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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: En av de vanligaste förekommande sjukdomar bland äldre är demenssjukdomar. 

Demenssjukdom är ett samlingsnamn för olika försämrade kognitiva funktioner i hjärnan som 

gör det svårt att klara av det dagliga livet hos människan. Problem: Ett stort antal 

sjuksköterskor upplever det som krävande att vårda patienter med sjukdomen demens. 

Forskning betonar att en god vård krävs för att patienter med demenssjukdom ska uppleva 

välbefinnande. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter utav att vårda 

patienter med demenssjukdom.  Metod: En litteraturstudie enligt Evans har används med en 

kvalitativ ansats där vid analysering använts en beskrivande syntes. Resultat: I resultatet 

framkom det att sjuksköterskor erfor att det var svårt att tolka och förstå patienter med 

demenssjukdom på grund av patienternas kognitiva nedsättningar. Sjuksköterskorna erfor 

dessutom att de inte hade tillräckligt med kunskap i vårdandet och att tiden inte räckte till för 

att ge patienterna den vård de behövde. Det framkom även att sjuksköterskorna ofta hamnade 

i etiskt svåra situationer när de vårdade patienter med demenssjukdom. Slutsats: Det visades 

att kunskaps- och tidsbrist hade en negativ påverkan på vårdandet hos dessa patienter som 

lever med demens. 

Nyckelord: Demenssjukdom, Erfarenheter, Litteraturöversikt, Sjuksköterskor, Vårdande 
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ABSTRACT 
Background: One of the most common prevalent diseases among the elderly is dementia 

diseases. Dementia disease a collectiva name for various impaired cognitive functions in the 

brain that makes it difficult to cope with daily life. Problem: A large number nurses 

experience it as demanding to dreat patients with dementia. Research emphasizes that good 

care is required for patients with dementia to experience well-being. Aim: The aim was to 

describe nurses experience’ of caring for patients with dementia. Method: A literature study 

according to Evans has been used with a qualitative approach using a descriptive synthesis 

when analyzing. Results: In the results it was shown that the nurses found it difficult to 

interpret and understand patients with dementia disease expressions due to the patient's 

cognitive impairments. The nurses felt that they did not have enough knowledge and that the 

time was not enough to give the patients the care they needed. It was also found that nurses 

often ended up in ethically difficult situations when they treated patients with dementia. 

Conclusion: It was shown that the lack of knowledge and time had a negative impact on the 

care of patients with dementia. 

Keyword: Caring, Dementia disease, Experiences, Literature overview, Nurses 
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1 INLEDNING 

En av dem vanligaste förkommande sjukdomarna bland äldre är demenssjukdomar. Överallt 

inom vården möter sjuksköterskan patienter med demenssjukdom, från akuta mottagningar 

till vårdavdelningar och boenden. Sjuksköterskor möter dagligen dessa patienter, och det är 

ytterst viktigt att vårdandet av denna patientgrupp ska vara så bra som möjligt för att kunna nå 

optimal vård. Det är av en stor betydelse att utifrån tidigare forskningsresultat studera vad 

som bidrar till en god vård och vad som hämmar en god vård. Denna studie har till ämne att 

belysa sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av att vårda patienter med 

demenssjukdom och deras behov. Genom att lyfta fram sjuksköterskans erfarenheter kan det 

väcka en ökad uppmärksamhet bland hälso- och sjukvårdspersonal om vilka möjligheter och 

komplikationer som finns i yrkesutövningen och på så vis öppna en diskussion om åtgärder för 

att förbättra vården och vårdandet till patienter med demenssjukdom.  

2 BAKGRUND 

Inledningsvis beskrivs Demenssjukdom, Alzheimers sjukdom och att vårda patienter med 

demenssjukdom. (Begreppet Alzheimers sjukdom definieras för att det är den vanligaste 

förekommande typen av demenssjukdom.) Vidare beskrivs patientens perspektiv, följt av 

delaktighet och självbestämmande hos patienter, anhörigas perspektiv och 

sjuksköterskestudenters perspektiv. Därefter presenteras Katie Erikssons vårdvetenskapliga 

teorier av vårdandet och vårdrelation. Slutligen introduceras lagar och författningar samt en 

problemformulering.  

2.1 Demenssjukdomar och behandling 

Ordet demens har sitt ursprung från ordet ”de mens” på latin som innebär ”utan förstånd”. 

Definitionen av ordet ”demens” kan förklaras som en negativ ändring av det känslomässiga, 

kognitiva och de praktiska funktionerna (Åstrand, 2009). Namnet demens är ett 

samlingsnamn för olika försämrade kognitiva funktioner i hjärnan hos människan som gör det 

svårt att klara av det dagliga livet. Demenssjukdom är en långvarig och dödlig sjukdom. 

Sjukdomen i sig har inget botemedel dock detta finns det läkemedel som saktar ner 

utvecklingen av sjukdomen och lindrar symtomen. Exempel på dessa läkemedel är bland annat 

Memantine, Donepezil, och Galantamin. Demenssjukdom kan delas in i olika former såsom 

bland annat Alzheimers sjukdom, frontallobs/pannlobs demenssjukdom, Parkinsons sjukdom 

med demens och Huntingtons sjukdom (Tabloski, 2010). Alzheimers sjukdom är den 
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vanligaste förekommande typen av demenssjukdom och står för mellan cirka 60- 70 procent 

av alla demens fall i Sverige (Basun, Skog, Wahlund & Wijk., 2013). Det som alla 

demenssjukdomar har gemensamt är att sjukdomen påverkar de kognitiva förmågorna, 

minnet och tankeförmågan hos den som diagnosticerats. Symtomen varierar beroende på 

vilken form av demenssjukdom patienten har och i vilket stadie av sjukdomen patienten 

befinner sig i sjukdomen. Vanliga symtom är bland annat minnes försämring, nedsatt tal 

förmåga och svårigheter i att klara det dagliga livet (Basun m.fl., 2013). 

Enligt Basun m.fl. (2013) har cirka hälften av alla över 90 år någon form av demenssjukdom. I 

Sverige finns det cirka 160 000 personer som har någon typ av demenssjukdom, och cirka 25 

000 personer som ny insjuknar varje år. Mindre än 50 procent inom primärvården som utreds 

får genomgå en fullkomlig primär demensutredning och cirka hälften utav dessa patienter får 

diagnosen ospecifik demensdiagnos. Det beräknas att mer än cirka 35 miljoner äldre 

människor över hela världen har någon typ av demenssjukdom och att antalet beräknas att öka 

till cirka 116 miljoner till år 2050 (Hsiu-Li Huang m.fl., 2012). 

 

Av de cirka 160 000 med demenssjukdom i Sverige bor 66 000 på särskilt boende medan 

94 000 bor hemma i lägenhet eller villa. De som bor hemma vårdas av anhöriga och/eller 

hemtjänstpersonal medan de på särskilt boende vårdas av vårdpersonal. I Sverige finns cirka 

500 sjuksköterskor med specialiesring inom demenssjukdom. Deras uppgift är bland annat att 

erbjuda rådgivning till vårdpersonal och anhöriga som tar hand om personer med 

demenssjukdom. Då personer med demenssjukdom i de flesta fall är äldre är de ofta också i 

behov av annan vård som inte är relaterad till demenssjukdomen. Vårdpatienter med samtidig 

demenssjukdom är mer komplexa än vanliga patienter, trots detta saknar ofta ansvarig 

vårdpersonal specifik kunskap om deras behov (Schubert m.fl., 2006).  

2.1.1 Alzheimers sjukdom 

Alzheimers sjukdom (AD) visar sig genom hjärnatrofi som innebär att nervcellerna förminskas 

eller dör. Sjukdomen påverkar minnen som rör personliga erfarenheter, tidsorientering och 

den kognitiva förmågan. Cirka 10 procent av populationen från 65 år har någon form av 

demenssjukdom, medan cirka 60 procent av de har Alzheimers sjukdom (Szekely, Breitner & 

Zandi, 2007). Alzheimers sjukdom utvecklas vanligtvis mellan 55-65 år beroende på vilken typ 

av Alzheimer patienten har. Vanliga symtom hos personer med Alzheimers sjukdom är 

svårigheter i att uttrycka sig, ångest, oro och hallucinationer. Det är vanligt att den som 

diagnosticerats med Alzheimers sjukdom är medveten om förändringarna som kommer att ske 

vilket kan leda till att den som fått diagnosen blir mer tillbakadragen. Personen som 
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diagnosticerats kan också uppleva att det är jobbigt att vara ensam på grund av den förändrade 

tidsuppfattningen som gör att personen inte kan bedöma hur länge en anhörig har varit borta. 

Allt eftersom sjukdomen utvecklas försämras minnesförmågan och känslorna avtrubbas. I 

sista stadiet kan tidsuppfattningen försvinna helt och hållet och även i vissa fall talförmågan. 

Orsaken till denna sjukdom är främst åldrande, men det har visats att ärftlighet, skalltrauma, 

diabetes, högt blodtryck, hjärt- kärl sjukdomar och höga blodfetter också är riskfaktorer för 

denna sjukdom. Alzheimers sjukdom utvecklar sig långsamt och smygande, vilket leder till att 

hjärnans nervceller drabbas och bryter kontakten med de andra nervcellerna och till slut dör 

helt och hållet (Basun m.fl., 2013). 

2.1.2 Att vårda patienter med demenssjukdom 

Demenssjukdom leder till att människan som får sjukdomen succesivt förlorar sin 

kommunikations förmåga vilket som småningom leder till svårigheter att ge yttryck för deras 

önskningar och behov. När minnet försämras och det blir svårt att uppfatta vad som sker runt 

omkring en, kan patienten behöva stöd i form av i att få information och vägledning om plats, 

rum och tid (Stål, 2008). Att läsa av signaler och uttryck i vårdandet av patienter med 

demenssjukdom är viktigt för att kunna få en inblick av patienternas behov och tankar. Därför 

använder sig oftast vårdpersonalen en blandning av gissningar, kunskaper och reflektioner för 

att göra situationen mer förståelig för både sig själv och för patienten. Vårdpersonalen behöver 

ofta vända sig till anhöriga för att få en inblick om patientens liv innan sjukdomen (Skog, 

2009). 

 

Ett centralt problem som uppkommer i omhändertagandet av patienter med demenssjukdom i 

en senare fas av sjukdomen är grava nutritionsproblemen som uppstår på grund av de 

nedsättningar som sjukdomen orsakar fysiskt, psykiskt, kognitivt, och funktionellt. Risken för 

undernäring ökar när patienten förlorar förmågan att äta själv och dessutom att denne 

glömmer bort att äta eftersom att minnet sviktar. Det blir utmanande för vårdpersonalen att 

tillgodose patientens näringsbehov på grund av patienternas nedsatta förmåga att exempelvis 

kommunicera om vilken mat de vill ha, om de är hungriga eller vill ha mer. Detta kan då leda 

till att vårdpersonalen upplever känslor av frustration, skyldighet och ledsamhet eftersom det 

är deras ansvar att finna en balans för patientens autonomi och etiska förhållanden (Bryon, 

Dierckx & Gastmans, 2012). 



 

7 

 

2.2 Patientens perspektiv  

Aminzadeh, Byszewski, Molnar & Eisner (2007) beskriver i sin studie om känslor som 

upplevdes av patienter som fått demenssjukdom. Studien visade att dessa patienter hade svårt 

att anpassa sig efter förändringen och att det kunde leda till psykisk obalans hos dessa. Vidare 

beskrivs det att patienter med demenssjukdom mesta rädsla var att förlora sig själva. Patienter 

som har demenssjukdom upplever känslor av oro för att de inte vet vad som väntar i 

framtiden, och känslan av att känna sig beroende av deras anhöriga var påfrestande. Studien 

visade dessutom att känslor av bedrövelse och chock hos diagnosticerade patienter, men att 

vissa patienter även uttrycker en känsla av lättnad då det förklarade deras upplevda symtom 

såsom exempelvis minnesproblem (Aminzadeh m.fl., 2007).  Patienter som har fått diagnosen 

försöker försona med situationen i hopp om att finna tröst och acceptera förändringarna 

diagnosen bidrar till (Pearce, Clare & Pistrang, 2002). I en studie av Werezak & Stewart (2002) 

framkommer det att 5 av 6 personer med demenssjukdom tror att deras glömska är ofarlig och 

att den kanske exempelvis beror på stress i arbetet innan de får diagnosen. Allt eftersom 

sjukdomen utvecklas upplevs känslor av förlorad kompetens och kontroll samt försämring av 

förmågan att ta beslut hos dessa patienter (Clare, Roth & Pratt, 2005). Det förlorade minnet av 

det tidigare livet ger upphov till känslor av identitets förlust, och den ”nya” identiteten känns 

främmande (Holst & Hallberg, 2003). 

2.2.1 Delaktighet och självbestämmande hos patienter 

Sedan 1960 har begreppet patientdelaktighet funnits i vårdlitteraturen, dock har begreppet 

delaktighet ingen riktig definition. Synonymer till begreppet är bland annat medverkan, 

involvering, inflytande och kompanjonskap. Det är sannolikt att begreppet används olika på 

grund av att ordet delaktighet benämns på ett varierande sätt i olika publikationer enligt 

Sahlsten, Larsson, Sjöström & Kaety (2008). Sjuksköterskan är den som ansvarar för att 

främja patientens delaktighet, dock kan endast patienten bedöma om delaktighet har uppnåtts 

eller inte. Delaktighet innebär att medverka i sitt eget vårdande i exempelvis situationer som 

gäller födointag, klädsel, hygien, aktiviteter och sociala sammanhang. Delaktighet innebär 

även att individualisera vården utifrån patienten, att respektera patientens autonomi, och att 

hålla patienten informerad om dennes vård samt att främja patienten till olika aktiviteter 

(Sahlsten m.fl., 2008). Enligt Eldh (2006) innebär delaktighet att ha kännedom om sina 

symtom, sin sjukdom, sin kropp, och att känna trygghet i sig själv att hantera symtomen och 

sjukdomen i det vardagliga livet. Delaktighet ur ett patientperspektiv är att vara involverad i 

sin egen vård och allt som berör den. Delaktighet enligt Roos (2009) innebär att patienten har 

ett inflytande och aktivt medverkar. Delaktighet hos patienter med demenssjukdom kan dock 
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variera på grund av patientens kognitiva funktioner eller patientens förmåga att fatta egna 

beslut (Sahlsten m.fl., 2008). Patientens vårdande måste anpassas utifrån patientens 

medverkan och kapacitet till att kunna medverka. Vidare beskriver Roos (2009) att delaktighet 

och självbestämmande hör ihop. Självbestämmande betyder att människan har rätt att 

bestämma över sitt eget liv och att handla utifrån detta. Självbestämmande kan ta form på 

olika sätt genom att vårdpersonalen exempelvis erbjuder olika alternativ som patienten får 

välja mellan. Om patientens förmåga att fatta logiska beslut brister, kan självbestämmande 

även innebära att beslut tas av personal som besitter mer kunskap för att patienten ska få den 

bästa möjliga vård den behöver. I dessa fall ska patientens önskemål tas i beaktande så mycket 

som det går och på så vis bevaras patientens autonomi och integritet (Sahlsten m.fl., 2008). 

 

En patient kan delta socialt, känslomässigt och intellektuellt enligt Roos (2009). Känslomässig 

delaktighet innebär att sjuksköterskan är lyhörd och tar patientens synpunkter och åsikter i 

beaktande. Intellektuell delaktighet betyder att patientens frågor besvaras, att patienten blir 

informerad och har möjlighet att ge sina synpunkter. Patienten upplever social delaktighet i ett 

socialt samband där förutsättningarna finns för patienten att vara involverad i beslut som tas i 

den grad som det går utifrån patientens kognitiva förmåga. För att patienten ska uppleva 

trygghet och delaktighet är det viktigt och betydelsefullt att hålla patienten informerad om 

dennes vård enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. SFS 

1998:531 belyser att kunskap och delaktighet har en positiv påverkan på patientens 

rehabilitering och behandling. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning beskrivs vikten av att 

samtala, att vägleda och att rådgöra anhöriga och patienten för att främja delaktigheten i 

vården (Socialstyrelsen, 2010). 

2.3 Anhörigas perspektiv 

Enligt Yamashita och Amagai (2008) har många patienter med demenssjukdom en förmgåga 

att kuunna vårdas i hemmet. Anhöriga till patienter med demenssjukdom har en väldigt 

central roll i vårdandet, vilket oftast innebär vård 24 timmar om dygnet. Hela familjen 

påverkas när en närstående diagnostiseras med demenssjukdom. Detta kan leda till att de 

anhöriga negligerar sina behov och istället prioriterar personen som har demenssjukdom. 

Tidigare forskning visar att anhöriga till patienter med demenssjukdom upplever 

förändringarna som påfrestande. Kommunikationsförmågan försämras vid demenssjukdom 

vilket gör att det blir svårt för anhöriga att förstå och tolka patientens uttryck och då kan det 

bli mycket utmanande för de anhöriga att tillfredsställa patientens behov. Anhöriga upplever 
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många situationer som uppstår som utmanande att klara på egen hand och studien visar även 

att de behöver mer hjälp för att klara av svåra situationer (Yamashita & Amagai, 2008). Makar 

känner sig ofta som okända i deras egen värld, vilket kan resultera i känslor som bland annat 

hopplöshet, ensamhet och meningslöshet (Svanström & Dahlberg, 2004).  Anhöriga anser att 

det mest centrala i att vårda en närstående med demens är hopp för att ha kraft till att klara av 

dagen. Acceptans, stöd, kunskap om sjukdomen och vårdandet är faktorer som underlättar för 

de anhöriga (Golden, Whale & Stone, 2012). Anhöriga till personer med demenssjukdom 

upplever brist på förtroende till vården på grund av att det krävts många besök hos läkaren 

under flera år innan diagnos fastställts, vilket kan erfaras som frustrerande. Neufeld & 

Kushner (2009) beskriver att anhöriga erfar att det är brist på samspel och interaktion mellan 

de anhöriga och vården. De anser att hjälpen och stödet som erhålls inte är tillräcklig för att 

kunna ge sina anhöriga den vård och stöd de behöver. 

2.4 Sjuksköterskestudenters perspektiv 

En studie skriven av Beer, Hutchison, Cordes och Kristine (2012); Robinson och Cubit (2007) 

visar att många sjuksköterskestudenter känner att de inte har tillräckligt med kunskap inför 

mötet av patienter med demenssjukdom. Detta ger upphov till känslor av oro över vårdandet 

av denna patientgrupp. Sjuksköterskestudenterna uttryckte känslor av frustration och 

upplevde att de inte fått tillräckligt med förberedande kunskap av skolan inför deras praktik. 

Några av sjuksköterskestudenterna nämner i intervjun att de inte ens vet vad demenssjukdom 

är, och att de inte har någon erfarenhet av demenspatienter. Vidare berättar de att det kommer 

som en total chock när de bemöter denna patientgrupp i praktiken. I studien framkommer det 

även att mentorerna upplever att det är svårt att bestämma vad som är lämplig information att 

dela med sig av till studenterna, till exempel att informera de om patienternas beteende 

mönster och så vidare för att förbereda de inför bemötandet av dessa patienter. Dock visar 

studien att vissa sjuksköterskestudenter erfar att mentorerna överdriver beskrivningen av 

patienternas beteenden, vilket ger en motsatt effekt på studenterna då det ökar deras rädsla 

och ångest inför bemötandet av denna patientgrupp. Resultatet i studien visar att 

sjuksköterskestunderna anser att det inte finns tillräckligt med tillgänglig information i 

vårddokumentationen som de kan använda sig av. Sjuksköterskestunderna beskriver att 

vårdplanen ger en annan beskrivning av patienten än vad personalen gör. En student berättar 

exempelvis om en specifik situation då personalen beskriver en patient som bits och är 

våldsam, medan det i vårdplanen endast står att personalen ska vara lite försiktig då denna 

patient ibland blir lite aggressiv. Detta resulterar till i att sjuksköterskestudenter upplevde sig 
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förvirrade i bemötandet av demenssjuka då de inte vet vem de kommer att bemöta psykiskt 

(Beer, Hutchinson, Cordes, Kristine, 2012; Robinson & Cubit, 2007).  

3 VÅRDVETENSKAPLIGT PERSPEKTIV 
Detta examensarbete utgår ifrån omvårdnadsteoretikern Katie Erikssons (1994, 2000, 2004 & 

2014) vårdvetenskapliga perspektiv. I detta examensarbete används Erikssons 

vårdvetenskapliga teori eftersom den innehåller relevanta begrepp som ökar möjligheten att 

främja patientens hälsa. Begreppen som beskrivs är vårdande och vårdrelation. 

3.1.1 Vårdande  

Vårdandet handlar om att lindra patientens lidande genom att stödja patienten och 

kompensera för det patienten inte klarar av själv. Sjuksköterskan ska finnas där som ett stöd 

för patienten och att vandra med denne genom lidandet. För att lindra lidandet som 

sjuksköterska innebär det att inte utnyttja sin makt, utan att använda sin makt på rätt sätt för 

att hjälpa patienten där den brister (Eriksson, 2000).  

Enligt Eriksson (2000) innebär vårdande ett delande mellan sjuksköterskan/vårdgivare och 

patient, och den ska byggas på en ömsesidig relation mellan dessa två parter. Eriksson (2000) 

menar på att om denna relation inte finns så leder det till en ensidig vård som i sin tur 

resulterar i att syftet med vårdrelationen brister. Enligt Eriksson (2014) är det viktigt att hela 

tiden hålla patienten informerad om dennes vård för att öka möjligheten för patienten att vara 

delaktig i sin egenvård. En patient kan vara delaktig på olika sätt, exempelvis genom känslor 

och tankar, eller genom att närvara på ett möte. Delaktighet kan även innebära att fysiskt delta 

i en aktivitet (Eriksson, 2014). Eriksson (2000) belyser vikten av delaktighet mellan 

sjuksköterskan/vårdgivare och patient för att patienten ska ses som en helhet.  

 

Eriksson (1994) belyser att vårdandet byggs på tro, hopp och kärlek som stödjer sig av 

begreppen att ansa, leka och lära. Att ansa innebär att vårda patienten och tillgodose dennes 

behov med kärlek, värme och respekt. Eriksson menar att genom kärlek och närhet så kan 

patientens själ ansa som i sin tur främjar dennes hälsa (Eriksson, 2004). Att leka kan vara 

patientens tillflykt från verklighet, vilket är viktigt i vårdandet enligt Eriksson (1994). Genom 

lekandet kan sjuksköterskan bilda en känsla av trygghet hos patienten, en trygghet för att 

patienten lättare ska kunna anpassa sig och ta till sig information. Det sista begreppet att lära 

innebär att lära patienten genom att motivera, leda och inspirera. Att lära och tillvarata 

patientens självständighet och integritet (Eriksson, 1994). Grundpelare för vårdandet är 
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omtanke och kärlek (Eriksson, 2000). Eriksson (1994) beskriver att vårdlidande kan uppstå 

när vårdaren inte besitter tillräckligt med kunskap eller när det inte sker reflektion kring 

vårdandet. Detta kan leda till maktutövning och kränkning av värdighet och integritet. 

Vårdlidande uppstår när vården inte är vårdande (Eriksson, 1994). 

3.1.2 Vårdrelation 

Enligt Eriksson är vårdandets utgångspunkt att lindra patientens lidande, och detta är möjligt 

genom att skapa en god vårdrelation (Eriksson, 1994). En vårdrelation är en interaktion med 

omsorg som kärna, mellan sjuksköterska och patient eller fler parter. En vårdrelation ska 

byggas på kommunikation, tillit och empati. Detta ökar möjligheten för patienten att 

involveras i sitt vårdande, och för patienten att våga släppa in sjuksköterskan i sitt lidande 

(Eriksson, 2oo4). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1998:763) beskriver att en god vårdrelation 

mellan sjuksköterska och patient ska byggas på att främja patientens självständighet, respekt 

och integritet. För att vårdandet ska vara mer än bara rutiner och tjänsteuppgifter krävs det en 

god vårdrelation (Eriksson, 1994). Eftersom att sjuksköterskan har en makt position gentemot 

patienten så är vårdrelationen sjuksköterskans ansvar. I vårdrelationen krävs det att 

sjuksköterskan utövar sin erfarenhet och kunskap för att tillfredsställa patientens behov och 

begär (Eriksson, 2004). Vårdrelation innebär att sjuksköterskan ska bekräfta patienten, och 

att patienten känner sig sedd. Brister detta kan det uppstå ett vårdlidande för att patienten kan 

känna sig osedd, och få en känsla av förödmjukelse (Eriksson, 1994). I sådana fall fråntas 

patienten sin rätt att involveras i sin vårdprocess och patienten går då i förlust om en bra 

vårdrelation och det positiva relationen kan medföra (Eriksson, 2004). 

3.2 Lagar och författningar 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor beskriver att sjuksköterskans största ansvar är att främja 

patientens hälsa, förebygga sjukdomar och att lindra patientens lidande. Samtidigt ska 

sjuksköterskan bevara patientens självbestämmande och värdighet oavsett etnicitet, ålder, 

sjukdom eller funktionsnedsättning (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) betonar att alla människor har rätt till att söka vård och att alla 

har samma rättigheter i vården oavsett religion, kultur, språk, hudfärg och tradition. Det är 

alla patienters rättighet att vara delaktiga i sin vård, patienten har också rätt till information 

om dess hälsotillstånd, alternativa behandlingar, undersökningar och dess för och nackdelar 

(SFS, 2014:821). Patienternas omvårdnad är sjuksköterskans främsta ansvar. För att kunna ge 

bästa möjliga optimala vård till varje enskild patient behöver vårdandet individualiseras, och 
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detta kan till exempel ske genom ett samarbete mellan sjuksköterskan och andra professioner 

där de utbyter kunskap mellan varandra (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Begreppet 

personcentrerad vård enligt Socialstyrelsen (2010) innebär att se patienten som mer än bara 

sjukdom. Detta för att ta patientens känslor och upplevelser i beaktande trots kognitiv 

försämring. Den kognitiva nedsättningen kan påverka eller förändra världsuppfattningen hos 

patienter med demenssjukdom och det är vårdpersonalens ansvar att den accepteras och 

bekräftas (Socialstyrelsen, 2010). Patientsäkerhetslagen (2014:821) beskriver att alla patienter 

har rätt till att deras säkerhet och trygghet tillgodoses av vårdpersonal.  Även att 

vårdpersonalen/vårdgivaren ska främja relationen till patienten genom att vara lyhörd och ha 

en respektfull kommunikation. 

För att en god vård ska nås krävs det att sjuksköterskan har en god planering enligt 

patientsäkerhetslagen (2010:659). Sjuksköterskan bör även ha en god förmåga till att vägleda 

medarbetarna på ett bra sätt så att alla känner sig delaktiga och får sin röst hörd. Vidare 

beskrivs det att sjuksköterskan ska arbeta på ett vis som förebygger vård skador, förhindrar 

hälsorisker och främjar patientens hälsa. 

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2014) har sjuksköterskan ett ansvar att ständigt utveckla 

sin praktiska kompetens. Sjuksköterskor ska kunna göra en bedömning av andras och sin egen 

förmåga vid fördelning av arbetsuppgifter, samt att jobba för en hållbar miljö och att 

sjuksköterskan ska vara ställningstagande till oetiska förhållanden metoder (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

3.3 Problemformulering 

En av dem vanligaste förkommande sjukdomarna bland äldre är demenssjukdomar. Överallt 

inom vården finns det patienter med demenssjukdom, från akuta mottagningar till 

vårdavdelningar och boenden. Personer med demenssjukdom är ofta i behov av vård som inte 

är relaterad till demenssjukdomen. De är därför orfta i kontakt med vårdpersonal som inte 

nödvändigtvis har kompetens inom demensvård. Tidigare forskning betonar att en god vård 

krävs för att patienter med demenssjukdom ska uppleva välbefinnande. Samtidigt förutsätter 

en god vård att sjuksköterskan har god kunskap om patienter med demenssjukdom. En god 

vård förutsätter också att sjuksköterskorna ges rätt förutsättningar att arbeta med patiender 

med demenssjukdom. Ifall sjuksköterskans kunskap om demenssjukdom är bristfällig eller 

ifall förutsättningarna brister i något avseende, så kan det resultera i en undermålig vård. 

Utökad kunskap om sjuksköterskornas erfarenhet av vård av patienter med demenssjukdom 
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kan peka på sådana brister. Kunskap om dessa eventuella brister kan i sin tur leda till förslag 

på förbättringar så att patienter med demenssjukdom ges en så god vård som möjligt.  

4 SYFTE 
Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med demenssjukdom. 

5 METOD 
Metoden som används i examensarbetet är en kvalitativ litteraturstudie med en beskrivande 

syntes. I examensarbetet undersöks bara kvalitativa artiklar, eftersom en kvalitativ metod ger 

en djupare förståelse av erfarenheter, förväntningar och upplevelser enligt Friberg (2012). De 

databaser som användes för sökningarna av artiklar var CINAHL plus och PubMed. 

Analysering av de valda vårdvetenskapliga artiklarna och insamling av data har gjorts utifrån 

Evans (2002) innehållsanalys som består av fyra olika steg. 

5.1 Urval & Datainsamling 

I steg ett utifrån Evans (2002) analysmetod påbörjades sökningen med att samla in data. 

Sökningarna begränsades genom att inklusionskritier och exklusionskritier valdes för att 

kunna hitta passande vetenskapliga artiklar som svarar an till syftet. Inklusionskriterierna var 

att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, vara granskade i en peer-review process, och 

vara publicerade mellan år 1998 och 2017. Anledningen till ”peer review” som 

inklusionskriterium var att den granskningsprocessen ökar sannolikheten för att studierna 

håller godtagbar kvalité. Anledningen till att sökperioden utökades till mer än tio år berodde 

på att en jämförelse mellan de äldre och de nyare artiklarna gav vid hand att också de äldre var 

relevanta för studiens syfte. Då denna studie utgår från Evans systematiska litteraturstudie så 

var även kvalitativa artiklar ett inklusionskritier och artiklar skrivna utifrån sjuksköterskans 

erfarenheter. Databaserna Cinahl plus och Pubmed valdes för att de gav ett stort utbud som 

gjorde det enkelt att avgränsa sig för att få relevanta artiklar som svarade an till arbetets syfte. 

En avancerad sökning gjordes genom att markera olika relevanta sökrutor. Arbetet påbörjades 

genom en sökning av passande vetenskapliga artiklar som beskrev sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda patienter med demenssjukdom.  

Sökord med relevans för studiens syfte i kombination med booleska operatorer användes i 

sökningen av artiklarna, till exempel: Nurses experience AND Caring AND Dementia. För en 

detaljerad överblick av sökvägen se BILAGA A. Förutom sökningar i CINAHL plus och 
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PubMed så hittades tre av de utvalda artiklarna i referenslistan från andra valda artiklar. Dessa 

tre valdes då sökningen inte längre gav några passande träffar som svarade an till arbetets 

syfte.  

Processen att välja ut artiklar inleddes med att författarna läste rubrikerna till de artiklar som 

framkom i de olika sökningarna. De artiklar vars rubrik besvarade syftet blev utvalda för 

vidare läsning av abstrakt. De artiklar vars rubrik och abstrakt i stor utsträckning 

överensstämde med denna studies syfte, samt uppfyllde inklusions och exklusionskriterierna, 

valdes ut för vidare granskning. Sammanlagt uppfyllde 11 artiklar dessa krav.  

De 11 utvalda artiklarna genomgick en kvalitetsgranskning enligt Friberg (2012) (Bilaga C). 

Fribergs (2012) modell för kvalitetsgranskning ger högre poäng ifall artiklarnas 

problemformulering baseras på en teori och ifall artiklarnas problemformulering, syfte, metod 

och dataanalys är tydligt formulerade (Kvalite: låg = 4-6 poäng, medel = 7-10 poäng, hög = <11 

poäng).  Enligt modellen ska det också finnas ett tydligt sammanhang mellan dataanalysen, 

metoden och den teoretiska utgångspunkten. Avslutningsvis ska resultatet och avgränsningen 

av ämnesområdet i artiklarna framkomma tydligt, samt en tydligt skriven metoddiskussion för 

att förstärka artiklarnas kvalitet. Alla 11 artiklar som blev utvalda utifrån den ovan beskrivna 

urvalsprocessen uppfyllde kriterierna för Fribergs kvalitetsgranskning. De artiklar som 

uppfyllde fyra till sex kriterier klassades som  ”LÅG” kvalité, de artiklar som uppfyllde sju till 

tio kriterier klassades som ”MEDEL” kvalité, och de artiklar som uppfyllde mer än 11 kriterier 

klassades som ”HÖG” kvalité. 

5.2 Dataanalys & genomförande 

Evans (2002) metodbeskrivning består av fyra olika steg. I steg ett beslutas vad som ska 

undersökas och urvalskriterier sammanställs. I steg två ska skillnader och likheter identifieras 

utifrån nyckelfynden som valts. För att beskriva ett fenomen ska resultatet av analysmetoden 

stämma överens med ursprungsdata och detta ska försäkras i det tredje steget. I det fjärde 

slutgiltiga steget ska de fenomen som hittats beskrivas. Resultatet skrivs utifrån nyckelfynd 

som hittas i artiklarna. 

Liksom enligt Evans (2002) beskrivning så inleddes analysen av de 11 artiklar som ingår i den 

här studien med en noggrann genomläsning av var och en. De valda artiklarna analyserades 

upprepade gånger med extra fokus på resultatdelen av artiklarna. Resultatdelen gavs särskild 

vikt för att få en bättre överblick av artiklarnas innehåll och för att kunna välja nyckelfynd i 

som svarar mot den här studiens syfte. Efter genomläsningen jämfördes artiklarna utifrån 

skillnader och likheter i studiernas syfte, teori, metod, analys och, till sist, resultat. Utifrån 
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denna jämförelse antecknades nyckelfynd från de olika artiklarna, dessa nyckelfynd har legat 

till grund för de teman utifrån vilka resultatet i den här litteraturöversikten är uppstrukturerat. 

De identifierade nyckelfynden skrevs ner på papper för att lättare kunna hitta skillnader och 

likheter. Totalt valdes 130 nyckelfynd som gav en överblick av hur sjuksköterskor erfor 

vårdandet av patienter med demenssjukdom. Samtidigt hittades skillnader och likheter som 

analyserades och jämfördes med varandra. Utifrån dessa nyckelfynd skapades två teman och 

fyra subteman. För analysen av examensarbetets resultat valdes en beskrivande syntes, detta 

för att utesluta att egna tolkningar och förförståelse förekommer i analysen av de 

vetenskapliga artiklarna. 

 

Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, subtema och tema. 

 

 

6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
En forskningsetisk hållning har antagits i den systematiska litteraturstudien med Codex (2017) 

som utgångspunkt. Codex (2017) belyser vikten av att inte plagiera, fabricera eller förvränga 

data. Författarna har granskat det bearbetade forsknings materialet för att minska risken för 

egen tolkning och förvrängning. Endast engelska artiklar har analyserats på grund av 

författarnas språkbegränsningar.  Alla referenser i examensarbetet har refererats enligt APA 

(American Psychological Association) för att korrekt hantera referenserna som leder till 

Nyckelfynd Subtema Tema	  

”Even if the nurses suspected 

that a patient had pain, they 

found it difficult to determine 

the nature of the pain. ‘The 

ability to express themselves, 

to tell if they are in pain, 

where they have pain. And in 

what way it hurts, and how 

much it hurts, they can’t 

express anything.” (Brorson, 

Plymoth, Örmonn & Blomsjö, 

2012, s. 318) 

Att inte förstå patientens 

uttryck 

Kommunikativa svårigheter i 

vårdandet	  
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original källan. Forskningens bearbetade innehåll har ständigt diskuterats för att förhindra 

feltolkning och förvrängning av artiklarnas innehåll. I detta examensarbete har författarna 

endast använt sig av vårdvetenskapliga artiklar som prövats av en etisk nämnd samt 

genomgått Peer-review, detta beskrivs av Codex (2017) som en försäkran av examensarbetets 

kvalité.  

7 RESULTATREDOVISNING 
I resultatdelen framkom två teman samt fem subteman i analysen av att beskriva 

sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med demenssjukdom. I tabell 2 här nedan 

presenteras teman och subteman. 

Tabell 2. Teman och subteman 

Tema Subtema 

Kommunikativa svårigheter i vårdandet 

 

Att inte förstå patientens uttryck 

Att inte ha tillräckligt med kunskap 

Hinder i vårdandet Att uppleva att tiden inte räcker till  

Att erfara etiskt svåra situationer 

Att påverkas av miljön i vårdandet 

7.1 Kommunikativa svårigheter i vårdandet 

I detta tema beskrivs utmaningar som uppstod i mötet mellan sjuksköterskor och patienter 

med demenssjukdom. Sjuksköterskor erfor det som utmanande att vårda patienter med 

demenssjukdom på grund av de kommunikativa svårigheterna och känslan av att inte ha 

tillräckligt med kunskap kring denna patientgrupp. Detta gav upphov till känslor av skuld och 

rädsla att tolka patientens signaler fel. 

7.1.1 Att inte förstå patientens uttryck 

Nolan (2006) visar att sjuksköterskor erfor svårigheter i att få viktig information om patienten 

från patienten själv (t.ex. information om rutiner och vad patienten gillar och ogillar). För att 

erhålla nödvändig information om patienten var sjuksköterskorna ofta tvungna att vända sig 

till anhöriga. Detta blev problematiskt i de fall då patienten inte hade några anhöriga som 
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sjuksköterskan kunde vända sig till. Bristen på individspecifik information om patienten kan 

leda till att sjuksköterskan missuppfattar patienten (Nolan, 2006).  

 

Flera av studierna visar också att sjuksköterskorna upplevde det som utmanande att leda ett 

samtal med patienter med demenssjukdom, särskilt i stunder då patienten var okoncentrerad 

och oengagerad i samtalet. Sjuksköterskorna beskrev att det blev ännu svårare att 

kommunicera med denna patientgrupp när de var förvirrade. De förvirrade patienterna 

tolkade sjuksköterskornas bemötande som ett hot ibland vilket resulterade i att det blev 

svårare för sjuksköterskorna att nå ut till patienten (Brorson m.fl., 2012; Chang m.fl., 2011; 

Eriksson & Saveman, 2002; Karlssson m.fl., 2012).  

 

Några av studierna fann att patienter med demenssjukdom ofta visade en mängd olika tecken 

som var otydliga och svåra för sjuksköterskan att tolka och förstå. Sjuksköterskorna erfor en 

stor rädsla över att tolka patientens signaler fel på grund grund av de kommunikativa 

svårigheterna. (Brorson, Plymoth, Örmonn & Blomsjö, 2012; Wångblad, Ekblad, Wijk & 

Ivanoff, 2009). Patienterna kunde ge signaler genom att till exempel vägra att äta mat eller att 

de hade försämrad aptit. Sjuksköterskorna erfor en känsla av skuld på grund av att de inte 

kunde förstå eller tolka patientens behov. På grund av de kommunikationssvårigheterna 

uppstod det ofta missförstånd mellan sjuksköterskor och patienter. Detta kunde resultera i att 

de arbetade mot varandra istället för att samarbeta (Bryon m.fl., 2012). 

 

Ett flertal av studierna pekar också på svårigheten att uppfatta patientens signaler om smärta, 

där den bristande kommunikationen från patientens sida gjorde det svårt för sjuksköterskorna 

att lokalisera var smärtan kom ifrån och att kunna bedöma hur ont patienten hade (Chang 

m.fl., 2011; Brorson m.fl., 2012; Eriksson & Saveman, 2002;  Karlssson m.fl., 2012; Nolan, 

2006). På grund av att sjuksköterskorna inte kunde avgöra vad som orsakade smärtan eller om 

smärtan var psykisk eller fysisk så beskrevs situationen av sjuksköterskorna som väldigt 

komplex, inte minst då det är sjuksköterskornas ansvar att bedöma och ta beslut ifall läkare 

ska kontaktas eller inte (Chang m.fl., 2011; Eriksson & Saveman, 2002;  Karlssson m.fl., 2012).  

 

På grund av svårigheten att tolka patienterna så menade många sjuksköterskor att det ibland 

var svårt att administrera adekvata läkemedel och att patienterna ibland felmedicinerades på 

grund av felbedömningar av sjuksköterskorna. Ibland administrerades till exempel fel sorts, 

eller mängd, smärtlindring då sjuksköterskorna inte kunde bedöma var smärtan var 
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lokaliserad eller hur pass ont patienten hade (Brorson m.fl., 2012; Chang m.fl., 2011; Eriksson 

& Saveman, 2002; Karlssson m.fl., 2012). 

 

Två av studierna pekar också på att sjuksköterskorna upplevde behandling av patienter med 

demenssjukdom i livets slutskede extra påfrestande (Brorson m.fl., 2012; Wångblad m.fl. 

2009). Detta då sjuksköterskorna upplevde det som svårt att förstå eller tolka patienternas 

behov. Vidare beskrev sjuksköterskorna att de inte kunde uppfatta om patienterna var 

medvetna om att de var döende eller inte.  

7.1.2 Att inte ha tillräckligt med kunskap 

Ett flertal studier visade att sjuksköterskorna ansåg att bristen på kunskap om patienter med 

demenssjukdom påverkade deras erfarenhet av vårdandet. Den kunskapsbrist som 

sjuksköterskorna påtalade handlade om dels brist på kunskap om vårdandet av patienter med 

demenssjukdom och dels om brist på kunskap om den individuelle patienten (Eriksson & 

Saverman, 2002; Edberg m.fl., 2008; Karlssson m.fl., 2012; Wångblad m.fl., 2008).  

Angående brist på kunskap om vårdandet av patienter med demenssjukdom så var det ett 

återkommande fynd i flera av studierna. Särskilt sjuksköterskor som jobbar på 

akutsjukvårdsavdelningar uppgav att de hade liten kunskap om att vårda patienter med 

demenssjukdom (Eriksson & Saverman, 2002). I två av studierna uppgav sjuksköterskorna att 

svårigheten med att uppfatta patientens signaler om smärta kunde bero på brist på kunskap 

om vårdandet av personer med demenssjukdom. Sjuksköterskorna beskrev att de önskade att 

utveckla kunskapen de besatte kring hur smärta kan uttryckas hos patienter med 

demenssjukdom (Karlssson m.fl., 2012; Wångblad m.fl., 2008). Det framkom även att mindre 

erfarenhet och kunskap gjorde det svårare för sjuksköterskorna att förstå patienten, och detta 

ledde i sin tur till att sjuksköterskorna ibland tog patientens beteende personligt (Edberg m.fl., 

2008).  

 

Sjuksköterskorna erfor att kunskapen de besatte i vårdandet av denna patientgrupp med 

demenssjukdom påverkade arbetspåfrestningen hos dem. Många sjuksköterskor menade 

därför att de är i behov av mer utbildning och kunskap kring patientgruppen med 

demenssjukdom för att minska att svårigheter uppstår. De sjuksköterskor som inte fick tid för 

reflektion erfor att de hade mindre kunskap kring detta område, än de som fick tid för 

reflektion (Wångblad m.fl., 2008; Karlsson m.fl., 2012). 
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Det framkom även att de sjuksköterskor som hade mindre kunskap om en patients liv innan 

sjukdomen erfor det som svårare att förstå patientens beteende och vad som orsakade det. 

Sjuksköterskorna uppfattade det som svårare att vårda patienterna när de inte kunde se 

sammanhanget till patienternas beteende kopplat till deras tidigare liv. Detta ledde i sin tur till 

fler missförstånd och ökade kommunikationssvårigheter. Sjuksköterskorna uppgav att de 

upplevde känslor av skuld till följd av dessa missförstånd (Edberg m.fl., 2008).  

7.2 Hinder i vårdandet 

I detta tema beskrivs faktorer som utgör hinder för sjuksköterskor att erbjuda en god vård för 

patienter med demenssjukdom. De hinder som uppkom var brist på tid, etiskt svåra 

situationer och miljöns påverkan i vårdandet av patienter med demenssjukdom. 

7.2.1 Att uppleva att tiden inte räcker till 

Brist på tid framkom som en viktig faktor med negativa konsekvenser på vårdandet av 

patienter med demenssjukdom. Detta gällde dock främst de studier som undersökte vårdandet 

av patienter med demenssjukdom på akutavdelningar (Eriksson & Saveman, 2002; Nolan, 

2006; Nolan, 2007). Sjuksköterskorna på akutavdelningar erfor att den tidsbrist som finns i 

vården begränsar deras möjlighet till att erbjuda patienterna den vård som de behöver. I en 

studie uppgav sjuksköterskorna bland annat att patienternas självständighet blev lidande på 

grund av den begränsade tiden (Nolan, 2006). För att spara tid administrerade 

sjuksköterskorna lugnande läkemedel till patienter med demenssjukdom emot deras vilja. På 

så vis orsakade tidsbristen att vårdandet av patienten kom på undantag (Nolan, 2006). Detta 

illustreras genom ett citat taget ur en studie med Eriksson & Saveman (2002). 

 

It's a good thing if you can make the patient take a sedative after lunch, then they'll hopefully sleep until 

the evening meal and I'll have time to do my job and report to the evening staff in peace and quiet. (s.81) 

 

Enligt Eriksson och Saveman (2002); Nolan (2006); Nolan, (2007) beskrev sjuksköterskorna 

att de behövde mer tid för att förstå patienter med demenssjukdom på grund av patienternas 

svårigheter att uttrycka sina behov och önskningar. Vidare beskrev sjuksköterskorna att de 

patienter med demenssjukdom ofta glömdes bort när tiden inte räckte till, och därmed 
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kränktes patienternas värdighet och integritet. Sjuksköterskorna menade att de ibland kände 

att de deras arbetspass mer gick ut på att hinna med så många uppgifter som möjligt under 

deras arbetstimmar än att faktiskt vårda patienten (Nolan, 2006). 

 

Sjuksköterskorna uppgav också att de ansåg att akutvårdsavdelningen inte var byggd på ett 

passande vis för patienter med demenssjukdom. Till exempel var de ibland tvungna att stänga 

dörrarna till utgången och ingången på avdelningen för att patienterna med demenssjukdom 

inte skulle gå vilse. Att stänga dörrarna kunde dock resultera i mycket klagomål från de andra 

patienterna på avdelningen, men ifall dörrarna hölls öppna var det nödvändigt att hålla 

patienterna med demenssjukdom under uppsyn vilket det ofta inte fanns tid för. För att lösa 

situationen uppgav sjuksköterskorna att de ibland fick vända sig till andra avdelningar för 

hjälp (Nolan, 2006).  

 

Vidare beskrev sjuksköterskorna att de erfor det som påfrestande att ledningen av deras 

organisation konstant strävade efter att minska arbetstiderna då möjligheten till detta 

egentligen inte fanns (Eriksson & Saveman, 2002; Nolan, 2006; Nolan, 2007). 

7.2.2 Att erfara etiskt svåra situationer 

I några av studierna pekar sjuksköterskorna på att det kan vara påfrestande att vårda patienter 

med demenssjukdom eftersom det ofta uppstod etiskt svåra situationer som gav upphov till 

känslor av frustration hos sjuksköterskorna (Nolan, 2006; Nolan, 2007; Eriksson & Saveman, 

2002; Karlssson m.fl., 2012). Nolan (2007, s. 82) beskriver det som att: ”The nurses described 

that they experienced several ethically difficult situations in the care of dementia patients, 

situations that caused frustration.” De etiskt svåra situationerna kunde både vara relaterat till 

vårdandet av patienter med demenssjukdom och till vardagen på avdelningen. Till exempel 

menade sjuksköterskorna att det kunde vara problematiskt att utföra vissa medicinska 

behandlingar i de fall patienterna inte förstod vad sjuksköterskan gjorde eller varför. 

Dessutom påverkade patienternas nedsatta kognitiva förmåga de undersökningar som skulle 

genomföras på grund av att de inte kunde uppfatta instruktionerna som de fick.  

Sjuksköterskorna uppgav också att det var etiskt problematiskt när patienterna vägrade att 

motta medicin eller annan vård och att de kände sig maktlösa och frustrerade i dessa 

situationer. Särskilt svårt menade de att det var när patienterna blev aggressiva. När en patient 

fick vredesutbrott kunde det ofta leda till att sjuksköterskorna inte kunde slutföra en 

behandling eller undersökning. Sjuksköterskorna blev frustrerade eftersom de inte kunde nå 

målet de hade önskat med vårdandet av dessa patienter (Eriksson & Saveman, 2002) Trots 
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patienternas motvilja så uppgav sjuksköterskorna att de ofta behandlade och vårdade 

patienterna ändå, sjuksköterskorna var dock medvetna om att patienternas integritet och 

värdighet inte bevarades i de fallen (Nolan, 2006).  

 

Vidare menade sjuksköterskorna att etiskt svåra situationer uppstod vid administrering av 

lugnande mediciner, eftersom dessa mediciner ofta tilldelades denna patientgrupp för att ha 

tid för de andra patienterna. De patienter som administrerades med höga doser av lugnande 

läkemedel sov mer än vanligt, men i vissa fall ledde de höga doserna till ökad förvirring och 

oro hos denna patientgrupp. Sjuksköterskorna hade svårt att handskas med de starka känslor 

av skuld då de kände att de begick övergrepp mot patientgruppen när de administrerade 

lugnande läkemedel emot deras vilja. Vidare framkom det att sjuksköterskorna hade svårt att 

avgöra om det var till fördel för patienterna eller om det var till fördel för dem själva. 

Sjuksköterskorna hade svårt att definiera var gränsen gick till övergrepp och tvång (Eriksson & 

Saveman, 2002; Karlssson m.fl., 2012).  

Sjuksköterskorna blev ofta berörda av denna patientgrupp på grund av patienternas sårbarhet 

och kunde erfara dessa känslor som en svaghet och att de skulle bidra till etisk stress. Detta 

påverkade sjuksköterskorna både personligt och professionellt (Bryon m.fl., 2012). Vidare 

framkom det i en studie att sjuksköterskorna erfor en känsla av otillräcklighet i vårdandet av 

patienter med demenssjukdom. Sjuksköterskorna erfor att de gjorde allt de i deras makt, men 

fortfarande kände sjuksköterskorna att det inte var tillräckligt. Detta illustreras genom citatet 

”Although the nurses felt that they had given so much of themselves, they still felt that they had 

not been able to do enough.” (Eriksson & Saveman, 2002, s. 82).  

 

De etiskt problematiska situationer som var relaterad till vardagen på avdelningen handlade 

bland annat om att en del av patienterna med demenssjukdom behövde övervakas då det fanns 

en oro för att de skulle skada andra eller att de skulle lämna avdelningen. De jämförde detta 

med att sitta barnvakt vilket sjuksköterskorna erfor som etiskt problematiskt eftersom det 

undergrävde patientens integritet och värdighet. En större del av sjuksköterskorna beskrev att 

de blev frustrerade när demenspatienterna vandrande runt eller störde andra på avdelningen. 

Särskilt problematiskt var det i de fall då de andra patienterna på avdelningen uppfattade 

deras beteende som ett hot. (Nolan, 2006). 
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Några av sjuksköterskorna uppgav även att de har blivit anklagade för stöld eller till och med 

blivit utsatta för fysikt våld av patienter med demenssjukdom. Detta resulterade ofta i en 

försämrad relation mellan den sjuksköterskan och patienten (Nolan, 2006).  

7.2.3 Att påverkas av miljön i vårdandet 

I några av studierna framkom att sjuksköterskorna inte ansåg att avdelningarna var anpassade 

för patienter med demenssjukdomar, detta gällde dock främst de studier som var gjorda på 

akutvårdsavdelningar (Eriksson & Saveman, 2002; Nolan, 2006; Nolan, 2007). Enligt 

sjuksköterskorna hade exempelvis den överstimulerande miljön på en akutvårdsavdelning en 

negativ påverkan på patienter med demenssjukdom (Nolan, 2007). Sjuksköterskorna beskrev 

att all personal på avdelningen som gick in och ut ur patienternas rum orsakade en ökad 

förvirring hos patienter med demenssjukdom. Arbetsbelastningen ökade då för 

sjuksköterskorna på grund av att de förvirrade patienterna krävde mer uppmärksamhet 

(Nolan, 2007).  

Enligt sjuksköterskorna var det också svårt att tillfredsställa vårdbehoven för patienter med 

demenssjukdom när de var förvirrade eller agiterade, de ansåg därför att akutvårdsavdelningar 

var mer passande för patienter som inte hade demenssjukdom (Nolan, 2007; Eriksson & 

Saveman, 2002). Några av sjuksköterskorna påpekade att miljön till och med kunde utgöra en 

fara för dementa patienter med ett omkringvandrande och rastlöst beteende, de kände sig 

därför tvungna att vakta dessa patienter för att de inte ska lämna avdelningen och gå vilse 

(Nolan, 2007). Sjuksköterskorna gjorde sitt yttersta för att göra vårdmiljön så säker som 

möjligt för dessa patienter, ett exempel är att de tilldela patienter med demenssjukdom 

lämpliga sängar och rum nära expedition för att kunna hålla ett extra öga på dem (Nolan, 

2007).  

I en studie med Eriksson och Saveman (2002) framkommer det att sjuksköterskorna på 

akutsjukvårdsavdelningen erfor svårigheter i att vårda patienter med demenssjukdom på 

grund av att sjuksköterskorna ansåg att dessa patienter rubbade de rutiner som fanns på 

avdelningen. Vidare framkom det att det fanns mindre möjligheter på 

akutsjukvårdsavdelningen att kunna reflektera över hur vården kan förbättras för dessa 

patienter, och sjuksköterskorna erfor att det var svårt att ändra reglerna på avdelningen 

eftersom de redan var fastställda. Sjuksköterskorna som arbetade på en sjukhusavdelning 

erfor det som frustrerande att inte ha samma förutsättningar som sjuksköterskor som arbetade 

på ett demensboende (Eriksson & Saveman, 2002; Nolan, 2007). 
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8 DISKUSSION 
Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter med demenssjukdom. I diskussionen diskuteras resultatet relaterat till tidigare 

forskning och vårdvetenskapliga perspektiv. Sedan framförs metod- och etikdiskussion. 

Slutligen avslutas diskussionsavsnittet med förslag till vidare forskning och författarnas 

slutsatser.  

8.1 Resultatdiskussion 

I resultatet identifierades det att sjuksköterskor erfor att det fanns olika faktorer som skapade 

hinder i att tillgodose patienter med demenssjukdoms behov och att ge denna de en god vård. 

Resultatet av den här studien presenterades i form av två övergripande teman: 

kommunikationssvårigheter och hinder i vårdandet.  

Resultatet under det första temat visade att sjuksköterskorna hade svårt att kommunicera med 

demenssjuka patienter och att tolka deras signaler. Inte minst framkom det att 

sjuksköterskorna ofta inte kunde tolka eller lokalisera smärta och andra signaler hos dessa 

patienter vilket bland annat kunde leda till felmedicinering. På grund av att 

kommunikationsförmågan försämras vid demenssjukdom visar tidigare forskning att det blir 

svårt för patientgruppen att uttrycka sina behov och önskemål. Sjuksköterskorna erfor att 

detta gjorde det svårt att bekräfta patienten vilket resulterade i att patienterna ibland inte fick 

den vård som de behövde (Yamashita & Amagai, 2008). Tidigare forskning visar att en 

vårdrelation ska byggas på kommunikation eftersom detta ökar förutsättningarna för 

patienten att involveras i sitt vårdande och för patienten att våga släppa in sjuksköterskan i sitt 

lidande. Det är sjuksköterskan som ansvarar för att främja patientens delaktighet. Delaktighet 

hos patienter med demenssjukdom kan dock variera på grund av patientens kognitiva 

funktioner eller patientens förmåga att fatta egna beslut (Sahlsten m.fl., 2008). Patientens 

vårdande måste anpassas utifrån patientens medverkan och kapacitet till att kunna medverka. 

Tidigare forskning belyste att självbestämmande kan ta form på olika sätt genom att 

vårdpersonalen exempelvis erbjuder olika alternativ som patienten får välja mellan. Om 

patientens förmåga att fatta logiska beslut brister, kan självbestämmande även innebära att 

beslut tas av personal som besitter mer kunskap för att patienten ska få den bästa möjliga vård 

den behöver. I dessa fall ska patientens önskemål tas i beaktande så mycket som det går och på 

så vis bevaras patientens autonomi och integritet (Sahlsten m.fl., 2008).  
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Resultatet under det första temat visade även att sjuksköterskorna erfor att deras kunskap om 

vårdande av patienter med demenssjukdomar var otillräcklig och att detta orsakade en känsla 

av oro i vårdandet av denna patientgrupp (Wångblad m.fl., 2008; Robinson & Cubit 2007). I 

resultatet påvisades en tydlig brist på utbildning och kunskap kring vårdandet av denna 

patientgrupp. Många sjuksköterskor upprepade att de är i behov av mer utbildning och 

kunskap om demenssjukdom för att lättare kunna bemöta svåra situationer som uppstår i 

vårdandet av patienter med demenssjukdom (Wångblad m.fl., 2008). Eriksson (1994) 

beskriver att ett vårdlidande uppstår när sjuksköterskan inte besitter tillräckligt med kunskap. 

Hon menar på att när sjuksköterskan inte innehar tillräckligt med kunskap kan det leda till en 

maktutövning och att patientens värdighet, autonomi och integritet kränks.  

 

Under temat hinder i vårdandet framkom det att tidspressen sjuksköterskorna erfor, särskilt 

på akutvårdsavdelningar, bidrog till att patientens problem och behov ofta glömdes bort. Till 

exempel påpekade sjuksköterskorna att patienter med demenssjukdom krävde mer tid och att 

sjuksköterskorna ibland administrerade lugnande läkemedel till denna patientgrupp emot 

deras vilja för att hinna med andra patienter och att utföra andra uppgifter (Nolan, 2006; 

Nolan, 2007; Eriksson & Saveman, 2002). Detta motsäger det Eriksson (1994) beskriver om 

att patientens självständighet och integritet ska bevaras i vårdandet. Sjuksköterskorna beskrev 

i resultatet att de var medvetna om att patientens självständighet ska bevaras i vårdandet, men 

att de erfor att det blev utmanande på grund av den begränsade tiden som fanns. Vidare 

förklarade sjuksköterskorna att tidsbristen gav upphov till känslor av skuld eftersom tiden inte 

räckte till för att ge patientgruppen den vård de behövde (Nolan, 2006; Nolan, 2007). Tidigare 

forskning visar att patienter med demenssjukdom har det svårt att anpassa sig efter 

förändringen och att det kan leda till psykisk obalans (Aminzadeh m.fl., 2007). Det förlorade 

minnet av det tidigare livet ger upphov till känslor av identitets förlust, och den ”nya” 

identiteten känns som främmande hos patienter med demenssjukdom (Holst & Hallberg, 

2003). Ett vårdlidande kan uppstå om patienten känner sig osedd. Enligt Eriksson (1994) är 

vårdandets utgångspunkt att lindra patientens lidande och detta är möjligt genom att skapa en 

vårdrelation. En vårdrelation kan inte skapas om sjuksköterskan inte har tid för att bekräfta 

patienten och få patienten att känna sig sedd.  

 

Ett annat framträdande resultat under det andra temat var att sjuksköterskorna beskrev att det 

ofta uppstod etiskt svåra situationer som gav upphov till känslor av frustration och maktlöshet 

i vårdandet av patienter med demenssjukdom (Hynnin m.fl., 2015; Eriksson & Saveman, 

2002). Enligt tidigare forskning går delaktighet hand i hand med självbestämmande, 

självbestämmande innebär bland annat att patienten har rätt till att påverka sitt vårdande. Allt 
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eftersom sjukdomen utvecklas upplevs känslor av förlorad kompetens och kontroll samt 

försämring av förmågan att ta beslut hos patienter med demenssjukdom (Clare m.fl., 2005). 

Om patienten har en nedsatt kognitiv förmåga kan självbestämmande ta form på så vis att 

exempelvis vårdpersonalen erbjuder olika alternativ som patienten får välja mellan. Resultatet 

visade dock att sjuksköterskorna erfor att det var svårt att bevara patienternas integritet och 

värdighet eftersom de ofta behandlade och vårdade patienter emot deras vilja (Eriksson & 

Saveman, 2002). Vidare berättade de att de hade svårt att handskas med tankar såsom om det 

var till fördel för patienterna eller de själva. Sjuksköterskorna beskrev även att de hade svårt 

att definiera var gränsen till övergrepp och tvång gick (Eriksson & Saveman, 2002). Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) betonar att en god vårdrelation mellan sjuksköterska och 

patient ska byggas på att främja patientens självständighet, respekt och integritet. För att 

vårdandet ska vara mer än bara rutiner och tjänsteuppgifter belyser Eriksson (2004) att det 

krävs det en god vårdrelation. 

 

Ett tredje framträdande resultat under temat hinder i vårdandet var att sjukhusmiljön, och då 

speciellt akutvårdsavdelningar, inte är passande för patienter med demenssjukdom (Eriksson 

& Saveman, 2002; Nolan, 2006; Nolan, 2007). Tidigare forskning visar att en vårdrelation 

kräver att sjuksköterskan utövar sin kunskap och erfarenhet för att tillfredsställa patientens 

behov, eftersom att sjuksköterskan har en maktposition gentemot patienten så är detta 

sjuksköterskans ansvar (Wiklund, 2003; Björck & Sandman, 2007). Samtidigt visar resultatet 

av den här litteraturöversikten att det kan vara svårt att erbjuda vård som är anpassad efter 

demenssjukas behov i en akutsjukhusmiljö. Akutsjukvård är ofta en stressig miljö och den 

extra tid och den erfarenhet som krävs för att vårda patienter med demenssjukdom kan vara 

svår att tillgodose. Det bör dock betonas att sjuksköterskorna på akutvårdsavdelningar var 

medvetna om svårigheterna med demenssjuka patienter och försökte tillgodose deras behov så 

gott det gick (Nolan, 2006). 

8.2 Metoddiskussion 

En kvalitativ litteraturstudie valdes enligt Evans (2002) beskrivande syntes vid analysering av 

artiklarna. En kvalitativ litteraturstudie ger en djupare förståelse av upplevelser och 

erfarenheter (Friberg, 2012). De valda artiklarna söktes i databaserna Pubmed och Cinahl plus, 

eftersom dessa databaser ansågs vara mest passande och relevanta för att söka fram artiklar 

till arbetet. Sökorden gav vetenskapliga artiklar som besvarade syftet. Sökåren utökades till 

mer än tio år. En jämförelse gjordes mellan de äldre och nyare artiklarna som visade att de 
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äldre artiklarna hade mycket gemensamt med de nyare och att de var relevanta för studiens 

syfte.  

Inga avgränsningar gjordes avseende boenden eller sjukhusavdelningar för att kunna belysa 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med demenssjukdom på olika platser. Även 

om detta gav ett bredare urval av vetenskapliga artiklar så finns vissa problem med detta urval. 

I resultatet framkom relativt stora skillnader mellan sjuksköterskornas erfarenheter på 

boenden och akutvårdsavdelningar. Detta handlade både om sjukhusavdelningarnas dåliga 

anpassning för patienter med demenssjukdom och akutsjuksköterskornas bristande erfarenhet 

och kunskap om att vårda patienter med demenssjukdom. Skillnaden mellan 

sjuksköterskornas erfarenheter på boenden och akutvårdsavdelningar är därför viktig att 

betona. 

Utifrån Fribergs (2012) modell kvalitetsgranskades de vetenskapliga artiklarna. 

Granskningsfrågorna som ställdes var bland annat att artiklarna ska ha ett tydligt syfte, 

problemformulering och resultat. Arbetets valda artiklar uppfyllde dessa kriterier och de som 

inte uppfyllde kriterierna enligt Fribergs kvalitetsgranskning (2012b) togs bort. En överblick 

av frågorna som följdes under kvalitetsgranskningsprocessen finns i BILAGA B. I 

artikelmatrisen gjordes även en poängskala av de vetenskapliga artiklarna så att läsaren lätt 

kan förstå om artiklarna är av medel eller hög kvalité. 

De valda vetenskapliga artiklarna lästes igenom noggrant flera gånger under arbetets gång för 

att säkerställa att författarnas egna tankar och tolkningar inte framkom. Evans (2002) 

beskrivande syntes har använts för att undersöka de valda artiklarna, detta för att belysa 

sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med demenssjukdom. Den beskrivande 

syntesen valdes även för att inga egna tolkningar av de valda artiklarna ska framkomma. 

Begreppet trovärdighet har beaktats i all form av bearbetning och analysering av data och 

material. För att uppnå ett så trovärdigt resultat som möjligt har de vetenskapliga artiklarna 

som ligger till grund för resultatet kvalitetsgranskats och varje faktapåstående i resultatet 

bygger på dessa artiklar. En kvalitativ metod valdes för att kunna analysera vetenskapliga 

artiklar som handlar om sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med 

demenssjukdom. Detta kan leda till en djupare kunskap hos sjuksköterskor om vårdandet av 

denna patientgrupp. För att undvika egna tankar och tolkningar valdes den beskrivande 

syntesen för att öka examenarbetets trovärdighet. 

Polit och Beck (2012) beskriver att studiens resultat ska kunna återupprepas i samma 

förhållanden med samma medverkande för att uppnå alla kriterier för definitionen av 

trovärdighet. Resultatet i studien kan åstadkommas med förutsättning att studien görs på 

samma vis, genom att gå tillväga på samma sätt. Examensarbetets överförbarhet bestäms 

genom i vilken utsträckning arbetets resultat kan överföras till liknande patientgrupper (t.ex. 
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patienter med olika former av kognitiv funktionsnedsättning) eller till liknande vårdmiljöer. 

Examenarbetets resultat utgick från sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med 

demenssjukdom och ingen begränsning av kön eller enhet gjordes. Arbetets överförbarhet 

kunde öka, då de vetenskapliga artiklarna som användes gav en bredare bild av 

sjuksköterskans erfarenheter utifrån olika enheter och avdelningar. Svårigheterna med 

överförbarheten kan vara resurstillgängligheten som skiljer sig från enhet till enhet som 

påverkar sjuksköterskans erfarenhet i vårdandet av patienter med demenssjukdom. Fördelen 

med att använda sig av en kvalitativ metod var att det gav en djupare förståelse av 

sjuksköterskans erfarenheter, men nackdelen var dock att examensarbetets sökningar 

begränsades vilket gjorde att passande kvantitativa artiklar inte kunde användas. Tio artiklar 

analyserades och utifrån de artiklarna identifierades nyckelfynd. Sedan framkom likheter och 

skillnader bland nyckelfynden och därför anses överförbarheten vara möjlig. Examensarbetet 

framställde olika vetenskapliga artiklar som betonade liknande erfarenheter vilket stärker 

arbetets innehåll, därför kan examensarbetet få en medelhög överförbarhet. Enligt Polit och 

Beck (2012) ska giltighet baseras på de medverkandes erfarenheter för att resultatet ska 

beskrivas. Giltighet ska endast utgå ifrån deltagarnas perspektiv och inte från författarnas egna 

tankar och perspektiv. Examensarbetet baseras enbart på de medverkandes erfarenheter, 

författarna var väldigt noga med att undvika egna tolkningar och åsikter. 

8.3 Etikdiskussion 

Det finns krav och forskningsregler som måste följas av forskare när studier skrivs. I studier 

ska alltid resultaten framställas hederligt. Förfalskning, vilseledning, förvrängning eller plagiat 

är förbjudet (Codex, 2017). Codex (2017) är lagar och riktlinjer som betonar vikten av etiska 

överväganden vid forskning. Regler och lagar som nämnts ovan har följts av författarna i detta 

examensarbete. Forskningsprocessens riktlinjer följdes för att undvika oredligheter och 

oetiska problem. Författarna gjorde sitt yttersta för att det inte skulle framkomma någon egen 

tolkning eller plagiat av de vetenskapliga artiklarnas resultat genom att använda sig av direkta 

citat plockade ur resultatet delen på artiklarna. För att de valda artiklarna var skrivna på 

engelska och lästes därför igenom noggrant ett flertal gånger för att säkerställa att inget av 

innehållet förvrängts och att de har översatts rätt. Ett av kriterierna som artiklarna behövde 

uppfylla var bland annat att de skulle vara Peer-reviewed, för att vara säker på att de har 

godkänts av etiska nämnder. Det var viktigt för författarna att artiklarna var etiskt godkända 

eftersom examensarbetet syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter med demenssjukdom. APAs referenshantering användes igenom examensarbetet.  
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8.4 Förslag till vidare forskning 

En ökad kunskap kring detta ämne är viktigt och är användbart enligt författarna eftersom allt 

fler personer diagnostiseras med demenssjukdom. Kunskap om sjukdomen och bemötandet av 

denna patientgrupp behövs för att de ska få rätt vård. Det finns mycket forskning kring 

kommunikationshinder och demenssjukdom, smärthantering vid demenssjukdom, och ett 

flertal studier handlar även om vårdandet av denna patientgrupp i akutsjukvården.  Dock 

saknas det forskning kring känslor och emotioner som uppstår i bemötandet av denna 

patientgrupp vilket skulle kunna vara ett intressant uppslag till framtida forskning.  

 

Något som framkom av resultatet i denna studie är också dom stora skillnaderna mellan 

sjuktsköterskornas erfarenhet av patienter med demenssjukdom på akutvårdsavdelningar och 

boenden, där möjligheten att erbjuda denna patientgrupp en adekvat vård var sämre på 

akutvårdsavdelningar. Ett annat intressant uppslag till vidare forskning skulle därför vara att 

jämföra olika akutvårdsavdelningar avseende sjuksköterskornas erfarenheter av patienter med 

demenssjukdom för att ta reda på hur akutvården av denna patientgrupp skulle kunna 

förbättras.  

 

9 SLUTSATSER 

Tidigare forskning och detta examensarbete tyder på att det kan erfaras krävande och 

utmanande att vårda patienter med demenssjukdom. I resultatet av detta examensarbete 

framkom det att sjuksköterskor erfar att vårdandet av denna patientgrupp kan vara 

utmanande att handskas med i olika vårdsituationer. Kunskapsbrist- och tidsbrist erfars ha en 

negativ påverkan på vården av patienter med demenssjukdom och båda dessa faktorer var 

särskilt framträdande på akutvårdsavdelningar. Vidare beskrev en del av sjuksköterskorna att 

de i vissa omvårdnadssituationer tvingades ta beslut som gav upphov till etiska 

frågeställningar och känslor av osäkerhet.  

 

I vårdandet av patienter med demenssjukdom är sjuksköterskans kunskap essentiell. En ökad 

kunskap skapar trygghet hos sjuksköterskor, exempelvis om hur sjuksköterskor ska bemöta 

utmanande vårdsituationer såsom när patienten är ängslig och inte kan kommunicera. Det 

behövs kurser som fördjupas i vårdandet av patienter med demenssjukdom för alla 

professioner inom vården, dock är det främst nödvändigt för sjuksköterskor eftersom de har 

det övergripande ansvaret för omvårdnaden. Det framkom tydligt i examensarbetets resultat 

att majoriteten av sjuksköterskorna önskade mer kunskap i vårdandet av denna patientgrupp. 
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BILAGA A; SÖKMATRIS 

 Sökord Träffar Antal lästa 

rubriker 

Antal lästa 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

PubMed 

 

Caring AND 

Connection 

AND Acute 

hospital 

 

11 4 4 1 

PubMed 

 

Surgical ward 

AND 

Dementia 

AND Nursing 

15 4 2 1 

PubMed  Nurse 

experience 

AND 

Dementia 

AND Acute 

care 

35 20 6 1 

Cinahl plus 

 

Nurses 

experience 

AND Caring 

AND 

Dementia 

26 2 1 2 

 

 

 

PubMed 

 

Nurse AND 

Pain AND 

Dementia 

AND Concept 

analysis 

3 3 1 1 

PubMed Caring AND 

Dementia 

AND 

Nursing 

students 

10 6 4 1 



 

36 

 

Cinahl plus Nurses AND 

Reflection 

AND 

Dementia 

44 7 4 1 

Cinahl  

plus 

Nurse AND 

Strain AND 

Dementia 

6 6 4 1 

pUBMED 

 

PAIN AND  

Assessment 

among AND 

View of 

Performing 

17 10 5 1 

Cinahl plus Nurses AND 

experience 

AND 

abusive/non 

abusive NOT 

abusive head 

trauma 

1 1 1 1 

Cinahl plus Experience 

AND  

Strain AND 

Dementia 

18 10 5 1 
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BILAGA B; ARTIKELMATRIS 

Titel, 

författare, år, 

land & 

tidskrift. 

Syfte Metod Resultat Kvalité 

Pain relief at the 

end of life: 

Nurses’ 

experiences 

regarding end-of-

life pain relief in 

patients with 

dementia. 

 

Brorson H, 

Plymoth H, 

Örmon K, 

Bolmsjö I. (2012). 

 

Sweden. 

 

Pain management 

Nursing. 

Syftet var att 

få fram 

sjukskötersko

rs 

erfarenheter 

kring 

smärtlindrin

g i livets slut 

skede hos 

patienter 

med 

demenssjukd

om. 

 

7 kvalitativa 

intervjuer i 

seminarium struktur 

gjordes på 

sjuksköterskor som 

specifikt jobbar med 

patienter med 

demenssjukdom. 

 

Sjuksköterskorna erfor 

det komplext att lindra 

smärta hos patienter 

med demens på grund av 

kommunikations hinder. 

HÖG 

“Because we see 

them naked”- 

Nurses 

experiences in 

caring for 

hospitalized 

patients with 

dementia: 

Considering 

artificial nutrition 

Syftet var att 

beskriva och 

utforska 

sjukskötersko

rs 

erfarenheter i 

vårdandet av 

hospitalisera

de patienter 

Kvalitativ intervju 

metod användes för 

att intervjua 21 

sjuksköterskor. 

Den upprepande 

erfarenheten bland 

sjuksköterskorna var att 

beröras av patientens 

sårbarhet 

MEDEL 
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or hydration. 

 

Bryon E, Chris 

Gastmans C, 

Dierckx de 

casterlé B. (2012). 

 

Belgium. 

 

Bioethics 

med 

demenssjukd

om. 

Concept analysis 

of nurses’ 

identification of 

pain in demented 

patients in a 

nursing home: 

development of a 

hybrid model. 

 

Chang S, Oh Y, 

Park E, Kim G, 

Kil S. (2011). 

 

Korea 

 

Pain management 

Nursing. 

Syftet var att 

för fram 

sjukskötersko

rs 

erfarenheter 

av att 

upptäcka och 

identifiera 

smärta hos 

patienter 

med 

demenssjukd

om. 

En kvalitativ intervju 

studie gjordes på 13 

sjuksköterskor som 

vårdar patienter 

med 

demenssjukdom på 

3 olika boenden. 

Sjuksköterskorna ansåg 

det vara komplicerat att 

identifiera smärta hos 

äldre patienter med 

demenssjukdom. 

MEDEL 

Strain in nursing 

care of people 

with dementia: 

nurses’ 

experience in 

Australia, Sweden 

Syftet var att 

undersöka 

sjukskötersko

rs 

erfarenheter 

av att vårda 

Kvalitativa 

diskussionsgrupper 

som spelades in 

hölls i Sverige, 

Australien och 

England med 35 

Sjuksköterskorna 

upplevde att 

miljöfaktorer, 

påfrestningar, attityder 

och andra faktorer runt 

omkring var faktorer 

MEDEL 
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and United 

Kingdom. 

 

Edberg A, Bird M, 

Richards DA, 

Woods R, Keeley 

P, Davis Quarell 

V. (2008). 

 

Australia, Sweden 

& United 

Kingdom. 

 

Aging & mental 

health. 

patienter 

med 

demenssjukd

om och 

påfrestningar

na som kan 

uppstå i 

vårdandet. 

sjuksköterskor som 

vårdar patienter 

med 

demenssjukdom. 

som påverkade deras 

vårdande av patienter 

med demenssjukdom. 

Nurses’ 

experiences of 

abusive/non 

abusive caring for 

demented 

patients in acute 

care settings. 

 

Eriksson C & 

Saveman BI. 

(2002). 

 

Sweden. 

 

Scandinavian 

journal of caring 

sciences. 

Syftet var att 

undersöka 

svårigheter i 

omhändertag

andet av 

patienter 

med 

demenssjukd

om utifrån 

sjuksköterska

ns 

erfarenheter. 

Olika kvalitativa 

intervju steg gjordes 

med 12 

sjuksköterskor. 

Den främsta orsaken till 

ett förargelseväckande 

beteende och frustration 

som rapporterades av 

sjuksköterskorna var 

tidsbristen för att 

tillfredsställa 

patienternas behov. 

MEDEL 

Care practices of Syftet var att En kvalitativ intervju Sjuksköterskorna erfor MEDEL 
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older people with 

dementia in 

surgical ward. A 

questionnaire 

survey. 

 

Hynnin N, Sarnio 

R, & Isola A. 

(2014). 

 

Finland. 

 

Journal of clinical 

nursing. 

undersöka 

sjukskötersko

rs 

erfarenheter 

av att vårda 

patienter 

med 

demenssjukd

om på en 

kirurgisk 

avdelning. 

studie gjordes på 19 

sjuksköterskor som 

jobbar på kirurgiska 

avdelningar. 

svårigheter i 

kommunikationen till 

patienter med 

demenssjukdom och att 

arbetspåfrestning ökade 

på grund av att 

patientgruppen inte 

klarar sig själva och 

miljöförändringen bidrog 

även till förvirring hos 

patientgruppen. 

Sjuksköterskorna 

upplevde att bristen på 

kompetens resultera i 

ökad arbetspåfrestning. 

 

Registered 

nurses´view 

performing pain 

assessment 

among persons 

with dementia as 

consultant 

advisors. 

 

Karlssson C, 

Sidenvall B, 

Bergh I & Ernsth-

Bravell M. (2012). 

Sweden. 

 

Open nursing 

journal. 

Syftet med 

studien var 

att studera 

sjukskötersko

rs 

erfarenheter 

av att 

bedöma 

smärta hos 

patienter 

med 

demenssjukd

om. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

gjordes av 11 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

smärtbedömning 

hos patienter med 

demenssjukdom. 

Studien visar att 

sjuksköterskor behöver 

mer tid för att kunna 

reflektera och diskutera 

hur smärta kan bedömas 

bland patienter med 

demenssjukdom. 

 

 

HÖG 

Caring Syftet var att En kvalitativ intervju Sjuksköterskorna erfor HÖG 
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connections with 

older persons 

with dementia in 

an acute hospital 

setting -a 

hermeneutic 

interpretation of 

the staff nurse’s 

experience. 

 

Nolan L. (2006). 

 

Ireland. 

 

International 

Journal of Older 

People Nursing. 

 

 

 

granska 

sjuksköterska

ns 

erfarenheter 

om att vårda 

patienter 

med 

demenssjukd

om i en akut 

sjukhusmiljö. 

gjordes av 7 

sjuksköterskor. 

att grunden till en god 

relation kräver tid, 

kunskap och ett 

samarbete med anhöriga 

till patienten. 

Caring for people 

with dementia in 

the acute setting: 

study of nurses’ 

views. 

 

Nolan L. (2007). 

 

Ireland. 

 

British journal of 

Nursing. 

Syftet var att 

granska 

sjukskötersko

rs 

erfarenheter 

av att vårda 

patienter 

med 

demenssjukd

om i 

akutvården. 

I 3 månader 

genomfördes 

individuella 

kvalitativa intervjuer 

med sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna erfor 

ett otillräckligt vårdande 

inom den akuta miljön 

på grund av stress och 

tidsbrist. De upplevde 

svårigheter i att bemöta 

patienter med 

demenssjukdom med ett 

agiterat beteende. 
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phsyical strain 

during person 

transfer 

situations in 

dementia care 

units. 

 

Wångblad C, 

Ekblad M & Wijk 

H. (2008). 

 

Sweden. 

 

Scandinavian 

journal of caring 

sciences. 

studera 

sjukskötersko

rs 

erfarenheter 

av 

förflyttningss

ituationer i 

demens 

oenden. 

 

 

grupp diskussions 

form gjordes på 21 

sjuksköterskor. 

erfarenheter är 

kommunikationen en 

väldigt stor del för en 

smidigare förflyttning. 

Genom kroppsspråk och 

ögonkontakt försöker 

sjuksköterskorna visa 

vad som är på väg att 

hända för att minimera 

distraktioner i 

omgivningen. 
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BILAGA C; KVALITETSGRANSKNING AV ARTIKLAR 

 

Granskningsfrågor beskrivs nedan enligt Friberg (2012) s.138-139. 

1. Är problemformulering tydlig? 

2. Är de teoretiska utgångspunkterna tydligt beskrivna? 

3. Är omvårdnadsvetenskapliga teoribildningen tydligt beskriven? 

4. Är syftet tydligt formulerat? 

5. Har artikeln en tydlig metod beskriven? 

6. Är personerna som undersökts beskrivna tydligt? 

7. Har dataanalysen tydligt beskrivits? 

8. Hänger teoretiska utgångspunkter och metod begripligt ihop? 

9. Har resultatet beskrivits tydligt? 

10. Har studiens resultat tolkats och beskrivits tydligt av författarna? 

11. Beskriver författarna tydliga argument? 

12. Är metoddiskussionen tydligt beskriven? Hur diskuterades det? 

13. Är återkopplingen tydlig till teoretiska antagande? 

14. Finns det några etiska argument? 

 


