studiens metod i resultatavsnittet.  

 

För att ett examensarbete ska vara kvalitativt utformat krävs att de fyra kriterierna tillförlitlig-

het, trovärdighet, giltighet och överförbarhet uppfylls (Polit & Beck, 2016). För att hålla en hög 

kvalitet på examensarbetet har dessa kriterier tagits i beaktning under hela processen. Med 

tillförlitlighet menas att studierna ska vara trovärdiga och sanningsenliga samt de senaste 

inom forskningsområdet (Polit & Beck, 2016). Studierna som valts ut i detta examensarbete 

har granskats kritiskt gällande dess syfte, metod och resultat. De studier där flera professioner 

ingått men där det i resultatet inte kunnat urskiljas vilken åsikt som varit sjuksköterskors har 

uteslutits. I detta examenarbete har fyra studier som är äldre än sju år använts. Detta på grund 

av att det var brist på relevanta studier med hög kvalitet inom ämnet skrivna de senaste åren. 

Då resultatet visar att erfarenheterna är liknande det sjuksköterskor erfor under 2010-talet 

anser författarna till detta examensarbete att detta inte bör ha påverkat resultatet nämnvärt. 

Två av studierna behandlade patienter med kognitiv svikt. Då demenssjukdom ingår under 

begreppet kognitiv svikt samt innefattar liknade symtom som övriga kognitiva sjukdomar (So-

cialstyrelsen, 2016) ansågs dessa studier ändå relevanta enligt författarna till detta examens-

arbete. De har även utgått från sjuksköterskors perspektiv gällande erfarenheter av att vårda 

patienter med minnessvårigheter och kommunikationssvårigheter. Samtliga studier kvalitets-

granskades enligt Fribergs (2017) kvalitetsgranskningsfrågor. Endast studier med hög kvalitet 
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ingick i detta examensarbete då studier med medel eller låg kvalitet valdes bort. Allt för att 

göra resultatet mer tillförlitligt.  

 

Trovärdigheten uppnås genom att resultatet speglar sanningen (Polit & Beck, 2016). För att 

tillföra trovärdighet i detta examensarbete har ansträngningar gjorts för att undvika tolkning 

och förförståelse samt noggrannheter kring referenshantering. Graneheim och Lundman 

(2004) beskriver att det är svårt för författare att inte analysera studier med egen förförståelse 

och kunskap vilket innebär att författare bör ha det i beaktning under hela arbetets gång. Ge-

nom noggrann beskrivning i metodavsnittet och tydlig referering i resultatdelen har förfat-

tarna till detta examensarbete arbetat för att öka examensarbetets trovärdighet. Det är svårt 

att garantera att examensarbetet skett helt utan tolkning då det kan råda viss undermedveten 

förförståelse, vilket är svårt att bortse ifrån.  

 

Giltigheten talar om vilken utsträckning resultatet avspeglar det som var tänkt att undersökas, 

samt val av lämplig metod och trovärdig datainsamling (Polit & Beck, 2016). Under datain-

samlingen valdes sökord som relaterade till examensarbetets syfte och endast de studier som 

svarade på syftet kvalitetsgranskades. De databaser som användes i datainsamlingen var vård-

vetenskapligt inriktade för att generera tillförlitliga studier. De studier som framkommit via 

sekundär sökning och PubMed har kontrollerats via ULRICHSWEB för att säkerställa att de 

var vetenskapligt granskade. Kravet på vetenskaplig granskning gällde för samtliga studier. 

Författarna till examensarbetet var medvetna om snedfördelningen mellan studier med kvali-

tativ och kvantitativ ansats men valde efter diskussion att ändå genomföra en allmän littera-

turöversikt. Detta då det var erfarenheter som ämnades belysas samt att Friberg (2017) inte 

har jämnfördelning som krav för metoden. Denna snedfördelning av kvalitativ och kvantitativ 

ansats kan ha haft påverkan på resultatets giltighet.  När studierna lästes ställdes frågan ”sva-

rar det här på syftet?” till varje del som plockades ut till resultatet. Denna fråga ställdes även 

vid skrivande av resultatdelen. Författarna till detta examensarbete ställde även frågan till 

varandra för att garantera enigheten och därmed även giltigheten.  

 

Om resultatet går att applicera på en annan grupp inom ett annat liknande kontext är studien 

överförbar (Polit & Beck, 2016). En noggrann beskrivning av datainsamling, urval, kvalitets-

granskning och dataanalys i metodavsnittet har gjorts för att tydliggöra processen och därmed 

tillföra ökad överförbarhet. Då detta examensarbete inte enbart innefattade studier från Sve-

rige kan det vara överförbart även i andra länder. De äldre och de nyare studierna hade likande 

resultat vilket visade att överförbarheten även där kunde vara möjlig.  

 

Författarna har skrivit hela examensarbetet tillsammans. Detta för att säkerställa att data-

materialet uppfattades lika, försöka undvika missförstånd och förförståelse, kunna diskutera 

eventuella frågor när de uppstod, vara lika insatta i arbetet samt undvika språkskillnader som 

kan uppstå vid skrivande på varsitt håll. Däremot lästes studierna enskilt flertalet gånger innan 

de lästes och diskuterades tillsammans. På så sätt kunde författarna till examensarbetet i egen 

takt läsa texterna och få en bättre förståelse. Genom att sedan jämföra de individuella uppfatt-

ningarna kunde en objektiv bild av studierna skapas. Ett gott samarbete där båda författarna 

har varit delaktiga och gjort sitt yttersta har bidragit till att examenarbetet varit en positiv upp-

levelse.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter att vårda patienter med 

demenssjukdom på sjukvårdsavdelning. De likheter och skillnader som framkommit i resul-

tatdelen kommer nedan att diskuteras. För att förenkla läsningen är resultatdiskussionen upp-

delad i två delar; studiernas syfte och metod samt examensarbetets resultat. 

6.2.1 Studiernas syfte och metod 

Då studierna har valts ut för att kunna besvara examensarbetets syfte är därmed studiernas 

syften likartade. De har dock något olika inriktningar i syfte och metod. Examensarbetet består 

av studier med både kvalitativ ansats, kvantitativ ansats och mixad ansats och har nedan delats 

upp efter respektive ansats samt respektive syfte.  

 

Samtliga tio studier med kvalitativ ansats har använt intervjuer som datainsamlingsmetod 

(Borbasi et al., 2006; Cowdell, 2010; Eriksson & Saveman, 2002; Fukuda et al., 2015; Griffiths 

et al., 2014; Hynninen et al., 2014; Moyle et al., 2010; Nilsson et al., 2016; Nilsson et al., 2013; 

Nolan, 2006). Sex av de kvalitativa studierna vars syfte var att undersöka sjuksköterskors er-

farenheter av att vårda patienter med demenssjukdom på sjukhus har använt olika intervju-

metoder i datainsamlingen (Cowdell, 2010; Griffiths et al., 2014; Hynninen et al., 2014; Moyle 

et al., 2010; Nilsson et al., 2016; Nolan, 2006). Tre av dessa studier har använt semistrukture-

rade intervjuer med 5-13 deltagare (Griffiths et al., 2014; Moyle et al., 2010; Nilsson et al., 

2016). Antalet deltagare i dessa studier kan tyckas vara lågt men då denna metod får ut stort 

datamaterial från respektive deltagare kompenserar det för det låga antalet svar. För att inte 

få ett för spritt svar från respektive deltagare är en semistrukturerad intervjumetod en bra in-

tervjumetod då frågorna håller intervjun inom ramen för syftet men ändå tillåter deltagare att 

utveckla svaren och gå på djupet. För att få en ökad förståelse kan observationer komplettera 

intervjuerna (Eliasson, 2013), vilket två av studierna har gjort (Cowdell, 2010; Nilsson et al., 

2013). Observationer och intervjuer ansågs av författarna till detta examensarbete vara pas-

sande även där syftet var att bilda en teoretisk förståelse av processerna som hindrar person-

centrerad vård, vilket en studie undersökt (Nilsson et al., 2013). I de fall ostrukturerade inter-

vjuer görs, såväl enskilt som i grupp, krävs en erfaren intervjuare som håller intervjun inom 

syftets ramar och undviker tolkning och förförståelse samt är forskningsetiskt korrekt (Carls-

son, 2012). Detta ansågs de två studierna i detta examensarbete uppfylla (Hynninen et al., 

2014; Nolan, 2006). Två av de kvalitativa studiernas syfte var inriktade på de svårigheter och 

utmaningar sjuksköterskor kunde ställas inför i vårdandet av patienter med demenssjukdom 

(Eriksson & Saveman, 2002; Fukuda et al., 2015). Även här var semistrukturerade intervjuer 

en av metoderna (Eriksson & Saveman, 2002). Den andra studien använde gruppintervjuer 

med totalt 50 deltagare, varav 6-10 deltagare per grupp. I denna metod baserades intervjuerna 

på de svar som framkommit via en enkät deltatagna fyllt vid tidigare tillfälle (Fukuda et al., 

2015). Gruppintervjuer kan vara bra då många kan deltaga och då den stora massans åsikter 

kommer fram samt att dessa kan skapa underlag för diskussion. En nackdel med gruppinter-

vjuer kan vara att intervjuaren inte hinner anteckna allt som sägs om inte inspelning sker. In-

spelning kräver samtycke från samtliga deltagare (Eliasson, 2013). Slutligen var det en studie 

vars syfte var att förklara, förstå och tolka sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter 

med demenssjukdom på sjukvårdsavdelning. Även denna använde semistrukturerade inter-

vjuer som metod vid datainsamling (Borbasi et al., 2006). 
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Två studier var med kvantitativ ansats (Kang et al., 2010; Lin et al., 2012). Dessa två hade olika 

inriktningar gällande syfte. Den ena var inriktad på sjuksköterskors attityder i vårdandet av 

patienter med demenssjukdom (Kang et al., 2010) och den andra på sjuksköterskors kunskap 

gällande demenssjukdom och dess vårdande (Lin et al., 2012). Dock hade dessa likadan data-

insamlingsmetod, vilket var enkäter. Båda dessa studier hade stort antal deltagare (Kang et al., 

2010; Lin et al., 2012). I studier med kvantitativ ansats kan det ingå många deltagare då enkä-

ter går snabbare att sammanställa, detta gör att många personers åsikter kan tas i beaktning. 

En nackdel med enkäter är att det kan vara svårt att formulera korrekta och förståeliga frågor 

samt att det svar deltagaren vill kryssa i kanske inte finns, deltagaren väljer då ett svarsalter-

nativ som egentligen inte stämmer. Därför är det viktigt att utformningen av enkätfrågor med 

svarsalternativ sker under noga överväganden (Eliasson, 2013).  

 

I examensarbetet ingick även en studie med mixad metod, där syftet var att undersöka förstå-

elsen och innebörden av vård och personcentrerat gensvar hos sjuksköterskor vid vård av pa-

tienter med en demenssjukdom. Denna studie använde enkäter med både flersvarsalternativ 

och frågor som besvarades i löpande text (Fessey, 2007). 

 

Författarna till examensarbetet anser att samtliga studier har beskrivit analysprocessen på ett 

tydligt och trovärdigt sätt. Syfte och metod stämmer överens med vald analysmetod. 

6.2.2 Examensarbetets resultat 

I resultatet framkom det att många sjuksköterskor ansåg sig ha bristande kompetens gällande 

vårdande av patienter med demenssjukdom på sjukvårdsavdelning. Tidigare forskning visar 

att även anhöriga upplever denna bristande kompetens hos sjuksköterskor på sjukhus (Jur-

gens et al., 2012). I och med att sjuksköterskor ansvarar för och leder omvårdnaden är kompe-

tens viktigt. För att få den helhetsbild av patienters behov och problem som är nödvändig i 

vårdandet av patienter med demenssjukdom krävs det att sjuksköterskor besitter relevant 

kompetens. Detta stärks i Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska som belyser 

vikten av att vara uppdaterad inom evidensbaserad vård samt poängterar sjuksköterskors roll 

i omvårdnadsarbetet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En vårdande relation, enligt Er-

iksson (2014), hjälper sjuksköterskor uppmärksamma patienters behov, begär och problem 

samt utvecklar det egna lärandet. Den vårdande relationen som är grundkärnan i vårdandet 

bygger på bland annat kunskap och skapar en plats för tillväxt. Vidare framkom det i resultatet 

att brist på kompetens ledde till att sjuksköterskor vårdade efter egna preferenser samt att 

sjuksköterskor erhöll negativa attityder gentemot patienter med demenssjukdom. Även stress 

och utmattning uppstod som en konsekvens av bristande kompetens då en ökad arbetsbelast-

ning uppstod. Sjuksköterskor tvingades lära av misstag och under pressade situationer vilket 

resulterade i ett outhärdligt arbetsförhållande och skapade en olustkänsla. Kompetensen ut-

vecklades i takt med ökad erfarenhet. Vidare framkom det att då kompetens fanns hade sjuk-

sköterskor en mer positiv attityd och inställning till att vårda patienter med demenssjukdom.  

 

Resultatet visade att det uppstod etiska dilemman i vårdandet av patienter med demenssjuk-

dom, till exempel då sjuksköterskor blev tvungna att sedera eller hålla fast dessa patienter för 

att genomföra vårdandet. Det uppstod även etiska dilemman då sjuksköterskor tvingades åsi-

dosätta vissa patienter för att kunna vårda andra eller då de tvingandes vårda på ett sätt de 

visste var felaktigt. Tidigare forskning visar att anhöriga inte vill lägga in de närstående på 

sjukhus på grund av rädslan av att sjukhusvistelsen ska bli en traumatisk upplevelse (Jurgens 
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et al., 2012). Den tidigare forskningen visar även att vården utförs rutinmässigt och likgiltigt 

samt att patienter utsätts för oberättigad behandling (Digby et al., 2016). Dock visade resulta-

tet att det även förekom vårdande situationer där en ömsesidig relation mellan sjuksköterskor 

och patienter eftersträvades. Sjuksköterskor erfor att det var viktigt att komma överens med 

samt tillägna tid åt patienter med demenssjukdom för att kunna ge god vård. Även tidigare 

forskning menar att patienter med demenssjukdom föredrar en personcentrerad vård och upp-

lever att denna ger ett bättre bemötande (Clissett et al., 2013). Enligt Erikssons (2014; 1997) 

teori innebär att ansa att vårdpersonalen vågar utmana sig genom att bryta inlärda mönster 

samt att ansningen uppvisas genom vänskap och omtanke för patienter. Vårdpersonalens ans-

ning resulterar i mentalt och fysiskt välbehag för dessa patienter. När etiska dilemman, som 

uppvisades i resultatet, uppstår bemöts inte dessa dilemman i vårdande av tro, hopp och kärlek 

och sjuksköterskor vårdar då inte genom att ansa. Vidare hämmas patienters tillväxt och ut-

veckling, genom att leka och att lära, då Eriksson (1997) menar att detta endast sker i tillstånd 

av tillit och glädje samt ska utgå från patienters behov och begär. Det är sjuksköterskors ansvar 

att underlätta och möjliggöra patienters lärande. Sjuksköterskor bör ha förmågan att kontrol-

lera lekandet och därmed kunna även ha kunnandet att underkasta sig. Det är i lekandet som 

patienter har möjlighet att skapa och till följd av detta bekräfta sin identitet. Resultatet visade 

att detta inte alltid var möjligt på grund av de etiska dilemman sjuksköterskor utsattes för. 

 

Vidare framkom det i resultatet att sjuksköterskor mötte patienter med demenssjukdom som 

kunde uppvisa aggressivt beteende och uppträda hotfullt mot dessa sjuksköterskor. Tidigare 

forskning visar att aggressivitet hos patienter med demenssjukdom inte är ovanligt och kan 

bero på att dessa patienter upplever en kränkt integritet, frustration över kommunikationssvå-

righeter samt då den personliga sfären inte respekteras (McCloskey, 2004). I resultatet fram-

kom det inte i vilka situationer sjuksköterskor mötte denna aggressivitet hos patienter med 

demenssjukdom. Dock poängterar den tidigare forskningen att det vanligen förekommer vid 

exempelvis matning, duschning och förflyttning (McCloskey, 2004). Vidare belyser den tidi-

gare forskningen att demenssjukdom yttras genom minnessvårigheter, talsvårigheter och kon-

centrationssvårigheter samt depression (Edberg, 2014; Larsson & Rundgren, 2010). På sikt 

leder demenssjukdomen till en funktionsnedsättning och försvårar omvårdnaden av de grund-

läggande behoven (Socialstyrelsen, 2016). Då patienter med demenssjukdoms självbestäm-

manderätt och förmåga att kommunicera tas ifrån dem kan detta leda till frustration och ag-

gression hos dessa patienter (Tadd et al., 2011).  

 

Resultatet visade att det fanns en risk att patienter med demenssjukdom stigmatiserades. Sjuk-

sköterskor gjorde dock det bästa för att värna om dessa patienters integritet och värdighet. 

Tidigare forskning visar att patienter upplever att värdigheten kränks i det ögonblick diagno-

sen demenssjukdom ställs (Morgan, 2011). Författarna till examensarbetet menar att då pati-

enters värdighet och integritet kränks sker ingen vårdande relation. Enligt Eriksson (2014; 

1997) ger den vårdande relationen patienter möjligheten att yttra sina behov, begär och pro-

blem. Grunden för denna relation är ömsesidighet och tillit samt ska uppfylla de etiska krav 

som ställs. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor står det att sjuksköterskor ska värna om pati-

enters värdighet och mänskliga rättigheter (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). I resultatet 

belystes det dock att sjuksköterskor inte ansåg att det var rättfärdigat att tilltala dessa patienter 

på ett respektlöst sätt även om dessa patienter hade minnessvårigheter och kommunikations-

svårigheter. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har dessutom sjuksköterskor en skyldighet att 

respektera alla människors integritet och värdighet oavsett sjukdom (SFS 2017:30). Likaså ska 

information om sjukdom och behandling förmedlas på ett sådant sätt att mottagaren förstår. 

Behövs skriftlig information är sjuksköterskor skyldiga att delge detta (SFS 2014:821). 
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Resultatet visade att sjuksköterskor inte hade något att säga till om gällande organisationen. 

Trots att det var sjuksköterskor som utförde vårdandet var det organisationen som bestämde 

och styrde över sjuksköterskor och deras förutsättningar för god omvårdnad. Sjuksköterskor 

upplevde höga krav från organisationen gällande att ge god vård men på ett effektivt sätt med 

bristande resurser. Eriksson (1997) framhäver vikten av att leka och att lära för att uppnå gott 

vårdande. Lekandet främjar människans utveckling och är sammankopplat med hälsa. Läran-

det innebär att utvecklas och kan skapa nya möjligheter för människan. Lärandet ska vara 

glädjefyllt och är därmed i symbios med lekandet. I resultatet framkom det att varken lekandet 

eller lärandet var möjligt på grund av de barriärer organisationen orsakade. Vidare visade re-

sultatet att en dysfunktionell vårdmiljö tvingade sjuksköterskor att placera patienter med de-

menssjukdom där de egentingen inte mådde bra av att vara. Sjuksköterskors erfarenhet var att 

dessa patienter påverkades negativt av den rådande vårdmiljön. Medvetenhet fanns hos sjuk-

sköterskor om att dessa patienter kunde ramla eller skadas på grund av den stökiga miljön 

samt att det var stor risk att dessa patienter gick vilse. I Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska står det att sjuksköterskor ska vara aktivt deltagande i utvecklig och utformning 

av vårdmiljön för att göra denna säker och evidensbaserad (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017).  

 

Vidare visade resultatet att sjuksköterskor uppskattade anhörigas hjälp i vårdandet. Tidigare 

forskning visar att anhöriga däremot upplever att de utelämnas ur vårdandet och önskar en 

bättre kontakt och kommunikation med sjuksköterskor eftersom de anser att de har stor kän-

nedom om den närståendes tillstånd (Karlsson et al., 2014; Whittamore et al., 2014). Resulta-

tet visade att sjuksköterskor var medvetna om anhörigas förmåga att framkalla sinnesro hos 

patienter med demenssjukdom samt att inte alla problem som uppstod inom vårdandet gick 

att lösa utan anhörigas assistans. Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

ska sjuksköterskor finnas tillgängliga för samt samarbeta med anhöriga för att skapa en trygg 

vårdprocess (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I tillstånd av sinnesro hos patienter finns 

det, menar författarna till examensarbetet, möjlighet för både patienter, anhöriga och sjukskö-

terskor att leka i vårdandet och därmed öka det potentiella lärandet. Eriksson (1997) belyser 

att lekandet sker där den yttre och den inre verkligheten möter varandra. Genom att bjuda in 

anhöriga i vårdandet av patienter med demenssjukdom anser författarna till detta examensar-

bete att alla aspekter av begreppet vårdande skulle kunna uppnås. Sjuksköterskor ansar i vår-

dandet genom anhörigas närvaro som ger patienter beröring och värme samt har tiden till 

egenvård för dessa patienter. Sjuksköterskor leker genom att lyssna på de anhöriga och ta in 

nya idéer. Vidare lär sjuksköterskor i lekandet när dessa idéer försätts i verklighet. Vidare me-

nar Eriksson (1997) att det inte går att lära utan att ansa och leka då dessa tre begrepp är i 

symbios med varandra. Tidigare forskning belyser att även patienter med demenssjukdom vill 

vara mer delaktiga i vården samt att då dessa patienter får vara delaktiga sker en snabbare 

återhämtning från den akuta sjukdomen (Tadd et al., 2011). Fortsättningsvis visade resultatet 

att sjuksköterskor önskade ett samarbete med kollegor inom olika professioner. Sjuksköters-

kor erfor att det rådde en brist inom samarbetet i vårdandet av patienter med demenssjukdom. 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska tar upp vikten av att samarbeta. Ett fun-

gerande samarbete med kollegor främjar lärandet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  
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6.3 Etikdiskussion 

Det har inte uppstått några medvetna etiska problem under examensarbetets gång. Vid över-

sättning från engelska till svenska har det funnits vissa svårigheter med språket, dock har an-

strängningar gjorts för att undvika tolkning och förförståelse genom att använda lexikon vid 

osäkerhet.  För att försöka undvika förförståelse i studiernas resultat har författarna fört en 

kritisk diskussion under hela examensarbetets gång. Samtliga studier har lästs objektivt och 

med öppenhet för att undvika att vissa aspekter ur studierna uteblev, vilket Friberg (2017) be-

lyser är viktigt. De kvalitativa studier som använt intervjuer som datamaterial kan dock inte 

säkerställas vara utan tolkning och förförståelse då detta kan ha funnits hos ursprungsförfat-

tarna. Det går inte att kontrollera detta då tillgång till det transkriberade materialet ej funnits 

bifogat med studierna. God kvalitet och moralisk riktighet har eftersträvats i enighet med 

CODEX (2017). De studier som valts bort har inte exkluderats på grund av bekvämlighet utan 

har uteslutits då de ej uppfyllt kvalitetskraven som ställts. Resultatet ska presenteras objektivt, 

utan plagiat eller förvrängning (Polit & Beck, 2016), vilket har tagits i beaktning i examensar-

betet genom noggrann referenshantering. Detta har gjorts för att undvika missförstånd gäl-

lande författare och för att underlätta sökandet efter rätt källa i referenslistan. 

7 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter 

med demenssjukdom på sjukvårdsavdelning. Resultatet visade att merparten av sjuksköters-

korna hade liknande erfarenheter kring vårdandet av dessa patienter. Sjuksköterskeprofess-

ionen innefattade bristande kompetens och utbildning samt etiska dilemman och utmaningar 

som uppkom i vårdande av patienter med demenssjukdom. Många sjuksköterskor ansåg att de 

inte hade den kompetens som behövdes för att kunna tillgodose omvårdnaden hos dessa pati-

enter samt hur de skulle bemöta de hinder som uppstod om patienter med demenssjukdom 

uppvisade aggressivitet. Verksamhetsförutsättningarna innefattade effektivisering av vården 

som innebar en ökad arbetsbelastning för sjuksköterskor och de krav som ställdes på dessa. 

Likaså var vårdmiljön en del av dessa verksamhetsförutsättningar. Vårdmiljön var ett stort be-

kymmer för många sjuksköterskor. De ansåg att den inte var anpassad för vård av patienter 

med demenssjukdom eftersom den kunde vara stökig och detta kunde i sin tur leda till ytterli-

gare oro hos dessa patienter. Då antalet patienter med demenssjukdom ökar är det viktigt att 

uppmärksamma sjuksköterskors egenskaper och roll i vårdandet och därmed göra de förbätt-

ringar som krävs för att underlätta för sjuksköterskor i vårdandet. Som det ser ut nu är sjuk-

sköterskor under stor press och upplever att Katie Erikssons omvårdnadsteori inte går att leva 

upp till. Sker inga förbättringar och antalet patienter med demenssjukdom fortsätter öka finns 

en risk att patienter med demenssjukdom kommer få ett sämre bemötande. Sjuksköterskor 

behöver utökad kompetens i form av utbildning, både teoretisk och praktisk, inriktad på de-

menssjukdom. Utöver detta behöver sjuksköterskor support av organisationen i form av mer 

personal och en mer anpassad vårdmiljö. 

 

Förhoppningsvis kan resultatet från examenarbetet få upp ögonen för sjuksköterskors erfaren-

heter av att vårda patienter med demenssjukdom och leda till att organisationen ger sjukskö-

terskor de förutsättningar som krävs för att sjuksköterskor ska kunna utföra vårdandet. 
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8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Ett flertal studier har gjorts inom demenssjukvård ur allmänsjuksköterskors perspektiv. 

Denna litteraturöversikt har visat att studierna har mycket likheter. Under arbetets gång har 

det uppmärksammats att brister råder gällande både sjuksköterskors personliga egenskaper 

samt inom organisationen. Vidare forskning bör inriktas på vad inom vårdandet av patienter 

med demenssjukdom som har högst prioritet att åtgärda för att sjuksköterskor lättare ska 

kunna utföra arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande vis. Exempelvis om vårdmiljön påver-

kar vårdandet mer än bristen på kunskap eller om det är personalbristen som är det största 

problemet. Genom den kunskap som skulle erhållas via denna forskning skulle förbättrings-

områdena inte bli lika ekonomiskt omfattande då fokus läggs på de viktigaste aspekterna istäl-

let för utspridda spekulationer.  Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att göra en jäm-

förelse gällande sjuksköterskors erfarenheter mellan sjukvårdsavdelningar specialiserade på 

demenssjukdom och allmänna sjukvårdsavdelningar och därmed se om erfarenheterna är de-

samma trots högre kompetens och anpassad vårdmiljö. Detta för att undersöka om speciali-

serade sjukvårdsavdelningar erbjuder bättre förutsättningar för sjuksköterskor och därmed 

även gynnar patienter med demenssjukdom.  
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BILAGA B – KVALITETSGRANSKNING 

Frågor för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier utifrån Friberg 

(2017).  
 

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

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  

3. Vad är syftet? Är syftet klart formulerat?  

4. Hur är metoden beskriven? 

5. Hur är undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna?  

6. Hur har data analyserats?  

7. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

8. Vad visar resultatet?  

9. Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

10. Vilka argument förs fram?  

11. Förs det några etiska resonemang? 

12. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  

 

Frågor som uteslutits 

*Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall be-

skriven?  

*Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga antaganden? 

 

 

Frågor för kvalitetsgranskning av kvantitativa studier utifrån Friberg 

(2012).  
 

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

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  

3. Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

4. Hur är metoden beskriven?  

5. Hur har urvalet gjorts? (till exempel antalet personer, ålder, inklusions- respektive exklus-

ionskriterier)  

6. Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata?  

7. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 

8. Vad visar resultatet?  

9. Vilka argument förs fram?  

10. Förs det några etiska resonemang?  

11. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, till exempel vad gäller 

generaliserbarhet?  

 

Frågor som uteslutits 

*Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall be-

skriven? 

* Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel omvårdvetenskapliga antagan-

den? 
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BILAGA C – ARTIKELMATRIS 

Artikel Syfte Metod Resultat Tidskrift Betyg 

(1)Titel: Health pro-

fessionals’ perspec-

tives of providing 

care to people with 

dementia in the acute 

setting: Toward bet-

ter practice 

 

Författare: 

  

Borbasi, S., Jones, J., 

Lockwood, C., & Em-

den, C. 

 

År: 2006 

Förklara, förstå och 

tolka sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda patienter med 

en demens-sjukdom 

på en vårdavdelning. 

Metodval:  

Kvalitativ studie 

 

Datainsamling: 

Intervjuer 

 

Tillfrågade: 

25 sjuksköterskor 

Sjuksköterskor erfor 

att sjukhus inte var 

den bästa platsen för 

personer med en de-

menssjukdom att vara 

på då det rådde både 

tids- och personalbrist.  

Vårdmiljön ansågs ej 

vara anpassad för de-

mensvård. Det fanns 

även brister inom or-

ganisationen.  

Geriatric 

Nursing 

Hög 

 

(2)Titel: Care of 

older people with de-

mentia in an acute 

hospital setting 

 

Författare: 

  

Cowdell, F. 

 

År: 2010 

Undersöka patienter 

och sjuksköterskors 

erfarenheter av vård 

vid demenssjukdom 

på sjukhus. 

Metodval: 

Kvalitativ studie 

 

Datainsamling: 

Observationer och 

intervjuer 

 

Tillfrågade:  

11 patienter 

25 sjuksköterskor 

33 vårdpersonal  

Sjuksköterskor öns-

kade mer utbildning 

inom demensvård. De 

erfor tidsbrist för den 

vård de önskar utföra. 

Nursing 

Standards 

Hög  

(3)Titel: Nurses’ ex-

periences of abu-

sive/non-abusive car-

ing for demented pa-

tients in acute care 

settings 

 

Författare:  

Eriksson, C., & Save-

man, B-I. 

 

År: 2002 

Beskriva sjukskö-

terskors erfarenheter 

av svårigheter relate-

rade till vårdande av 

patienter med en de-

menssjukdom på 

vårdavdelning. 

Metodval:  

Kvalitativ studie 

 

Datainsamling: 

Intervjuer 

 

Tillfrågade: 

12 sjuksköterskor 

från sex vårdavdel-

ningar  

Sjuksköterskor erfor 

olika svårigheter att 

möta patienter med 

demenssjukdom vilket 

kunde ge upphov till 

frustration. Vanligaste 

orsaken var bristen på 

tid att behandla pati-

enter på ett tillfreds-

ställande sätt. De pro-

blematiska situation-

erna kunde ibland 

upplevas som över-

grepp på patienter.  

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

Hög  
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(4)Titel: Patients 

who present with de-

mentia: exploring the 

knowledge of hospital 

nurses 

 

Författare:  

Fessey, V.   

 

År: 2007 

Undersöka två 

aspekter: Förståel-

sen och innebörden 

av vård och person-

centrerat gensvar 

hos sjuksköterskor 

vid vård av patienter 

med en demenssjuk-

dom på en vårdav-

delning. 

Metodval:  

Mixad metod 

 

Datainsamling: 

Enkäter 

 

Tillfrågade:  

49 sjuksköterskor 

Sjuksköterskor ansåg 

att de saknade kun-

skap inom vård av pa-

tienter med demens-

sjukdom samt att det 

rådde både tids- och 

personalbrist. 

Nursing 

Older People 

Hög  

(5)Titel: Issues ex-

periences while ad-

ministering care to 

patients with demen-

tia in acute care hos-

pitals: A study based 

on focus group inter-

views 

 

Författare: 

Fukuda, F., Shimizu, 

Y., & Seto, N. 

 

År: 2015 

Undersöka utma-

ningar som sjukskö-

terskor ställs inför 

vid vård av patienter 

med demenssjuk-

dom på sjukhus. 

Metodval: 

Kvalitativ studie 

 

Datainsamling: 

Intervjuer, enkäter 

 

Tillfrågade:  

50 sjuksköterskor 

från sex sjukhus 

Sjuksköterskor fann 

det betungande att 

vårda patienter med 

demenssjukdom och 

erfor brist på utbild-

ning/erfarenhet samt 

brister inom organisat-

ionen. Sjuksköterskor 

ansåg även att patien-

ter med demenssjuk-

dom krävde mer av 

sjuksköterskor. 

International 

Journal of 

Qualitative 

Studies on 

Health and 

Well-being 

Hög  

(6)Titel: Prepara-

tion to care for con-

fused older patients 

in general hospitals: a 

study of UK health 

professionals 

 

Författare:  

Griffiths, A., Knight, 

A., Harwood, R., & 

Gladman, J. 

 

År: 2014 

Undersöka läkares, 

sjuksköterskors och 

annan personals 

uppfattning om att 

ta hand om förvir-

rade äldre patienter 

på en vårdavdelning. 

Metodval: 

Kvalitativ studie  

 

Datainsamling: 

Intervjuer 

 

Tillfrågade:  

3 läkare, 

5 sjuksköterskor, 

3 vårdbiträden, 

1 fysioterapeut, 

1 arbetsterapeut 

 

Sjuksköterskor ansågs 

att mer utbildning 

inom kognitiv svikt be-

hövdes. Sjuksköterskor 

kände maktlöshet och 

osäkerhet. De upp-

levde även att det var 

känslomässigt krä-

vande.  

Age and  

Ageing 

Hög 

(7)Titel: The care of 

older people with de-

mentia in surgical 

wards from the point 

of view of the nursing 

staff and physicians 

 

Författare:  

Hynninen, N., Saar-

nio, R., & Isola, A. 

 

År: 2014 

Beskriva sjukskö-

terskor och läkares 

erfarenheter av att 

vårda patienter med 

demenssjukdom på 

en kirurgavdelning. 

Metodval:  

Kvalitativ studie 

 

Datainsamling: 

Intervjuer 

 

Tillfrågade:  

19 sjuksköterskor 

9 läkare 

Sjuksköterskor erfor 

vården som tuff både 

fysiskt och mentalt 

samt att de inte hade 

någon relevant utbild-

ning inom demens-

sjukvård. De erfor 

också tidsbrist. 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Hög  
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(8)Titel: Korean 

nurses’ attitudes to-

wards older people 

with dementia in 

acute settings 

 

Författare:  

Kang, Y., Moyle, W., 

& Venturato, L. 

 

År: 2010 

Att identifiera och 

beskriva koreanska 

sjuksköterskors erfa-

renheter av att vårda 

patienter med de-

menssjukdom på 

sjukhus. 

Metodval:  

Kvantitativ studie 

 

Datainsamling: 

Enkäter 

 

Tillfrågade: 

200 sjuksköterskor 

 

Det var överlag en po-

sitiv inställning till att 

vårda patienter med 

demenssjukdom. Ål-

der, kön eller erfaren-

hetsgrad hos sjukskö-

terskor hade ingen be-

tydelse för denna posi-

tiva inställning.  

International 

Journal of 

Older People 

Nursing 

Hög 

 

(9)Titel: Hospital 

nurse knowledge of 

and approach to de-

mentia care 

 

 

Författare:  

Lin, P., Hsieh, M., & 

Lin, L.  

 

År: 2012 

Utvärdera sjukskö-

terskors kunskaper 

och förhållningssätt 

inom demenssjuk-

vård på sjukhus.  

Metodval: 

Kvantitativ studie 

 

Datainsamling: 

Enkäter 

 

Tillfrågade:  

180 sjuksköterskor  

Resultatet visade att 

sjuksköterskor ofta 

förväxlade demens 

med delirium. De 

flesta hade dock en 

korrekt kunskap inom 

demensvård och kunde 

förstå vårdbehoven 

hos personer med en 

demenssjukdom. Ju 

mer erfarenhet desto 

mer kunskap. 

The Journal 

of Nursing 

Research 

Hög 

 

 

(10)Titel: Acute care 

management of older 

people with demen-

tia: a qualitative per-

spective 

 

Författare:  

Moyle, W., Borbasi, 

S., Wallis, M., Olo-

renshaw, R., & Gra-

cia, N. 

 

År: 2010 

Undersöka vårdper-

sonalens omvårdnad 

av äldre med en de-

menssjukdom på en 

vårdavdelning. 

Metodval: 

Kvalitativ studie 

 

Datainsamling: 

Intervjuer 

 

Tillfrågade:  

13 vårdpersonal 

från två vårdavdel-

ningar, 

varav 5 sjuksköters-

kor  

Sjuksköterskor upp-

levde frustration och 

oro i omvårdnaden av 

aggressiva patienter. 

Sjuksköterskor priori-

terade säkerheten 

framför patienters väl-

befinnande och värdig-

het.  

 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Hög 

 

(11)Titel: A threat to 

our integrity – Mean-

ings of providing 

nursing care for older 

patients with cogni-

tive impairment in 

acute care settings 

 

Författare: 

Nilsson, A., Rasmus-

sen, B.H., & Edvards-

son, D. 

 

År: 2016 

Belysa sjuksköters-

kors erfarenheter av 

att vårda patienter 

med kognitiv svikt i 

sjukhusmiljö 

Metodval:  

Kvalitativ studie 

 

Datainsamling: 

 Intervjuer 

 

Tillfrågade:  

13 sjuksköterskor  

Omsorg för patienter 

med kognitiv svikt var 

komplex. Vården var 

olika beroende på sjuk-

sköterskors uppfatt-

ningar av patienter. 

Sjuksköterskorna erfor 

brist på kunskap samt 

tidsbrist och stress. De 

kunde ej ge den vård 

de ville. Känsla makt-

löshet. 

Scandinavian 

Journal of 

Caring  

Sciences 

Hög 
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(12)Titel: Falling be-

hind: a substantive 

theory of care for 

older people with 

cognitive impairment 

in acute settings 

 

Författare:  

Nilsson, A., Rasmus-

sen, B., & Edvards-

son, D. 

 

År: 2013 

Att utveckla en teo-

retisk förståelse av 

processerna som 

hindrar personcen-

trerad vård för äldre 

med kognitiv svikt i 

på sjukhus 

Metodval: 

Kvalitativ studie 

 

Datainsamling: 

Observationer och 

intervjuer 

 

Tillfrågade:  

4 sjuksköterskor 

3 undersköterskor 

2 läkare 

1 patient 

1 anhörig 

Sjuksköterskor riske-

rade att komma efter 

vid vård av patienter 

med kognitiv svikt när 

de arbetade utan öm-

sesidig förståelse, sjuk-

domsorienterat och ef-

fektivitetsdrivet samt 

om vårdmiljön var 

stressig och oanpas-

sad. Att komma efter i 

arbetet bidrog till fru-

stration hos sjukskö-

terskor. 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Hög 

(13)Titel: Caring 

connections with 

older persons with 

dementia in an acute 

hospital setting – a 

hermeneutic inter-

pretation of the staff 

nurse´s experience 

 

Författare:  

Nolan, L. 

 

År: 2006 

Redovisa sjukskö-

terskors erfarenheter 

av att vårda patien-

ter med demenssjuk-

dom i sjukhusmiljö. 

Metodval:  

Kvalitativ studie 

 

Datainsamling: 

Intervjuer 

 

Tillfrågade: 

7 sjuksköterskor 

Sjuksköterskor upp-

levde tidsbrist och 

hade samvetskval pga 

detta. Det krävdes ett 

respektfullt möte med 

patienter. Sjuksköters-

kor upplevde att de 

saknade den kunskap 

som krävdes vid vår-

dandet av patienter 

med en demenssjuk-

dom. 

International 

Journal of 

Older People 

Nursing 

Hög 
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BILAGA D – ÖVERSIKTSTABELL 

 
 

Artikel Syfte Metod Resultat 

(1)Health profes-

sionals’ perspec-

tives of providing 

care to people with 

dementia in the 

acute setting: To-

ward better prac-

tice. 

Förklara, förstå 

och tolka sjukskö-

terskors erfaren-

heter av att vårda 

patienter med en 

demenssjukdom 

på en vårdavdel-

ning. 

Kvalitativ.  

Semistrukturerade 

intervjuer.  

25 sjuksköterskor.  

Kompetens: 

Det var krävande, tufft, komplext, 

kunskap saknades. 

 

Tid: 

Brist på tid, upptagen  patienten 

blev sämre. Medicinering tog 3ggr 

så lång tid.  

 

Vårdmiljö: 

Osäker/farlig, inte anpassad, lätt 

att gå vilse, högljutt, mycket folk. 

Försök till familjär miljö. 

 

Organisation: 

Kvar på avdelning länge trots frisk, 

ej plats på särskilda boenden. 

(2)Care of older 

people with de-

mentia in an acute 

hospital setting 

Undersöka pati-

enter och sjuk-

sköterskors erfa-

renheter av vård 

vid demenssjuk-

dom på sjukhus. 

Kvalitativ. 

Etnografiska ob-

servationer och in-

tervjuer.  

25 sjuksköterskor. 

Kompetens: 

Saknade kunskap, vårda som man 

ville bli vårdad – ej efter evidens. 

Fått utb. men för lite, ej applicerbar 

i verkligheten. 

 

Tid: 

Brist på tid, kunde ej följa ruti-

nerna.  

(3)Nurses’ experi-

ences of abu-

sive/non-abusive 

caring for de-

mented patients in 

acute care settings 

Beskriva sjukskö-

terskors erfaren-

heter av svårig-

heter relaterade 

till vårdande av 

patienter med en 

demenssjukdom 

på vårdavdelning 

Kvalitativ. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

12 sjuksköterskor 

Erfarenheter: 

Känsla av otillräcklighet, maktlös-

het, frustration. Det var mentalt 

tufft för sjuksköterskor.  

 

Tid: 

Hade inte tid att ta hand om patien-

ter/lösa konflikter/lära känna pati-

enter. 

 

Vårdmiljö: 

Vårdmiljön var inte anpassad, 

tvingades låsa dörrarna. 

 

Organisation: 

Färre personal på nätterna, samar-

bete med andra professioner funge-

rade inte. Information/samarbete 

sjukhus-kommun. Ledningen drog 

ned på personal, krav från led-

ningen, drog ned på tiden.  
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(4)Patients who 

present with de-

mentia: exploring 

the knowledge of 

hospital nurses 

Undersöka två 

aspekter: Förstå-

elsen och inne-

börden av vård 

och person-cen-

trerat gensvar hos 

sjuksköterskor 

vid vård av pati-

enter med en de-

menssjukdom på 

en vårdavdelning. 

Mixad metod. 

Enkäter. 

49 sjuksköterskor. 

Tid: 

Brist på tid 

 

Organisation: 

Personalbrist  

 

Kompetens: 

Sjuksköterskor hade en del förstå-

else av patienters behov. 

(5)Issues experi-

ences while admin-

istering care to pa-

tients with demen-

tia in acute care 

hospitals: A study 

based on focus 

group interviews 

Undersöka utma-

ningar som sjuk-

sköterskor ställs 

inför vid vård av 

patienter med de-

menssjukdom på 

sjukhus. 

Kvalitativ. 

Enkäter och 

gruppintervjuer. 

50 sjuksköterskor.  

Kompetens: 

Sjuksköterskor lämnades en-

samma, löste problem på egen 

hand. Ingen möjlighet till kunskap 

om demenssjukdom. Fick lära sig 

av observation av erfarna. 

 

Tid: 

Brist på tid för kommunikation, var 

tvungna att ändra schemat för att 

hinna. 

 

Vårdmiljö: 

Vårdmiljön var inte familjär  

vandrar omkring, ramlar på grund 

av att det var saker överallt. 

 

Organisation: 

Samarbete med andra professioner 

önskades. Organisation och struk-

tur bristfällig  möta behov.  

(6)Preparation to 

care for confused 

older patients in 

general hospitals: a 

study of UK health 

professionals 

Undersöka läka-

res, sjuksköters-

kors och annan 

personals upp-

fattning om att ta 

hand om förvir-

rade äldre patien-

ter på en vårdav-

delning. 

Kvalitativ. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

5 sjuksköterskor.  

Kompetens: 

Bristande kunskap, oförberedd ef-

ter utbildning, kunskap kom med 

erfarenhet.  

 

Erfarenheter: 

Kände otrivsel på jobbet, ej rätt 

person för jobbet, avskräckelse, led-

samhet, upprörd, orolig, omoralisk 

osv. Rädda för aggressiva patienter.  

 

Vårdmiljö: 

Vårdmiljön orsakade irritation ag-

gression hos dessa patienter.  

 

Organisation: 

Samarbete med andra professioner, 

kunskap om vart att vända sig vid 

behov av hjälp.  
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(7)The care of 

older people with 

dementia in surgi-

cal wards from the 

point of view of the 

nursing staff and 

physicians 

Beskriva sjukskö-

terskor och läka-

res erfarenheter 

av att vårda pati-

enter med de-

menssjukdom på 

en kirurgavdel-

ning. 

Kvalitativ. 

Ostrukturerade 

gruppintervjuer.  

19 sjuksköterskor. 

Kompetens: 

 Brist på kunskap  utmattning, 

fått utbildning om äldre men ej de-

menssjukdom.  

 

Erfarenheter: 

Psykiskt utmattade, känsla av sam-

hörighet. 

 

Tid: 

Krävdes med tid och ansträngning, 

extrapersonal kallades in om möj-

lighet fanns mer tid.  

 

Vårdmiljö: 

Försök till att göra en säkrare vård-

miljö. Patienter med demenssjuk-

dom fick rum nära sköterskeexpe-

dition. Placerades inte ensamma i 

rummet och inte i ett stort rum. Be-

söktes oftare.  

(8)Korean nurses’ 

attitudes towards 

older people with 

dementia in acute 

settings 

Att identifiera och 

beskriva kore-

anska sjukskö-

terskors erfaren-

heter av att vårda 

patienter med de-

menssjukdom på 

sjukhus. 

Kvantitativ 

Enkäter. 

99 sjuksköterskor. 

Erfarenheter: 

Positiv inställning, ingen skillnad 

på kön, civilstatus och erfarenhet. 

Positivare på medicinavdelningar 

än på kirurgavdelningar. 

(9)Hospital nurse 

knowledge of and 

approach to de-

mentia care 

Utvärdera sjuk-

sköterskors kun-

skaper och för-

hållningssätt 

inom demens-

sjukvård på sjuk-

hus. 

Kvantitativ 

Enkäter.  

124 sjuksköterskor 

Kompetens: 

Ju mer erfarenhet  mer kunskap. 

Hade kunskap som krävdes. För-

stod vårdbehoven. Svårt att sär-

skilja demens och delirium. 

(10)Acute care 

management of 

older people with 

dementia: a quali-

tative perspective 

Undersöka vård-

personalens om-

vårdnad av äldre 

med en demens-

sjukdom på en 

vårdavdelning. 

Kvalitativ. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

5 sjuksköterskor. 

Erfarenheter: 

Frustration och oro. 

 

Tid: 

För lite tid för patienter med de-

menssjukdom på sjukvårdsavdel-

ning. 

 

Vårdmiljö: 

Akut vårdmiljö var ett hinder för 

optimal vård.  

 

Organisation: 

Sjukhusledning brydde sig inte om 

hantering av aggressiva patienter. 
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Saknade uppföljning. Personalstyr-

kan bestämdes efter tillgångar inte 

behov.  

(11)A threat to our 

integrity – Mean-

ings of providing 

nursing care for 

older patients with 

cognitive impair-

ment in acute care 

settings 

Belysa sjukskö-

terskors erfaren-

heter av att vårda 

patienter med 

kognitiv svikt i 

sjukhusmiljö 

Kvalitativ. 

Berättande inter-

vjuer. 

13 sjuksköterskor. 

Kompetens: 

Bristande kunskap om demenssjuk-

dom.  

 

Erfarenheter: 

Meningslöshet, maktlöshet, stress, 

otillräcklighet, självkritisk.  

 

Tid: 

Behov av uppmärksamhet och tid, 

svårt pga tidsbrist. Tidskrävande 

hinder. Agerade mot patienters 

vilja pga tidsbrist.  

 

Vårdmiljö: 

Vårdmiljön var inte den bästa. 

Blandade rum med både män och 

kvinnor. Upptagen, osäker vård-

miljö.  

 

Organisation: 

Ingen rätt att ta in extrapersonal 

vid patienter med demenssjukdom, 

endast vid medicinska behov.  

(12)Falling be-

hind: a substantive 

theory of care for 

older people with 

cognitive impair-

ment in acute set-

tings 

Att utveckla en te-

oretisk förståelse 

av processerna 

som hindrar 

personcentrerad 

vård för äldre 

med kognitiv 

svikt i på sjukhus 

Kvalitativ. 

Etnografiska ob-

servationer och in-

tervjuer. Intervju-

erna var både for-

mella och infor-

mella. 

4 sjuksköterskor. 

Kompetens: 

Familj – resurs. 

 

Erfarenheter: 

Frustration. 

 

Tid: 

Ignorerad  mer problem. Ham-

nade efter i arbetet.  

 

Vårdmiljö: 

Oanpassad miljö, hög ljudnivå, 

mycket folk, stökigt, svårt att få det 

lugnt. 

 

Organisation: 

Hög personalomsättning. Effektivi-

sering av vården.  

(13)Caring con-

nections with older 

persons with de-

mentia in an acute 

hospital setting – a 

hermeneutic inter-

pretation of the 

Redovisa sjukskö-

terskors erfaren-

heter av att vårda 

patienter med de-

menssjukdom i 

sjukhusmiljö. 

Kvalitativ. 

Ostrukturerade in-

tervjuer. 

7 sjuksköterskor.  

Kompetens: 

Brist på kunskap om individanpas-

sad vård. 

 

Erfarenheter: 

Bonda = känsla av värdefullhet och 

professionalitet. Skuldkänslor, svå-

righeter att balansera. Krävande att 
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staff nurse´s expe-

rience 

vårda patienter med demenssjuk-

dom.  

 

Tid: 

Tidskrävande att låta patienter göra 

själv. Sjuksköterskor fick ta över. 

Begränsad tid.  

 

Vårdmiljö: 

Utmaningar i den akuta vårdmiljön 

= svårt.  
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