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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Människor i dagens samhälle lever längre än tidigare i västvärlden och en följd 

av detta är att antalet äldre som lider av demenssjukdom har ökat betydligt. I takt med att allt 

fler individer drabbas av demenssjukdom har forskningen inom vård av personer med 

demenssjukdom ökat. Ändå tycks det råda stor oklarhet kring hur människor med 

demenssjukdom kan ges en god omvårdnad. Det gäller även sjuksköterskor, vilka kan ha 

problem med att förstå de människor som lever med demenssjukdom. På grund av detta 

dilemma tycks det finns ett behov av att sprida kunskap om demensvård, i synnerhet till 

sjuksköterskor som vårdar dessa personer. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie blev 

därför att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med demenssjukdom. 

Metod: Studien utvecklades till en systematisk litteraturstudie baserad på tio kvalitativa 

vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet visar att sjuksköterskorna upplevde hinder i 

vårdandet av patienter med demenssjukdom på grund av tidsbrister och en stressig 

arbetsmiljö. Sjuksköterskorna erfor även utmaningar i kommunikationen med patienterna. 

Framförallt upplevde sjuksköterskorna känslor av osjälvständighet och maktlöshet, mycket 

på grund av tvånget att följa anhörigas och andra yrkesutövares beslut för patienternas vård. 

Sjuksköterskorna hade även kunskapsbrister om demens och hade svårigheter att förstå 

patienternas uttryck.  Slutsats: Hindren i vårdandet av patienter med demenssjukdom 

försvårade sjuksköterskornas förutsättningar för en insiktsfull och omtänksam vård.  

Nyckelord: Demens, Erfarenhet, Lidande, Sjuksköterska, Vård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: People live longer than before, and the number of elderly who are suffering 

from dementia has significantly increased. Therefore, it is important that such patients are 

treated with timely and tested knowledge. Because of that, it can be necessary to disseminate 

the new insights from this knowledge, especially to the caretakers of people with dementia. 

The purpose of this literature study was therefore to describe the nurse's experience of caring 

for patients with dementia.  Method: More precisely, the study is based on a systematic 

literature review of ten qualitative scientific articles. Results: The results indicate that 

nurses experienced hindrances in the care of patients with dementia due to time shortages 

and a stressful work environment, which made it difficult for nurses to be given the 

prerequisites for insightful and thoughtful care. The nurses also experienced challenges in 

communicating with the patients as the nurses experienced a lack of self-autonomy and 

influence in the decision of the patients’ care, due to decisions made by the patients’ family 

members and professional caregivers and doctors. In addition, the nurses’ lack of education 

in and knowledge of dementia care yielded difficulties in understanding the patients’ ways to 

express themselves. Conclusions: The hindrances in the care of patients with dementia 

hampered the nurses’ ability to provide a caring and insightful care. All in all, this added to a 

lacking dementia care, but with potential for improvement.  

Keywords: Care, Dementia, Experience, Nurse, Suffering 
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1 INLEDNING 

Intresset för vård av personer med demenssjukdom väcktes under den verksamhetsförlagda 

utbildningen samt genom arbetslivserfarenheter där vi fick möjligheten att följa 

sjuksköterskor som vårdade människor med demenssjukdom. Vi såg vikten av att 

sjuksköterskor som vårdar patienter med demenssjukdom kan ge en omvårdnad som blir så 

bra som möjligt för dessa personer. Utifrån uppsatsförfattarnas observationer 

uppmärksammades även att sjuksköterskorna vårdade denna patientgrupp på olika sätt. 

Närmare bestämt tycktes vissa sjuksköterskor av någon okänd anledning ha lättare för att 

vårda patienter med demenssjukdom i jämförelse med andra sjuksköterskor. Av denna 

anledning drogs slutsatsen att en studie i sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda 

patienter med demenssjukdom skulle kunna bidra till en förbättrad omsorg av dessa 

patienter. Därför genomförs en mer noggrann studie i samarbete med demenssjuksköterskor 

i Eskilstuna kommun. Förhoppningsvis kan denna studie bidra till en ökad förståelse för 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med demenssjukdom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs demenssjukdom och hur den påverkar personer som drabbats av den. 

Vidare beskrivs att för många personer med demenssjukdom är anhöriga en nödvändighet 

för att klara sin vardag. På samma sätt som anhöriga spelar stor roll för patienter med 

demenssjukdom så har även sjuksköterskan viktiga roller för dessa människor. För att belysa 

dessa perspektiv baseras detta examensarbete på teoretiska utgångspunkter som 

ursprungligen formulerades av Eriksson (2014, 2015). Avslutningsvis utarbetas en 

problemformulering i bakgrundsbeskrivningen. Sammantaget utgår detta examensarbete 

därför från sjuksköterskors erfarenheter av arbetet med patienter som har demenssjukdom.  

2.1 Demenssjukdom 

Antalet människor som blir äldre har ökat kraftigt på en global skala och det har bidragit till 

att över 25 miljoner människor runt om i världen lever med demenssjukdom. Vanligtvis 

innebär sjukdomen svåra funktionella och kognitiva förluster (Jönhagen, 2011). Omkring 160 

000 personer i Sverige har en demenssjukdom och dessa siffror förväntas stiga markant fram 

till 2050 på grund av att människor lever allt längre. På grund av att så många personer lever 

med demenssjukdom så kräver det omfattande resurser i samhället (Socialstyrelsen, 2016).  

De personer som tvingas leva med demenssjukdom kan uppleva minnessvårigheter och 

personlighetsförändringar. Det innebär att de människor som lever med demenssjukdom har 

en nedsatt förmåga för språk, minne, uppfattningsförmåga och självbild, samt svårigheter att 

se sina egna begränsningar. Det kan göra att dessa patienter råkar hamna i ett beteende som 

kan verka störande för omgivningen (Wang, Hsieh & Wang, 2013; Jönhagen, 2011).  

Demenssjukdom gör att nervcellerna i olika delar av hjärnan dör och det påverkar hjärnans 

storlek (Piguet, Hornberger, Mioshi & Hodges, 2011; Ragneskog, 2013). Dessutom kan 

personer med demenssjukdom tvingas leva med försämrade kognitiva minnesfunktioner 

(Mitchell & Shiri-Feshki, 2009). 

Inom forskningen kan demenssjukdom delas in i tre huvudkategorier: primärdegenerativa 

demenssjukdomar, vaskulära demenssjukdomar och sekundära demenssjukdomar. 

Primärdegenerativa demenssjukdomar gör att dessa personers hjärnceller dör i en större 

omfattning än vad som brukar anses vara normalt. Hit hör Alzheimers sjukdom, 

frontallobsdemens och Lewy body-demens. Vaskulär demens innebär kärlskador i hjärnan. 

Hit hör stroke som är relaterad till demens och subkortikal vitsubstansdemens. Sekundära 
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demenssjukdomar representerar de sjukdomar och skador som på sikt kan leda till demens, 

exempelvis HIV och syfilis (Socialstyrelsen, 2016). 

Demenssjukdom kan även delas in i tre stadier: mild demens, måttlig demens och svår 

demens. De första symtomen i det första stadiet påverkar närminnet, vilket bidrar till att 

dessa patienter kan få koncentrations- och orienteringssvårigheter (Bradford, Kunik, Schulz, 

Williams & Singh, 2009; Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2011). I denna fas är 

symtomen smygande och diffusa, vilket innebär att demenssjukdom kan förväxlas med andra 

sjukdomar. I detta stadium kan dessa patienter även råka ut för depression, minskad 

koordinationsförmåga (dyspraxi) och språksvårigheter (dysfasi) framträda. I det andra 

stadiet förekommer synhallucinationer och tydliga tecken på nedsatt visuospatial förmåga, 

det vill säga förmåga att kunna urskilja konturer, former och avstånd. Ytterligare symtom är 

försämrat minne, tendenser till ökad avskildhet mot omvärlden och minskad social 

interaktion. Personer med denna grad av demenssjukdom har ofta svårt för att uppfatta sitt 

sjukdomstillstånd. Samtidigt kan individens personlighet och sociala framtoning verka vara 

ungefär som den varit tidigare. I det tredje stadiet har de tidigare demenssymtomen 

förvärrats, så att personen börjar förlora förmågan att handskas med sina allmänna dagliga 

sysslor. Förvirring, aggression och upprepning av enformiga ord, fraser och rörelser är 

vanligt (Jönhagen, 2011).  

Med andra ord är demenssjukdom en progressiv sjukdom som påverkar både patient och 

omgivning (Ragneskog, 2013). Det kan innebära att patienter med demenssjukdom har svårt 

att leva upp till omgivningens värdegrunder samt ta hand om sin hälsa (Fessey, 2007). 

Anledningen är att dessa personer inte alltid klarar av att handskas med sina basala behov 

som att sköta sin hygien samt äta och sova regelbundet. För att diagnostisera 

demenssjukdom används ett ICD-10. Det ger en förenklad sammanfattning av patienternas 

försämrade minne, arbetsförmågor och sociala samarbete, afasi, apraxi, agnosi eller 

svårigheter att klara sina ADL. Patienter med demenssjukdom uttrycker ilska i både ord och 

handling. På grund av de olika symtomer får patienter med demenssjukdom svårigheter i 

kontakten med omvärlden, ställer det särskilda krav på allmänsjuksköterskan. Inte minst 

behöver sjuksköterskan kunna leva sig in i den livsvärld som patienten hamnat i för att 

kunna ge en god omvårdnad (Karlsson, Sidenvall, Bergh & Ernsth-Bravell, 2013).  

I dagsläget finns inget botemedel mot demenssjukdomar och därför slussas många av dessa 

patienter genom flertalet vårdkedjor under sjukdomsförloppet, vilket kan vara påfrestande 

för dem (Marcusson m.fl., 2011; Cahill m.fl., 2008).  I detta sammanhang har sjuksköterskan 

ett ansvar att kunna identifiera de symtom som utmärker personer med demenssjukdom och 

ge det omhändertagande som krävs. Sjuksköterskan behöver inte bara bemöta patienterna på 
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ett insiktsfullt sätt. Även patientens anhöriga förväntas få ett gott bemötande 

(Socialstyrelsen, 2016). Argumenten kring detta utvecklas i nedanstående avsnitt.  

2.2 Anhörigas upplevelse av vården  

Enligt Graneheim, Johansson och Lindgren (2014) upplever anhöriga oro över att det inte 

finns något botemedel för demens. Vidare slutar många anhöriga besöka sina släktingar med 

demenssjukdom på grund av den kognitiva försämring som demenssjukdom för med sig, 

samt på grund av deras upplevelser av att personalen saknar förståelse för hur det är att inte 

kunna kommunicera med en familjemedlem som har en demenssjukdom. Dock lär sig vissa 

anhöriga att uppskatta alternativa former av interaktion med patienten, till exempel att 

sjunga tillsammans. 

Anhöriga har observerat att personen med demenssjukdom i början var skeptisk till alla 

sjuksköterskor. De uppfattade dock att patienten ofta får en favoritsjuksköterska efter en 

stunds vistelse på vårdinstitutionen. De såg även att patienten på sikt utvecklar tillit till flera 

sjuksköterskor, vilket bidrar till ökat välbefinnande hos patienten. Vidare visade anhöriga 

ofta mycket engagemang och uppskattning när sjuksköterskorna utförde sina uppgifter 

korrekt (Cronfalk, Norberg & Ternestedt, 2017). 

De anhöriga erfor även att hemmen som patienterna vårdas i främjar patientens stabilitet i 

det dagliga livet, där en känsla av säkerhet och vackra omgivningar bidrar till patientens 

känsla av välbefinnande. Vidare ansåg de anhöriga att det är viktigt att bevara intressen som 

till exempel att läsa dagstidningen, välja TV-program eller lyssna på radion. Det kan upplevas 

ha stor betydelse för patienten eftersom dessa aktiviteter är djupt rotade och kopplade till 

patientens identitet. Forskningen av Cronfalk m.fl. (2017) bekräftar de anhörigas 

iakttagelser. Närmare bestämt bekräftar de att sjuksköterskor behöver förstå ett antal 

grundläggande behov hos patienterna för att de ska må bra. Dessa innefattar patientens 

behov av delaktighet i vardagliga aktiviteter som till exempel matlagning, samt patientens 

behov av att utöva aktiviteter som de har hållit på med tidigare i livet, som till exempel att 

sjunga tillsammans. Om dessa behov inte tillgodoses så riskerar det att försämra patientens 

känslor av värdighet och ge en negativ självbild. 

Även om studier pekar på att de flesta anhöriga vanligtvis är nöjda med verksamheterna på 

vårdhemmen så önskar de mer vardagliga aktiviteter för patienterna. Anledningen är att de 

upplever en brist på vardagliga aktiviteter och det kan upplevas bidra till sämre livskvalitet, 

inaktivitet och tidigarelagda läggningstider som genomförs redan klockan 18 (Bolling, 

Gjengedal & Rosland, 2016; Cronfalk m.fl., 2017). Dessutom har anhöriga uppmärksammat 
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att vårdhemmens resursbrister kan äventyra patienternas självständighet, där patienterna 

inte ges de utrymmen som behövs för att genomföra vissa sysslor på egen hand. Anhöriga 

kan även känna sig nödgade att i vissa situationer klaga på saker som de inte är nöjda med i 

vårdhemmet, eftersom patienterna sällan vill göra det själva på grund av rädsla att hamna i 

konflikt med sjuksköterskorna. Anhöriga har berättat att sjuksköterskorna därför kan 

betrakta dem som ”besvärliga anhöriga”. Även av dessa anledningar kan anhöriga önska att 

vårdavdelningarna får mer tid och resurser för att bättre uppfylla patienternas behov (Bolling 

m.fl., 2016). Vidare har anhöriga beskrivit att isolering och ovillighet att delta i aktiviteter är 

en del av somliga patienters personlighet. Därför ansåg vissa anhöriga att sjuksköterskorna i 

högre utsträckning borde anpassa vården utifrån varje persons behov (Cronfalk m.fl., 2017). 

Sjuksköterskorna  behöver förstå den skepsis och förvirring som patienten med 

demenssjukdom kan känna under sin första tid på vårdinstitutionen. Sjuksköterskan behöver 

även vara lyhörda för att patienterna har skilda individuella behov. Inte minst kan 

sjuksköterskan behöva skapa en vårdsituation som gör att varje patient känner sig mer som 

hemma. Inte minst gäller det patienternas dagliga rutiner. Sjuksköterskorna har även ett 

ansvar i att kunna kommunicera med såväl patient som anhöriga. På grund av den nya 

situation som uppstått för patient och anhöriga kan det vara svårt för dem att kommunicera 

sinsemellan. Det kan därför innebära en extra utmaning för sjuksköterskan att kunna 

koordinera de patienterna som kommunicerar med varandra, där patient, anhöriga, läkare 

och annan personal har mycket olika roller (Bolling m.fl., 2016; Cronfalk m.fl., 2017) 

2.3 Sjuksköterskans profession 

Enligt Socialstyrelsen (2010) är det sjuksköterskan som tillsammans med läkare har första 

kontakten med en patient som har demenssjukdom när det gäller planering och utformning 

av vård- och omsorgsinsatser. När patientens behov av vård och omsorg ökar blir det 

däremot nödvändigt att även ta hjälp av ytterligare yrkeskunnigas kunskap och insatser. I 

detta sammanhang är sjuksköterskan skyldig att analysera sitt arbete och arbetssätt för att 

hitta styrkor och svagheter i omvårdnadsarbetet, i syfte att främja patientens hälsa (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Bland annat beskriver kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska att sjuksköterskan ansvarar för och leder omvårdnadsarbetet i 

samarbete med patient och anhörig, för att underlätta patientens fysiska, psykiska och 

andliga välbefinnande. 

För att kunna tillgodose behoven hos patienter med demenssjukdom har ett antal 

författningar skapats. En av dessa författningar är de grundläggande värderingar som enligt 
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Socialstyrelsen (2010) innebär att människor med demenssjukdom ska få sin integritet och 

sitt självbestämmande respekterade. De ska även få insatser på jämlika villkor och dessa 

insatser ska vara lättillgängliga och bevaka deras individuella rättigheter. De ska få känna sig 

trygga och inte diskrimineras, det vill säga inte uteslutas från omsorg och vård på grund av 

kön, etnicitet, ålder eller diagnos. Utöver den lagstiftning som kretsar kring vårdgivarna 

lägger Socialstyrelsen även stor vikt på vårdgivarnas egna etiska värderingar. Enligt Svensk 

Sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskan även ha en dialog med patient och/eller 

närstående samt ge vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vården. För att lyckas 

med detta måste sjuksköterskorna ha en ingående förståelse för patienter med 

demenssjukdom. 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Teorin som valts för detta examensarbete grundar sig på Erikssons (2014, 2015) teoretiska 

begrepp kring lidande och vårdande. Dessa två teoretiska begrepp valdes för att de lyfter 

fram både patientens upplevelser i lidandet och sjuksköterskans perspektiv i vårdandet. 

Eftersom patienten är så central för sjuksköterskornas verksamhet är tanken att Erikssons 

betoning på både lidande och vårdande kan lyfta fram sjuksköterskors erfarenheter utifrån 

två kontrasterande perspektiv. Erikssons teoretiska perspektiv lyfta fram sjuksköterskornas 

erfarenheter av både patientens lidande och den egna vården. Dessutom är Eriksson (2015) 

en mycket välciterad källa inom vårdvetenskapen och verkar därför utgöra en erkänd och 

solid vetenskaplig grund att stå på.  

2.4.1 Lidande 

Eriksson (2015) beskriver patienten som en lidande människa och detta lidande upplevs som 

centralt i patientens värld. Människan uttrycker sitt lidande på olika sätt eftersom det saknas 

ett tydligt och etablerat språk för att förmedla lidandet. Visserligen kan människan uttrycka 

sitt lidande i form av oro, rädsla och förvirring, men tydligare än så blir sällan det språk som 

uttrycker lidande. Detta lidande kan därför observeras och förstås på många sätt av 

omgivningen.  I detta sammanhang beskriver Eriksson (2015) även lidandets drama, där 

vårdaren kan betraktas som en medaktör.  Det är nämligen viktigt att som sjuksköterska 

bjuda in den lidande personen till en samvaro med respekt där hen får möjlighet att ventilera 

sitt lidande. Vård i social gemenskap utgör därför en viktig del av vårdandet eftersom 

människan är en social varelse som söker sig till andra. När lidande uppkommer är det därför 

viktigt att vårda i social gemenskap, eftersom denna gemenskap kan lindra lidandet 

(Eriksson, 2014).  
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Enligt Eriksson (2015) finns det tre typer av lidande: Livslidande, sjukdomslidande och 

vårdlidande. Med livslidande menas att människans självklara invanda liv rubbas och mer 

eller mindre plötsligt blir bortryckt, där den nya patientrollen ruckar på människans 

fundamentala livssituation. Sjukdomslidande relateras till sjukdom och behandling. Detta 

lidande kan ta sig uttryck både kroppsligen och själsligen; kroppsligen genom att den 

kroppsliga smärtan blir central för den lidande människans liv och själsligen genom att 

lidandet överskuggar stora delar av personens inre liv. Vårdlidande uppstår när människan 

utsätts för ett lidande förorsakat av bristfällig eller utebliven vård (Eriksson, 2015).  

Mer exakt kan vårdlidandet enligt Eriksson (2015) indelas i följande övergripande kategorier: 

Kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff, samt maktutövning och utebliven 

vård, alternativt icke-vård. Att kränka patientens värdighet och dennes värde utgör den 

vanligaste formen av vårdlidande. Kränkningen av patientens värdighet sker exempelvis 

genom att patienten indirekt fråntas känslan av att vara en jämställd människa. Det kan leda 

till att patientens inre hälsoresurser minskar. Patienten kan uppleva sig värdelös på grund av 

skam och skuld samt på grund av att vissa vårdare kan se olika på olika patienter. Patientens 

upplevelse av att ha ett eget värde som patient är en grundläggande betydelse för 

hälsoprocessen. Därför kan kränkningar av patientens värdighet leda till lidande. Fördömelse 

och straff kan sammankopplas med kränkning av människans värdighet. Det kan exempelvis 

handla om att straffa patienten genom att inte ge karitativ vård eller att nonchalera 

patienten.  Att utöva makt är att beröva patientens frihet genom att tvinga hen göra 

handlingar ofrivilligt. Att inte ta patienten på allvar är en annan form av maktutövning, 

vilken kan ge patienten en känsla av maktlöshet. Vidare nämner Eriksson (2015) att detta 

även kommer till utryck då vårdaren håller fast vid rådande rutiner och har svårt att se saker 

från patientens perspektiv eller tankevärld. Eriksson (2015) beskriver dessutom att utebliven 

vård eller icke-vård kan bero på bristande förmåga att se och bedöma vad patienten behöver. 

Icke-vård eller utebliven vård sker när en nödvändig vård inte utförs eller när en avgörande 

aspekt i vården saknas. Det kan handla om allt från små mindre förseelser och slarv till direkt 

medveten nonchalans eller vanvård.  

2.4.2 Vårdande 

Erikssons (2014) grundidé tycks vara att människans lidande reducerats till en teknisk 

diagnos och att befrielsen från denna opersonliga teknifiering öppnar upp för vårdandets 

ursprungskälla. Denna ursprungskälla går att finna i de historiska förutsättningarna för allt 

vårdande och den går att finna i ett mer humant synsätt på människan. Vårdandets 

ursprungskälla väcks alltså till liv när patienten befrias från det opersonligt objektiva 
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synsättet som utvärderas i kliniska sjukhusrum och istället förenas med en human 

helhetssyn, där patienten inte kan separeras från vårdaren annat än i tanken.  

Enligt Eriksson (2014) vilar ett mer humant vårdande på kärlekens kraft som förmedlas 

genom ömhet, ansning och närhet. Vårdandet kan även ses som en kraft vilken leder till 

utveckling och tillväxt. I detta sammanhang beskriver Eriksson (2014) vårdformerna 

ansning, lekande och lärande. Med ansning menas att vårdgivaren sörjer för den andres 

välbefinnande till kropp, själ och ande. Med lekande menas att vårdgivaren kan främja 

människans hälsa och trygghet genom ömsesidig lek, eftersom varje människa har en 

inneboende kraft att skapa och denna skapande kraft kan uttryckas på lekfulla vägar till 

hälsa. Lärande innebär därför en känsla av utveckling i syfte att stödja och upprätthålla 

hälsoprocesserna. Dessa tre vårdformer frammanar ett tillstånd av tillit samt psykiskt och 

fysiskt välbehag i människan.  

Vidare beskriver Eriksson (2014) att kärlek och omtanke är uttryck för det sant mänskliga. 

Därför är tro, hopp och kärlek grunden för all vård av människor.  I detta sammanhang är 

vårdgivaren en viktig aktör som kan skapa en patientnära omvårdnad. Dessutom beskriver 

Eriksson (2014) den naturliga vården, där vårdaren tillgodoser patientens naturliga behov av 

kärlek, närhet och omsorg. Därför ska vårdgivaren hjälpa patienten att ge uttryck för sina 

naturliga önskemål och känslor genom att vara närvarande samt visa kärlek och intresse 

(Eriksson, 2014). 

Detta humana vårdande ifrågasätter den illusoriska separationen mellan subjekt och objekt, 

mellan vårdare och patient, och reflekterar vårdandets ursprungskälla. Detta nya synsätt som 

Eriksson (2014) illustrerar är ett paradigmskifte vilken börjat ta form under de senaste 

årtiondena. I detta paradigmskifte betraktas patienten utifrån ett inkluderande 

helhetsperspektiv, där sjuksköterskan behöver ta hänsyn inte bara till patientens kropp, men 

även till patientens inre liv och totala livssituation. Det kan sjuksköterskan göra genom att 

möta patienten i en vårdprocess. Denna vårdprocess fungerar som en karta vilken vägleder 

sjuksköterskan genom de fyra faserna bedömning, planering, genomförande och utvärdering. 

I diskussion mellan patient och sjuksköterska avgör de tillsammans vilken vård som ska 

tillämpas och vilka mål som ska sättas upp. Utifrån dessa mål klargörs vilka vårdaktiviteter 

som ska tillämpas. Denna vårdprocess fungerar därför som vägledning för hur 

sjuksköterskan kan agera i olika vårdsituationer. 
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2.5 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att patienter som har demenssjukdom inte kan få något botemedel. 

Samtidigt blir sjukdomen mer framträdande ju längre den fortskrider. Det gör att dessa 

personer hamnar i en svår situation som tenderar att förvärras i takt med att sjukdomen 

utvecklas. Patienterna uttrycker denna sjukdom och det lidande den för med sig på olika sätt. 

Därför är det viktigt att sjuksköterskan kan hjälpa dessa personer, inte minst genom att ge 

dem vård som baseras på ömhet, ansning och närhet, och som bidrar till att de kan uppleva 

sin tillvaro som meningsfull, trots de svårigheter de befinner sig i. Av denna anledning har 

sjuksköterskor en nyckelroll i att bedriva vård utifrån varje enskild persons behov och 

önskemål. Många anhöriga upplever oro och frustration över familjemedlemmar med 

demenssjukdom och att sjuksköterskorna har för lite erfarenhet och kunskap om hur 

komplext det är att ha en familjemedlem med demenssjukdom. Sjuksköterskan behöver ha 

insikt i varje patientens individuella behov. Det inkluderar en insikt i familjemedlemmarnas 

svårigheter att förstå den närstående som plötsligt förändrats och ter sig så annorlunda. En 

studie i sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med demenssjukdom skulle 

därför kunna lyfta fram sjuksköterskornas vårdsituation och en del av den komplexitet som 

sjuksköterskorna befinner sig i, när de försöker hjälpa patienter som lider av sin 

demenssjukdom och de anhöriga som försöker förstå dem. En sådan studie kanske därför 

kan tillföra en tydligare bild av hur personer med demenssjukdom kan ges en bättre 

förståelse och omvårdnad.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med 

demenssjukdom. 

4 METOD 

Metodkapitlet beskriver examensarbetets metodval. Vidare redovisas datainsamling, urval, 

dataanalys och etiska överväganden.  
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Eftersom syftet med examensarbetet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter valdes en 

kvalitativ ansats. Anledningen är att kvalitativa metoder bidrar till mer nyanserade 

forskningsresultat än kvantitativa metoder. En kvalitativ ansats kan baseras på bland annat 

observation, djupintervju, fallstudie eller litteraturstudie för att besvara en frågeställning 

(Bryman, 2011). I denna examensarbetet tillämpades en litteraturanalys av artiklar som 

baseras på kvalitativa metoder. Examensarbetet baseras på en beskrivande litteraturanalys 

utifrån Evans (2002). Anledningen är att Evans beskriver en metod för att på ett systematiskt 

sätt jämföra kvalitativa forskningskällor inom ett väl avgränsat forskningsområde. Detta 

tillvägagångssätt baseras på fyra steg: urval och insamling av datamaterial, identifiering av 

nyckelfynd, identifiering av tema och subtema, samt beskrivning av fenomenet.  

4.1 Urval och insamling av datamaterial 

Litteratursökningen påbörjades 2016. Databaserna.  PubMed och Cinahl Plus användes för 

att söka artiklar till examensarbetet. Dessa databaser valdes eftersom de riktar sig mot 

forskning inom  omvårdnad, samt anses vara väletablerade och täcka ett stort antal artiklar 

som kan sökas fram utifrån uppställda kriterier vad gäller Peer Review, tillkomstår, språk och 

mycket annat (mer om detta nedan). Sökord som användes i sökningen av artiklarna var 

dementia, nurse-patient, caring, nursing , experience, qualitative, perception, opinion, 

acute och meeting. Sökorden kombinerades med de booleska sökoperatörerna AND och OR 

för att kombinera dem i gemensamma söktermer. Friberg (2017) beskriver att detta 

kombinerande av sökord kan vara lämpligt för att göra mer avgränsade sökningar och hitta 

särskilt lämpliga artiklar som svarar på studiens syfte. Genom att vid ändelsen på vissa ord 

lägga till symbolen * har trunkering tillämpats på vissa sökord. Det innebär att en sökning 

utifrån sökordet nurse-patient* ger sökträffar på artiklar som innehåller ordet nurse-patient 

samt alla de ändelser som detta ord kan ha, exempelvis nurse-patients, nurse-patientcare, 

och så vidare (Polit & Beck, 2012). De flesta av sökningarna gav mellan 25 – 60 sökträffar.  

Titlarna på de 20 översta sökträffarna lästes igenom på ett systematiskt sätt efter varje 

sökning med nya söktermer. Exempelvis gav sökningen utifrån söktermerna nurse 

experience AND caring AND dementia 31 sökträffar. Av dessa 31 artiklar lästes de första 20 

artikelrubrikerna, varav 11 artikelsammanfattningar blev genomlästa och fyra artiklar blev 

helt genomlästa (se bilaga A). Anledningen till att de översta 20 sökträffarna lästes igenom är 

att databaserna sorterade fram de mest relevanta artiklarna överst i sökträfflistan. Därefter 

översattes titlarna från engelska till svenska, ibland manuellt och ibland genom att 

artikelrubrikerna kopierades till Googles databas för översättning. De artiklar med titlar som 

bäst verkade sammanfalla med examensarbetets inklusionskriterier granskades ytterligare en 



13 

 

gång genom att artiklarnas sammanfattningar genomlästes. I de fall artiklarnas 

sammanfattningar uppfyllde inklusionskriterierna så kontrollerades att artiklarna innehöll 

en fulltextversion. I det fall artiklarna innehöll en fulltextversion, vilket alla artiklar gjorde, så 

lades de undan för en mer fullständig genomläsning. 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara kvalitativa, publicerade mellan 2006 och 

2018 samt handla om personer som är minst 65 år och har demens. Ytterligare kriterier var 

att artiklarna skulle vara Peer Reviewed, vilket innebär att de är granskade och godkända av 

en eller flera oberoende forskare. Artiklar som söktes var alltså upp till 12 år gamla, vilket 

enligt Friberg (2017) tyckts var en rimlig tidsbegränsning. Dessutom var artiklarna som 

söktes på engelska och från olika delar av världen, framförallt västvärlden. 

Exklusionskriterier var kvantitativa artiklar, artiklar som inte stämde överens med 

examensarbetets syfte, artiklar som inte hade fulltext, var äldre än tolv år och kretsade kring 

personer som är yngre än 65 år.  

Vid den fullständiga genomläsningen granskades fulltextversionerna av de undanlagda 

artiklarna mer genomgående för att avgöra om de uppfyllde examensarbetets 

inklusionskriterier. Samtliga artiklar granskades därför utifrån ett kvalitets-

granskningsprotokoll som baseras på Friberg (2017). Detta granskningsprotokoll går ut på 

att poängsätta vetenskapliga artiklar utifrån hur väl de presenterar de vetenskapliga aspekter 

som förväntas i en forskningsartikel. Därigenom fick de artiklar som innehåller tydliga 

beskrivningar av metod, analys, resultat, forskningsetiska principer och som drog tydliga 

slutsatser vilka anknöt till examensarbetets syfte höga poäng, medan artiklar med outvecklad 

argumentering, struktur och vetenskaplighet fick låga poäng. Andra frågor som ställdes 

under kvalitetsgranskningen var om artikeln presenterar ett tydligt problem, om den tydligt 

beskriver en omvårdnadsvetenskaplig teoribildning, om artikelns syfte är relevant för detta 

examensarbete, hur metod och teoretiska utgångspunkter hänger ihop och om det sker en 

tydlig återkoppling till vårdvetenskapliga teoretiska antaganden i artikeln. Genom detta 

granskningsprotokoll blev 39 artiklar granskade och de tio artiklar som fick högst poäng och 

bäst berörde examensarbetets syfte inkluderades i studien (se bilaga B). 

4.2 Identifiering av nyckelfynd 

Det andra steget i en litteraturstudie är enligt Evans (2002) att identifiera nyckelfynd. De tio 

fulltextartiklar som inkluderades i studien gavs därför ytterligare genomläsningar. Närmare 

bestämt identifierades nyckelfynd genom att granska artiklarnas resultat. Nyckelfynden som 

bedömdes vara mest relevanta för examensarbetets syfte markerades med 

överstrykningspenna av olika färg i de fysiska artiklarna, eller markerades med datorverktyg i 
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de digitala artiklarna. Därefter sammanställdes och presenterades nyckelfynden i varje 

artikel. Dessa nyckelfynd skrevs först på papper eller ett digitalt dokument och överfördes 

sedan till ett separat digitalt dokumentschema. Exempel på nyckelfynd finns i nedanstående 

tabell 1. 

 

Exempel på nyckelfynd i artikelurvalet 

Nyckelfynd Tema Subtema 

If you have such a tightly 

organized clinic day with 

examinations, you simply 

have to work out your work, 

routine work, patients who 

are admitted; everything has 

to be done in a short time. If 

you have a patient who 

comes out again and again, 

sometimes with, sometimes 

without attendants, asks how 

late it is and when there will 

be food and why I cannot go 

home, comes with a suitcase 

in hand – this is disturbing. 

(Pinkert.m.fl., 2017) 

Hinder i vårdandet Arbeta under tidsbrist 

Hospitals had inadequate 

structural environments not 

adapted for dementia care. 

Since patients with dementia 

had specific needs, the 

hospital environment 

certainly was of importance 

for successfully treating these 

people.   

Nolan, L. (2007) 

Hinder i vårdandet  Miljöns betydelse i 

vårdandet 

 

Nursing staff considered Utmaningar i Svårigheter att förstå 
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non-functioning 

communication to be an 

obstacle to care of people 

with dementia. A common 

language would facilitate the 

creation of contact with 

residents, contribute to 

reduced use of sedatives and 

facilitate daily care.  

Söderman, Rosendahl & 

Mazaheri (2016) 

kommunikationen patientens uttryck 

 

Tabell 1: Exempel på artikelurvalets nyckelfynd kring sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda patienter med demenssjukdom. 

 

Genom denna process där nyckelfynd identifierades framträdde ett antal likheter och 

gemensamma mönster i de tio artiklarna. Dessa gemensamma mönster förenklade arbetet 

med att identifiera de teman och subteman som skapade en struktur åt litteraturanalysen. 

Arbetet med att identifiera teman och subteman beskrivs närmare nedan. 

4.3 Identifiering av tema och subtema samt beskrivning av fenomenet 

En litteraturstudies tredje steg är enligt Evans (2002) att kategorisera och gruppera 

artiklarnas nyckelfynd. I fallet med detta examensarbete så utmynnade denna kategorisering 

i ett antal teman och subteman. Dessa teman och subteman skapades genom att identifiera 

likheter och skillnader mellan artiklarnas nyckelfynd. Dessa likheter och skillnader jämfördes 

i relation till uppsatsens syfte, samt i relation till det forskningsläge som belystes i artiklarna. 

Eftersom genomläsningen av artiklarna pekade på gemensamma mönster och teman 

noterades ett flertal teman som tycktes reflektera uppsatsens syfte utifrån skilda perspektiv. 

Efter noggranna överväganden resulterade det i att temat hinder i vårdandet kom att utgöra 

ett tema. Anledningen är att artiklarna genomgående beskrev sjuksköterskors erfarenheter av 

svårigheter och hinder i vården av personer med demenssjukdom. Eftersom artiklarna 

upprepade gånger betonade sjuksköterskors erfarenheter av stress och tidsbrist samt 

poängterade vikten av den omgivning som sjuksköterskor och patienter befann sig i, så 

fastställdes att subtemat arbeta under tidsbrist och miljöns betydelse i vårdandet skulle 

utgöra subteman till detta tema. Med andra ord är dessa två teman aspekter av de hinder 
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som tycks kunna uppstå i vården av personer med demenssjukdom. Eftersom flertalet 

artiklar betonade att sjuksköterskor erfor beroende och osjälvständighet i sin yrkesroll, och 

att det skapade hinder för deras vård, så valdes subtemat erfor osjälvständighet som ett 

tredje subtema. I och med att artiklarna genomgående poängterade att sjuksköterskor erfor 

att kommunikationen är avgörande i vården av personer med demenssjukdom och att denna 

kommunikation är svår och utmanande i kontakten med patienterna, så valdes även temat 

utmaningar i kommunikationen. Här visade artiklarna att sjuksköterskorna på olika sätt 

erfor svårigheter att förstå patientens uttryck samt att de tyckte sig ha kunskapsbrister i 

samband med vården av och kommunikationen med patienterna. Dessa två aspekter kom 

därför att utgöra subteman till detta tema. Sammantaget resulterade det i nedanstående 

teman och subteman. 

 

Teman 

Tema Subtema 

Hinder i vårdandet  Arbeta under tidsbrist 

 Miljöns betydelse i vårdandet 

 Erfor osjälvständighet 

Utmaningar i kommunikationen  Svårigheter att förstå patientens 

uttryck 

 Brist på kunskap 

Tabell 2: Litteraturanalysens tema och subtema. 

 

Det krävdes ett flertal genomläsningar av artiklar och jämförelser med examensarbetets syfte 

för att arbeta fram ovanstående teman och subteman. Bland annat antogs först att temat 

utmaningar i kommunikationen skulle kunna betraktas som ett subtema till temat hinder i 

vårdandet. Efter närmare eftertanke fastställdes dock dessa teman samt subteman och en 

närmare diskussion kring valen av dessa ges i uppsatsens diskussionskapitel. Ovanstående 

tabell 2 användes alltså som struktur för att beskriva fenomenet, nämligen sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda patienter med demenssjukdom. Resultatet av denna beskrivning går 

att finna i examensarbetets resultatkapitel.   
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4.4 Etiska överväganden  

De forskningsetiska principerna (Codex, 2015) lyder som följer: Informationskravet innebär 

att de personer som det bedrivs forskning om ska informeras om förutsättningarna för 

undersökningen, inte minst att deltagandet är frivilligt och att medverkandet kan avbrytas 

om så önskas. Nyttjandekravet innebär att insamlat forskningsmaterial inte får nyttjas till 

annat än forskningen. Samtyckeskravet innebär att de personer som ingår i undersökningen 

vet att de kan avbryta detta deltagande när de vill samt att de måste ge sitt uttryckliga 

samtycke till att medverka i studien. Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som 

tillhör studien inte ska kunna kopplas till de informanter som medverkar i studien samt att 

inga obehöriga ska kunna ta del av dessa uppgifter. Sammanfattningsvis lägger dessa etiska 

forskningsprinciper stor vikt vid att undvika personligt lidande bland 

undersökningsdeltagarna (Codex, 2015). 

Detta arbete baseras på en litteraturstudie och inte på metoder där författarna kommer i 

direkt kontakt med informanter, som intervjuer och observationer. Det innebär att 

författarna inte har haft möjlighet att informera informanter om att deltagandet är frivilligt 

och att de kan avbryta sitt deltagande. Däremot lades vikt vid att de vetenskapliga artiklar 

och den litteratur som undersökts i detta arbete har genomgått etisk granskning och på detta 

sätt följer de forskningsetiska principer som definierats av Codex (2015). Ett exempel på det 

är att de artiklar som under kvalitetsgranskningen visade sig sakna en tydlig forskningsetisk 

diskussion gavs lägre poäng och därmed gavs lägre möjligheter att ingå i examensarbetet. 

Dessutom antogs att samtliga artiklar getts tillstånd att publiceras först efter att de granskats 

av en forskningsetisk kommitté. Utifrån ovanstående resonemang bör detta examensarbete i 

tillräckligt hög grad tillmötesgå de forskningsetiska principer som beskrivs av Codex (2015). 

Ytterligare forskningsetiska resonemang ges i examensarbetets diskussionskapitel. 
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5 RESULTAT  

Resultatet grundas på 10 kvalitativa vetenskapliga artiklar och struktureras efter temat 

hinder i vårdandet och utmaningar i kommunikationen.  

5.1 Hinder i vårdandet  

Detta tema beskriver vilka hinder sjuksköterskorna möter när de vårdar patienter med 

demenssjukdom. Utifrån de granskade artiklarna handlade dessa hinder främst om att arbeta 

under tidsbrist, otillräckliga vårdmiljöer och erfarenheter av osjälvständighet i samarbetet 

med patienter, anhöriga och andra vårdgivare.  

5.1.1 Arbeta under tidsbrist 

Artiklarna beskrev främst att sjuksköterskorna erfor tidsbrist som en utmaning för att kunna 

ge god omvårdnad till patienter med demenssjukdom. Vidare framkom att sjuksköterskornas 

vilja att lindra patienternas lidande och förbättra deras livskvalitet var stort, men tidsbrister 

orsakade upplevelser av belastning och frustation (Edberg m.fl., 2008, Houghton m.fl. 2016). 

I detta sammanhang beskrev många av sjuksköterskorna att patienter med demenssjukdom 

kräver mer tid än andra patienter. Sjuksköterskorna uttryckte även behovet av att undvika 

stress och skapa tillit och förtroende i syfte att förbättra samarbetet mellan sjuksköterskor 

och patienter. Därför ville de spendera mer tid med patientgrupperna. Men när tiden inte 

räckte till så gav tidsbristerna upphov till ökad stress och minskad tillfredsställelse på 

arbetsplatsen (Pinkert m.fl., 2017). 

If you have such a tightly organized clinic day with examinations, you simply have to 

work out your work, routine work, patients who are admitted; everything has to be 

done in a short time. If you have a patient who comes out again and again, sometimes 

with, sometimes without attendants, asks how late it is and when there will be food 

and why I cannot go home, comes with a suitcase in hand – this is disturbing. (Pinkert 

m.fl., 2017, s.6) 

 



19 

 

Dessutom måste mer tid och uppmärksamhet än vanligt ägnas åt just dessa patienters 

hemanpassade vård, exempelvis deras vårdmiljö och grundläggande behov av att äta, vila och 

ta hand om sin hygien (Pinkert m.fl., 2017).  

 

Ovanstående iakttagelser bekräftas av Nolan (2007) samt Houghton m.fl. (2016) vilka visar 

att sjuksköterskorna erfor svårigheter med att anpassa vården till patienter med 

demenssjukdom i stressiga situationer där tiden är begränsad: ”But there is also a lack of 

time to learn their biography. So if you knew more, it would probably be easier”. (Pinkert 

m.fl., 2017, s.8). Houghton m.fl. (2016) beskriver vikten av att anpassa vården till individen 

snarare än att enbart fokusera på fastställda rutiner. Anledningen är att det ökar patienternas 

trygghet och känsla av respekterad integritet.  

 

5.1.2  Miljöns betydelse i vårdandet 

Det visade sig även att vården av patienter med demenssjukdom kan vara extra stressig i 

miljöer som inte är anpassade för dessa patienter, som till exempel vissa sjukhusmiljöer vilka 

kan upplevas som främmande och vara svåra att orientera sig i (Johansson m,fl.,2009; 

Houghton m.fl., 2016; Pinkert m.fl., 2017). Risken att sjuksköterskan inte involverar 

patienten i sitt vårdande ökar i en sådan miljö, vilket leder till otrygghet och ökat lidande för 

patienten.  En sådan stressig och ogynnsam miljö påverkar denna patientgrupp på ett 

uppenbart negativt sätt och försämrar deras hälsa samt livskvalitet (Johansson m.fl., 2009; 

Houghton m.fl., 2016). När sjuksköterskorna på grund av bristfälliga miljöer blev stressade, 

till exempel på akuten, tvingades de nonchalera patienter och uppge att det inte fanns 

möjligheter att involvera dem i vården. Sjuksköterskorna upplevde därför att miljön på 

sjukhuset inte var anpassad till patienter med demenssjukdom. Sådana miljöer ökade 

patienternas tendenser till akut förvirring och agitation, särskilt när det skedde en plötslig 

miljöförändring eller förändring i medicineringen (Houghton m.fl., 2016). Här pekade 

sjuksköterskorna på vikten av att skapa en positiv atmosfär och lugn vårdmiljö genom att 

försöka vända patienternas uppmärksamhet bort från vården och lugna dem genom att 

exempelvis sjunga och prata om gamla tider. Sjuksköterskorna beskrev även att vården bör 

anpassas till patienter med demenssjukdom genom att skapa en demensvänlig miljö, 

exempelvis en miljö som påminner om patienternas hem (Pinkert m.fl., 2017; Houghton 

m.fl., 2016). På så sätt kan patienterna minnas sitt hem och därför känna sig mindre 

främmande i vårdmiljön, vilket dämpar förvirringen.   

We try to keep a certain structure in order to bring a little bit of normality into this 
hospital setting, simply so that the patients remember a bit of their home and do not 
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feel completely alien, which, of course, is not quite feasible. But it helps, or just 
supports them a bit, so they do not feel ‘I am now in a completely strange 
environment’. (Pinkert m.fl., 2017, s.6) 

 

Sjuksköterskorna berättade också att patienterna med demenssjukdom i möjligaste mån 

tilldelades rum så nära sjuksköterskornas kontor som möjligt, på grund av risken att 

patienterna rymmer. Denna rumsplacering underlättade även möjligheten att besöka 

patienterna med demenssjukdom oftare än övriga patienter (Pinkert m.fl., 2017). 

Sammantaget pekade artiklarna alltså på vikten av en miljö som ger sjuksköterskorna tid att 

ta hand om patienterna och få dem att känna sig hemmastadda.  

5.1.3 Erfor osjälvständighet 

Artiklarna beskriver att sjuksköterskorna ofta samarbetar med flertalet aktörer, vilket 

begränsar deras självständighet. För att uppnå en god omvårdnad måste sjuksköterskorna å 

ena sidan arbeta med patienterna och anhöriga och å andra sidan vara överens med läkare, 

sjukgymnaster och andra yrkesverksamma från flertalet vårdprofessioner (Bryon m.fl., 2012; 

Edberg m.fl., 2008; Pinkert m.fl., 2017). Här poängteras vikten av att sjuksköterskorna är 

medvetna om sin professionella roll, patienternas känslighet och vårdteamets attityder och 

handlingar, inte minst för att förebygga ångest och agitation bland patienterna. 

Your job is so much more than that (the nursing care of patients with dementia), you 
are dealing with your colleagues, all the external factors, the families, money 
frustrations, equipment not working, problems at home which you bring into work. 
The clients, it’s quite a wide aspect of your day, a big one, but not the only thing that 
makes life difficult. (Edberg m.fl., 2008, s.238) 

 

Mer specifikt så framkom att sjuksköterskornas erfarenheter av minskad självständighet och 

ökad maktlöshet växte ur de beslut om patienternas situation som fattats av andra 

sakkunniga. I många situationer kände sjuksköterskorna att de var tvungna att utföra 

uppgifter som exempelvis läkarna hade delegerat utan att de hade rådfrågats (Edberg m.fl., 

2008; Bryon m.fl., 2012). Känslan av maktlöshet berodde på att sjuksköterskorna tvingades 

infoga sig i läkarnas beslut samtidigt som de stod patienterna närmare än läkarna och bättre 

kunde se vilken vård patienterna egentligen behövde. De kunde därför se när läkarna fattade 

felaktiga beslut, ibland utan större möjligheter att påverka dem (Bryon m.fl., 2012). Vidare 

framkom att sjuksköterskorna kände en skyldighet att vara professionella och tillmötesgå 

patienternas behov och vädjan. Eftersom sjuksköterskorna ”kände” patienterna  i sitt 

nuvarande tillstånd var de kompetenta att tolka och förmedla patienternas beteenden, 

exempelvis trötthet på livet.  
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Some will say: well what’s wrong with them? And try and diagnose over the phone, 
rather than actually coming out and doing a home visit. Probably one of the biggest 
issues that we have is that the GPs wouldn’t always come out and help us asses. (De 
Witt Jansen m.fl, 2016, s.1239) 

 

Denna bindning till patienten kunde bidra till en känsla av minskad självständighet i 

kontakten med patientens anhöriga och yrkesverksamma inom vården (Bryon m.fl., 2012; 

Edberg m.fl., 2008). I dessa sammanhang kunde sjuksköterskorna uppleva en stark relation 

med patienterna, men saknade ofta ett utvecklat samarbete i vårdteamet (Pinkert m.fl., 2017; 

Edberg m.fl., 2008; Bryon m.fl., 2012, De Witt Jansen m.fl., 2016).  

5.2   Utmaningar i kommunikationen 

Detta tema behandlar sjuksköterskornas utmaningar i kommunikation med patienter som 

har en demenssjukdom. Det innefattar sjuksköterskornas svårigheter att förstå patienternas 

verbala och icke-verbala uttryck samt sjuksköterskornas kunskapsbrister om demens och 

demensvård. 

5.2.1 Svårigheter att förstå patientens uttryck 

Sjuksköterskor hade erfarit utmaningar med att patienter försökt göra sig förstådda utan att 

lyckas. Det kunde leda till allvarliga konflikter som hade långsiktiga negativa återverkningar 

på de patienter som led av demenssjukdom (Johansson m.fl., 2009; Pinkert m.fl., 2017; 

Edberg m.fl., 2008; De Witt Jansen m.fl., 2016; Söderman m.fl., 2016).  När 

sjuksköterskorna inte förstod patienternas uttryck kunde följden bli att de råkade överträda 

patienternas autonomi och integritet. Ett resultat kunde bli att sjuksköterskorna tolkade 

patienternas beteende med oförståelse och frustration (Edberg m.fl., 2008; De Witt Jansen 

m.fl., 2016).  

Omvänt kunde sjuksköterskorna ha svårigheter att göra sig förstådda inför patienterna, inte 

minst när sjuksköterskorna försökte ge information på ett adekvat sätt, exempelvis att ge 

information om smärta, när patienterna var oroliga och förvirrade (Söderman m.fl., 2016; De 

Witt Jansen m.fl., 2016; Ødbehr, Kvigne, Hauge & Danbolt, 2014). I dessa situationer kunde 

sjuksköterskorna även erfara svårigheter när patienterna missförstod varför de skulle få 

behandling: ”It can be difficult then to explain that this is what is working for you and we 

think that this will help you.” (De Witt Jansen, 2016, s. 1238). Sjuksköterskorna hade 

erfarenheter av att de ville skydda patienterna, men när patienterna inte förstod dem 

orsakade det ilska och aggressivitet bland patienterna, vilket sjuksköterskorna tolkade som 
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att de blev utsatta för hot (Söderman m.fl., 2016; De Witt Jansen m.fl., 2016). För att undvika 

detta scenario nödgades sjuksköterskorna ofta vara påhittiga för att få patienterna med sig 

och samarbeta på ett sätt som var för patienternas bästa.   

So I put on the CD and gave her a gentle massage. As she sat there, the tears started 
rolling, she talks alot, but struggles to communicate, so it’s difficult to know what she 
wants. But obviously, this music must have struck a chord in her, it seemed very 
important to her.  (Ødbehr, Kvigne, Hauge & Danbolt, 2014, s.5) 

 

Sjuksköterskorna uppgav att anledningen till att det beskrivits så många fall där patienter 

med demenssjukdom har råkat ramla beror på patientens otillräckliga förmåga att uttrycka 

sina behov för omgivningen och ringa om hjälp (Johansson m.fl., 2009; Edberg m.fl., 2008). 

Sjuksköterskorna som vårdade patienter med demenssjukdom upplevde att denna förmåga 

att uttrycka sig förvärrades successivt bland patienterna. Detta ställde höga krav på 

sjuksköterskorna att ha kunskap om hur de ska utveckla sin kommunikation med dessa 

personer (Söderman m.fl., 2016; Bryon m.fl., 2012; Ødbehr m.fl., 2014).  

När sjuksköterskorna inte förstod patienterna med demenssjukdom kunde de istället läsa av 

kroppsspråk, gester, tonfall, ansiktsuttryck och ögonkontakt: ”It’s hard to say how much 

they understand, it is clearly visible from their faces and their expressions and so… how 

they react…” (Söderman m.fl., 2016, s. 319).  Sjuksköterskorna beskrev därför 

nödvändigheten i att ha ett tydligt kroppsspråk för att underlätta kommunikationen med 

patienten. De hade även observerat att patienterna med demenssjukdom var känsliga för 

denna användning av kroppsspråket. Därför var det viktigt att inte visa stress och istället ge 

dem den tid de behöver samt tålmodigt vänta på svar. I detta sammanhang uppgav 

sjuksköterskorna även att kommunikationen gentemot patienterna borde individualiseras, i 

synnerhet när patienterna inte kunde göra sig förstådda och när språkförmågan hos patienter 

med demenssjukdom försämrats (Ødbehr, m.fl., 2014; Johansson m.fl., 2009; Pinkert m.fl., 

2017). Däremot beskrev vissa sjuksköterskor att det var tidskrävande att hjälpa patienter som 

använder sig av kroppsspråk och att det rentav kan leda till att patienternas frihet kränks i 

visa situationer (Nolan, 2007; Söderman m.fl., 2016).  

 

När patienter med demenssjukdom är tvåspråkiga sätts en ytterligare press på 

sjuksköterskorna att kunna hjälpa dem. Patienter som återgår till sitt modersmål kan 

nämligen bidra till missförstånd mellan patienter och sjuksköterska. De sjuksköterskor som 

kunde prata patientens modersmål beskrev emellertid att det var viktigt att fortsätta tala med 

dem på deras modersmål även om deras språk var oförståeligt. Om dessa patienter inte 

responderade på sjuksköterskans verbala kommunikation kunde de komma ihåg låtar, texter 

och böner (Söderman m.fl., 2016). 
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…and then, that he or she cannot speak or understand anything… still they can start 
singing…and they remember every verse, yes, we have a lady here, she says her 
prayers… you might not reach her for maybe the whole day. (Söderman, Rosendahl & 
Mazaheri, 2016, s. 318) 

 

Med andra ord pekade sjuksköterskorna på vikten av att skapa kontakt med patienter som 

har demenssjukdom genom att titta på och tala tydligt samt bekräfta om de nådde en 

gemensam förståelse. Sammantaget pekade artiklarna alltså på att sjuksköterskorna och 

patienterna kunde uttrycka sig verbalt eller icke-verbalt beroende på vilka sätt varje patient 

kunde uttrycka sig på och förstå kommunikationen. Det ställde stora krav på 

sjuksköterskornas förmåga att anpassa sig till varje situation och patient för att undvika 

konflikt samt skapa ömsesidig förståelse.  

5.2.2 Brist på kunskap 

Sjuksköterskorna erfor att brist på kunskap och utbildning kunde skapa frustation och 

maktlöshet i hanteringen av patienter med demenssjukdom (Edberg m.fl., 2008; Nolan, 

2007; Pinkert m.fl, 2017; De Witt Jansen m.fl. (2016). Vissa sjuksköterskor tvivlade däremot 

på vikten av att ha kunskap om demenssjukdom eftersom de ansåg att sjukdomen är obotlig 

(Pinkert m.fl, 2017). I och med att sjuksköterskorna saknade kunskap i vårdandet av 

patienter med demenssjukdom tvingades de i vissa situationer utbyta kunskaper med 

kollegor (De Witt Jansen m.fl., 2016). Sjuksköterskorna angav att deras möjligheter att 

utveckla sina formella kunskaper dämpades av dålig ekonomi. Närmare bestämt erfor 

sjuksköterskorna att vårdinstitutionernas bristande ekonomiska resurser medförde att deras 

fortbildning blev lidande när andra områden prioriterandes, ”the problem is that a lot of the 

training is quite expensive, so the nursing homes are not subscribing to it. I mean some of 

these training days can cost £1200 for the day.” (De Witt Jansen m.fl., 2016, s.1240).  

Samtidigt ansåg sjuksköterskorna att utbildning var en förutsättning för att ge bättre vård till 

patienter med demenssjukdom (Pinkert m.fl., 2017; De Witt Jansen m.fl., 2016; Pinkert m.fl., 

2017; De Witt Jansen m.fl., 2016; Johannessen, 2013). Ett exempel på det är 

sjuksköterskornas erfarenheter av bristande kunskap om användandet av naturmedicin för 

att vårda av patienter med demenssjukdom: ”Why has not anyone taught us about esssential 

oils before?” (Johannessen, 2013, s. 211). I detta sammanhang uppgav flertalet 

sjuksköterskor att de var skeptiska till att använda farmakologiska mediciner, eftersom de 

ansåg att dessa orsakade fler biverkningar hos patienterna. Sammantaget erfor 

sjuksköterskorna att de fått bristfällig utbildning i att ta hand om patienter med 

demenssjukdom och därför efterfrågade mer kunskap inom detta område. 
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6 DISKUSSION  

Examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter 

med demenssjukdom. I nedanstående resultatdiskussion diskuteras kopplingen mellan 

forskningsresultat, bakgrund och teoretiskt perspektiv. I metoddiskussion diskuteras val av 

metod, styrkor och svagheter, etisk diskussion samt författarnas vetenskapliga 

tillvägagångssätt. 

6.1   Resultatdiskussion 

Examensarbetets resultat delades upp i två teman: Det första temat behandlade 

sjuksköterskornas erfarenheter av de hinder som uppstår i vårdandet av demenssjuka. Det 

andra temat berörde utmaningarna i kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. Ur 

dessa två teman identifierades fem subteman: arbeta under tidsbrist, den omgivande miljöns 

inverkan på vårdandet, erfarenheter av osjälvständighet, svårigheter att förstå patientens 

uttryck och brist på kunskap.  

Resultatet visade hur tidsbrist på olika sätt minskade sjuksköterskornas möjligheter att 

tillgodose behoven hos patienterna med demenssjukdom. I examensarbetet framkom även 

att patienter med demenssjukdom kräver extra tid från sjuksköterskorna i jämförelse med 

många andra patienter. Det gör att sjuksköterskor inom demensvården blir extra känsliga för 

tidsbrister. Dessa tidsbrister ställer större krav på sjuksköterskornas förmåga att vårda 

patienter som har särskilt stort behov av tid och omsorg. Detta resultat kan jämföras med 

tidigare forskning genomförd av Svensk Sjuksköterskeförening (2017) som visar att 

sjuksköterskorna tvingas tidsprioritera sitt arbete och arbetssätt för att bidra till en hållbar 

och framgångsrik omvårdnad. Trots att tidsbrister förekommer i dagens demensvård så 

framgick i examensarbetet att om sjuksköterskorna är framgångsrika med att prioritera för 

patientens bästa så är det möjligt att ge en kvalitativ vård genom att skapa tillit och 

ömsesidigt förtroende i en miljö som påminner om patientens hemmiljö. I detta 

sammanhang är det enligt Eriksson (2014) viktigt för sjuksköterskorna att kunna se helheten 

och avgöra hur olika vårdfaktorer är kopplade till varandra och den vägen förstå hur skilda 
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vårdmoment behöver prioriteras. Denna prioritering måste alltid utgå från patientens 

situation och inte från vårdarens. Utifrån Svensk Sjuksköterskeförening (2017) behöver 

sjuksköterskan här ges tid till att förstå sin egen övergripande vårdsituation för att 

framgångsrikt förstå patientens situation. Paralleller kan här dras till Bolling m.fl. (2016) och 

Cronfalk m.fl. (2017) som poängterar att sjuksköterskor behöver förstå ett antal 

grundläggande behov hos patienterna för att de ska må bra, vilket innefattar patientens 

behov av delaktighet i vardagliga sysslor och i aktiviteter som de har hållit på med tidigare i 

livet, som till exempel att laga mat eller sjunga tillsammans. Resultatet i examensarbetet 

visade även att miljön har stor betydelse för vården av demenssjuka patienter. 

Sjuksköterskorna erfor att en stressig miljö ofta orsakade problem med att involvera 

patienten på ett tillfredsställande sätt. Exempelvis pekade resultatet på att 

akutvårdsituationer kan upplevas som stressiga och otillräckligt anpassade för 

demenspatienter, vilket lätt gör sjuksköterskorna frustrerade och stressade. Detta resultat 

kan jämföras med Socialstyrelsens (2016) slutsatser som visar att vården behöver reflektera 

kring den fysiska miljöns betydelse för patienters hälsa och hållbara omvårdnad. Därför kan 

antas att demensvården behöver lägga mer resurser på en lugn och gynnsam miljö som 

minskar stressen för både patient och sjuksköterska. I resultatet framkom även att 

sjuksköterskorna erfor en ökad påfrestning i arbetet när de fick fler oroliga och aggressiva 

patienter att ta hand om. I dessa situationer försökte sjuksköterskorna att på ett tidigt 

stadium se till att de aggressiva patienterna placerades i en lugn och stressfri miljö. Detta kan 

jämföras med Cronfalk m.fl. (2017) som beskriver svårigheterna i att hitta personligt 

utrymme i sjukhusmiljön. Det medförde att patienterna ofta tvingades dela rum med andra 

patienter och gick miste om lugn och ro, vilket kunde orsaka förvirring och lidande hos 

demenspatienterna. Även Eriksson (2014) berör detta genom att beskriva hur hinder som 

finns i den omgivande miljön orsakar svårigheter och lidande för patienterna. Enligt Eriksson 

behöver sjuksköterskan därför vara medveten om de omgivande miljöfaktorernas inverkan 

på vården för att framgångsrikt förebygga ohälsa. 

I examensarbetets resultat framkom även att sjuksköterskorna erfor en minskad 

självständighet 0ch ökad maktlöshet på grund av tvånget att genomföra beslut av läkare, 

sjukgymnaster och andra yrkesverksamma från flertalet vårdprofessioner, trots att 

sjuksköterskorna ofta förstod patientens behov bättre. Sjuksköterskorna menade att dessa 

beslut i slutändan orsakade sämre vård och mer lidande för patienterna. Paralleller kan här 

dras till Eriksson (2014) som visar att vårdarnas erfarenheter av maktlöshet lätt leder till 

minskad vårdkvalitet och ökat lidande bland patienterna. Eftersom sjuksköterskor enligt 

Eriksson även betraktas som omvårdnadsansvariga är det viktigt för dem att vara 

självständiga i sina roller. Examensarbetet visar alltså att sjuksköterskorna kan få svårigheter 

med att vara självständiga i sina roller på grund av tvånget att genomföra andras beslut. 
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Eftersom Cronfalk, m.fl. (2017) visat att patienten ofta utvecklar en särskild tillit till vissa 

sjuksköterskor kan tänkas att dessa sjuksköterskor sätts i en utmanande situation om de 

tvingas genomföra andras beslut som upplevs vara felaktiga gentemot en patient som sätter 

stor tillit till sjuksköterskan. Eftersom sjuksköterskorna, enligt examensarbetet, ofta är de 

som bäst känner patienterna i sitt nuvarande tillstånd och är mer kompetenta att förmedla 

patienternas omvårdnadsbehov inför andra yrkesgrupper, så kan man tänka sig att 

sjuksköterskorna behöver lägga extra omsorg på samarbetet med alla inblandade parter.  

Å andra sidan pekade examensarbetet på tydliga svårigheter i kommunikationen mellan 

patient och sjuksköterska. Närmare bestämt har patienter försökt göra sig förstådda och 

kommunicera med sjuksköterskor utan att lyckas. Dessutom har sjuksköterskor uttryckt 

svårigheter med att göra sig förstådda inför patienterna. Det kunde leda till allvarliga 

konflikter och ha negativa återverkningar på de personer som led av demenssjukdom. 

Paralleller kan här dras till Eriksson (2015) som betonade att sjuksköterskans bristande 

förmåga att se och bedöma vad patienterna verkligen behöver riskerar att leda till bristfällig 

vård och kan i sin förlängning kränka patientens värdighet. Examensarbetets resultat kan 

även reflekteras mot Socialstyrelsens (2016) resultat som visar att patienter med 

demenssjukdom har nedsatt förmåga att kommunicera eftersom de uttrycker sina behov på 

andra sätt än övriga patienter. Det leder till att sjuksköterskorna behöver lägga extra tid på 

att upprepa, förtydliga och följa upp att patienten har förstått budskapet och situationen. 

Denna svårighet att inte uppfatta patienternas uttryck och kommunikation återspeglas även 

hos Graneheim m.fl. (2014) vilka visar att anhöriga kunde uppleva att sjuksköterskorna 

saknade förståelse för de anhörigas svårigheter att kommunicera med patienter som har 

demenssjukdom. Eftersom dessa patienter sällan kan uttrycka sig ordentligt blir det därför 

enligt Graneheim extra viktigt att samtalen mellan sjuksköterska, patient och anhöriga blir 

mer förståelig. I detta sammanhang visade examensarbetet att sjuksköterskorna kunde 

förbättra kommunikationen med patienterna genom icke-verbal kommunikation när en 

verbal kommunikation inte fungerade. Utifrån examensarbetet kan sjuksköterskorna inom 

demensvården alltså behöva lägga extra kommunikation och omsorg på att lära känna 

patienterna med demenssjukdom, inte minst för att se bortom sjukdomen och förstå 

människan därbakom. Ett annat sätt att förbättra förståelsen för patienterna var enligt 

examensarbetet att använda anhöriga som extra resurser vilka informerar om patientens 

situation och önskningar. Ökad kännedom om patienternas livshistorier kunde också 

underlätta sjuksköterskornas omvårdnad.  

I resultatet framkom även att sjuksköterskorna som vårdar patienter med demenssjukdom 

saknade de kunskaper och den skicklighet som krävs för att ge den ömma, nära och lekfulla 

vård som enligt Eriksson (2014) krävs för att lindra patienternas lidande och väcka deras 
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inneboende kraft till skapande och helande. Denna brist på kunskap som sjuksköterskorna 

genomgående uttryckt i examensarbetets resultat bidrog till en känsla av maktlöshet och 

frustration som kunde försämra deras förmåga att ge den insiktsfulla och reflekterande vård 

som enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017) förväntas av en sjuksköterska. För att 

tillmötesgå de förväntningar som ställs på sjuksköterskorna om en insiktsfull och 

kommunikativ vård som tillvaratar patienternas behov av gemenskap, förståelse och helande 

uttryckte åtskilliga sjuksköterskor i examensarbetet en önskan om utbildning och möjligheter 

till förbättrade insikter. På grund av begränsade ekonomiska resurser brukar denna 

utbildning dock sällan ges. Resultatet anser därför vara en konflikt mellan behovet av mer 

utbildning och förmågan att tillhandahålla denna utbildning. Det ger intrycket av att det inte 

finns en direkt lösning på problemet med sjuksköterskors bristande vårdkunskaper av 

individer med demenssjukdom.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att sjuksköterskorna upplevde hinder i vårdandet av 

patienter med demenssjukdom, mycket på grund av tidsbrister och en stressig arbetsmiljö 

som försvårade sjuksköterskornas möjligheter att ge den ömma, ansande och 

närhetsbejakande miljö som Eriksson (2014) föreslår. Sjuksköterskorna upplevde även 

utmaningar i kommunikationen med patienterna, mycket på grund av att sjuksköterskorna 

erfor en känsla av osjälvständighet och maktlöshet i att inte kunna fatta avgörande beslut för 

patienternas vård. Sjuksköterskornas fortsatta kunskapsbrister och svårigheter att förstå 

patientens uttryck tycks inte uppfylla Socialstyrelsens (2016) förväntningar på en 

demensvård som ger ett insiktsfullt stöd för patienter och anhöriga.  

Med andra ord pekar resultatet på en demensvård som belastas av stressig arbetsmiljö och 

otillräckliga ekonomiska resurser och utbildning. Samtidigt förväntas denna demensvård 

tillmötesgå styrdokumentens (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017) förväntningar om en 

insiktsfull och självreflekterande vård. Det verkar därför som att sjuksköterskorna hamnar i 

en korseld mellan påfrestande arbetsförhållanden och höga vårdkrav. Erikssons (2014) ideal 

om den lekfulla, ansande och lärande sjuksköterskan som med kärlekens kraft helar den 

lidande patienten tycks därför begränsas av stressiga arbetsmiljöer och bristfälliga 

vårdresurser.  

Examensarbetets resultat kan även diskuteras mer ingående i förhållande till Erikssons 

(2015) resonemang om vårdlidande, sjukdomslidande och livslidande. Vårdlidandet handlar 

om att patientens värdighet kan kränkas, att patienten utsätts för olika former av fördömelse 

och straff, samt att patienten tvingas genomgå maktutövning och utebliven vård, alternativt 

icke-vård. Som framgick av resultatet i detta examensarbete tycks en stressig arbetsplats 

kunna bidra till att patienten utsätts för utebliven vård eller icke-vård. Utebliven vård eller 

icke-vård kan utifrån såväl Eriksson (2015) som examensarbetets resultat bero på bristande 
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förmåga att se och bedöma vad patienten behöver. Svårigheter i kommunikationen verkar 

enligt examensarbetets resultat göra att vissa patienter upplever sig kränkta eller inte tagna 

på allvar, inte minst genom att sjuksköterskan har svårt att se saker från patientens 

perspektiv eller tankevärld. Paralleller kan här dras till Erikssons (2015) vårdlidande som 

handlar om att sjuksköterskan utsätter patienten för ett lidande förorsakat av bristfällig eller 

utebliven vård. Det kan bidra till fortsatt sjukdomslidande genom att patienten inte får 

tillräcklig hjälp att tackla sin sjukdom. Avslutningsvis pekar examensarbetet på att 

patienterna placeras i främmande vårdmiljöer. Man kan tänka sig att patienternas invanda 

liv därför rubbas. Enligt Eriksson (2015) kan det rucka på människans fundamentala 

livssituation och ge upphov till ett livslidande vilket kan ta sig kroppsliga och själsliga 

uttryck.  

6.2 Metoddiskussion 

Vad gäller metodval baseras detta examensarbete på en kvalitativ litteraturstudie, och i 

retroperspektiv kan detta metodval diskuteras på följande sätt: Valet av en kvalitativ framför 

en kvantitativ ansats motiverades genom att beskriva sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter på ett sätt som inte hade varit genomförbart utifrån en kvantitativ ansats. 

Framförallt möjliggjorde den kvalitativa ansatsen tydligare beskrivningar av sjuksköterskors 

upplevelser och erfarenheter. En kvantitativ ansats, exempelvis i form av en 

enkätundersökning med strukturerade svarsalternativ, hade varit för begränsad vad gäller 

svarsalternativ för att verkligen fånga sjuksköterskornas personliga erfarenheter av 

demensvården, vilket hade riskerat minska studiens giltighet (Friberg, 2017). Däremot kan 

tänkas att en kvantitativt baserad intervjuundersökning i högre grad hade kunnat belysa 

examensarbetets syfte, i jämförelse med en kvalitativt baserad litteraturstudie. Anledningen 

är att en kvalitativt baserad litteraturstudie hade tillåtit författarna att komma i personlig 

kontakt med sjuksköterskor direkt på vårdinstitutioner (Polit & Beck, 2012). Detta i 

kombination med insiktsfulla intervjufrågor och dataanalys borde därför kunna fungera som 

metod för en framtida studie med samma syfte och ge resultat med hög trovärdighet och 

giltighet. Därför övervägdes denna metod, men på grund av höga individetiska krav och 

godkännandekrav från etisk kommitté upplevdes att en sådan studie låg utanför 

examensarbetets resursramar. Därför beslutades att istället genomföra en kvalitativ 

litteraturstudie, vilken diskuteras nedan. 

Som redan framgått av examensarbetet ingick tio artiklar baserade på kvalitativa data som 

berörde examensarbetets syfte. Artiklarna genomgick en noggrann kvalitetsgranskning 

utifrån Fribergs (2017) mall som presenteras i bilaga B, innan de slutligen valdes till att ingå i 
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analysen. Även Evans (2002) förslag på tillvägagångssätt för en litteraturstudie bör ha hög 

giltighet för examensarbetet eftersom den är välciterad i Google Scholar (311 citeringar), är 

Peer Reviewed, samt på ett metodiskt och välstrukturerat sätt fungerar som underlag för 

vårdvetenskapliga kvalitativa textanalyser. Förenklat är tillvägagångssättet att samla utdrag 

från studier, identifiera huvudresultaten från varje studie, avgöra hur dessa studier relaterar 

till varandra och avslutningsvis generalisera de gemensamma mönster eller teman som 

framträder ur studierna (Evans, 2002, s.25). Efter en systematisk kvalitetsgranskning utifrån 

denna mall identifierades nio stycken artiklar som utifrån Fribergs (2017) 

kvalitetsgranskningsprotokoll bedömdes ha hög kvalitet och en tionde artikel av 

medelkvalitet. Den tionde artikeln inkluderades i examensarbetet på grund av att den 

bedömdes vara så relevant för uppsatsens syfte. 

Artikeljämförelserna utifrån Evans (2002) tycktes ha bidragit till tydliga resultat, inte minst 

för att litteraturkällorna gav snarlika perspektiv på examensarbetets syfte men utifrån 

aningen olika synvinklar. I efterhand anser detta kvalitativa artikelval alltså vara korrekt, i 

och med att artiklarna visade sig lyfta fram sjuksköterskornas erfarenheter av demensvården 

på ett kärnfullt och nyansrikt sätt. I och med att examensarbetet utgick från tio artiklar som 

berörde samma forskningsfält och eftersom dessa artiklar tematiserades och jämfördes på ett 

högst strukturerat sätt, framträdde alltså tydliga beskrivningar och strukturer inom detta 

forskningsfält. Sammantaget bör det, utifrån Bryman (2011), ha bidragit till en 

tillfredsställande giltighet i den meningen att studien undersöker det den avser undersöka. 

En svaghet med denna ansats som baseras på en kvalitativ litteraturstudie kan vara 

uppsatsförfattarnas och artikelförfattarnas förförståelse, så som den beskrivs av Friberg 

(2017). I en kvalitativ litteraturstudie är det nämligen viktigt att förhålla sig till sin 

förförståelse för att minimera snedvridna tolkningar. Ett bristfälligt sätt att förhålla sig till sin 

förförståelse kan alltså påverka artiklarnas och examensarbetets trovärdighet och 

applicerbarhet. Vad gäller artiklarnas trovärdighet utifrån förförståelse var dessa Peer 

Reviewed och författade av forskare som bör kunna relatera till sin förförståelse på ett 

vetenskapligt sätt. Ett större problem som beskrivs av Friberg (2017) kan vara 

uppsatsförfattarnas förförståelse som eventuellt bidrog till att viss information sorterades ut 

och annan information på ett omotiverat sätt sorterades in i resultatet. För att tackla denna 

eventuella brist på objektivitet tematiserades forskningsresultatet på ett tydligt och 

strukturerat sätt. Denna tematisering medförde att enbart den information som ingick i 

examensarbetets teman bidrog till resultatet.  

Med andra ord har examensarbetets metod, tillvägagångssätt och analys förhoppningsvis 

redovisats på ett öppet och tydligt sätt, vilket bör göra det möjligt för läsaren och omvärlden 
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att göra egna tolkningar av forskningsmaterialet. En sådan transparens anses enligt Larsen 

(2012) vara avgörande för en studies pålitlighet, vilket utifrån tidigare resonemang borde 

bidra till att öka examensarbetets objektivitet och trovärdighet samt minska snedvridningar 

utifrån förförståelser.  Vad gäller vetenskapligheten i själva analysprocessen har båda 

författarna till examensarbetet läst, analyserat och diskuterat tillsammans, vilket bör ha 

tillfört ytterligare synvinklar på hur artiklarna bidrog till att belysa examensarbetets teman 

(Polit & Beck, 2012). Med andra ord kunde författarnas tolkningar jämföras sinsemellan och 

därmed eventuellt minska snedvridningar i resultatet på grund av individuella tolkningar.  

En annan metodologisk svaghet kan vara de artiklar som exkluderades ur examensarbetets 

material på grund av att artiklarna skulle betalas för eller fjärrlånas. Några av dessa artiklar 

verkade vara aktuella för examensarbetets syfte, men på grund av begränsad budget eller 

otillräcklig tid att vänta på fjärrlån utelämnades dessa artiklar. Däremot gav sökorden många 

sökträffar, vilket gjorde det möjligt att ändå sortera fram artiklar som, utifrån Evans (2002), i 

mycket hög grad motsvarade examensarbetets syfte. Det höga antalet sökträffar gjorde det 

även enkelt att enbart välja artiklar mindre än 10 år gamla, vilket förmodligen bidrog till 

resultat som reflekterar aktuell forskning.  

På grund av det höga antalet sökträffar kan man i efterhand tycka att artiklarna även hade 

kunnat begränsas geografiskt. Hade artiklarna begränsats geografiskt så hade 

examenssarbetets resultat lättare kunnat tillämpas på ett mer avgränsat område och bidragit 

till en högre trovärdighet i resultaten (Polit & Beck, 2012). Dessutom hade det varit enklare 

att avgöra på exakt vilka områden examensarbetets resultat var överförbara på andra 

vårdsituationer. Anledningen till att artiklarna inte begränsades geografiskt var att de vid de 

första databassökningarna felaktigt verkade svåra att begränsa utifrån geografisk spridning. 

En sådan avgränsning bedömdes alltså försvåra arbetet med att samla in relevanta och 

aktuella artiklar. Av ovanstående anledningar föll det sig på ett relativt slumpartat sätt att de 

artiklar som sorterades fram framförallt råkade vara från västvärlden. Resultatet blev att 

länder utanför västvärlden inte lyftes fram i examensarbetet. Med utgångspunkt från Bryman 

(2011) kan tänkas att examensarbetets resultat därför kan tolkas utifrån framförallt 

västerländska perspektiv på demensvården.  

Det höga antalet sökträffar gjorde det även möjligt att enbart välja artiklar som var författade 

på svenska eller engelska. Med andra ord gick det utmärkt att exkludera artiklar författade på 

andra språk än svenska och engelska och ändå samla in ett tillräckligt antal relevanta 

artiklar. I och med att samtliga artiklar var svensk- eller engelskspråkiga och 

examensarbetets författare har god förståelse för dessa två språk så minskades risken för 

missförstånd och feltolkningar av artiklarnas innehåll. Trots detta kan vissa nyanser ha gått 

förlorade i översättningen och tolkningarna av de engelskspråkiga artiklarna. 
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För att öka examensarbetets trovärdighet och giltighet refererades till ett flertal citat i den 

löpande texten. Genom dessa citat lyftes kärnfulla och oöversatta ståndpunkter fram från de 

ursprungliga artikelförfattarna. Denna citering var del av den övergripande strategin att 

presentera examensarbetet och artiklarna på ett så tydligt och transparent sätt som möjligt, 

vilket exempelvis rekommenderas av Friberg (2017). Förhoppningen är därför att metod- och 

analysprocessen noggrant har beskrivits och genomförts på ett vetenskapligt godtagbart sätt, 

och att det med utgångspunkt från Larsen (2012) ökat examensarbetets giltighet, 

trovärdighet och och överförbarhet. Med andra ord är förhoppningen att examensarbetet 

undersökt det den avsåg undersöka, att resultatet blir identiskt om examensarbetet upprepas 

av andra, samt att resultatet kan överföras på snarlika studier och målgrupper. 

6.3 Etisk diskussion 

Som nämnts följer examensarbetet de principer om information, nyttjande, samtycke och 

konfidentialitet (Codex, 2015) genom att baseras på forskningsartiklar som blivit etiskt 

granskade. Ett exempel på detta är studien av Bryon m.fl. (2011) som tydligt uttrycker att 

samtliga deltagare i deras intervjuundersökning erhöll muntlig och skriftlig information som 

säkerställde deltagarnas samtycke, anonymitet och konfidentialitet, samt att 

forskningsinstitutionens etiska kommitté godkänt deras forskningsprotokoll.  

En etisk diskussion kan även föras utifrån examensarbetets resultat. I detta sammanhang har 

resultatet redovisats på ett så objektivt och opartiskt sätt som möjligt, utan att avsiktligt 

förfördela enskilda individer eller grupper. Här har stor omsorg lagt på att inte vinkla eller 

förvrida innehållet i artiklarna, inte minst genom att skriva på ett sätt som på bästa möjliga 

vis reflekterar ursprungskällorna. Anledningen är att ett resultat som inte är snedvridet bör 

bidra till mer välöverlagda beslut av de individer som eventuellt läser detta examensarbete. 

Det går även att föra en etisk diskussion utifrån sjuksköterskornas roll så som den framställs 

i detta examensarbete. Här poängterar Bryon m.fl. (2011) att sjuksköterskorna har en etisk 

funktion i vårdandet, där patienterna med demenssjukdom måste behandlas utifrån ett etiskt 

förhållningssätt som baseras på humana och empatiska värden. Framförallt betonas vikten 

av att sjuksköterskorna blir berörda av patientens sårbarhet. Denna känslighet för 

patienternas mänskliga behov och värdighet är centralt för de etiska aspekterna i 

sjuksköterskans praktiska omvårdnad. Precis som Bryon m.fl. (2011) anknyter resultatet i 

denna uppsats till dessa etiska aspekter i den praktiska vården. Närmare bestämt betonar 

sjuksköterskorna vikten av att kunna anpassa sitt förhållningssätt till patienternas mänskliga 

behov och kaotiska inre världar för att kunna ge en empatisk och inkännande vård som tar 
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hänsyn till deras mänskliga värdighet. Denna etiska aspekt kan därför tillföra en mänsklig 

och inkännande dimension i vården av patienter med demenssjukdom.  

Den mänskliga och inkännande aspekten bör även kunna beröra behandlingen av de 

sjuksköterskor som intervjuats. Istället för att enbart bedöma om informanterna deltagit med 

hänsyn till de fyra individskyddskraven kan man fråga sig om även de, precis som 

patienterna, behandlades på ett inkännande och mänskligt sätt vid intervjutillfällena, snarare 

än att de betraktades som informationsobjekt för den egna studien. En sådan etisk aspekt 

lägger alltså inte bara vikt vid att personligt lidande ska undvikas bland 

undersökningsdeltagarna, så som det beskrivs av Codex (2015) men kräver rentav att 

informanterna förstås på med både intellekt och hjärta.  

I detta sammanhang kan diskuteras om examensarbetet bidragit till samhällsnyttan och 

svaret på detta måste bli positivt, eftersom examensarbetet på ett så objektivt sätt som 

möjligt lyft fram mänskliga, etiska och vårdande aspekter ur sjuksköterskornas erfarenheter 

av vård med patienter som har demenssjukdom. Med objektivt menas att åtskilliga 

perspektiv, individer och källor på ett så välavvägt sätt som möjligt har synliggjorts i 

examensarbetets resultat och analys. Med andra ord har omsorg lagts ned på att ta hänsyn 

till så många skilda personers perspektiv som möjligt, utan att förfördela vissa av dem men 

inkludera andra. Ett sådant vetenskapligt och etiskt förhållningssätt bör ha gett resultat som 

är användbara för sjuksköterskor och annan vårdpersonal inom demensvården. Det lär i sin 

tur bidra till samhällsnyttan genom att vårdpersonalen ger mer inkännande, insiktsfull vård 

som bättre tillmötesgår patienternas behov. 
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7 SLUTSATSER 

Patienter med demenssjukdom befinner sig oftast i en värld full av kaos, en värld där 

personen inte kan sätta ord på känslor, önskningar och den verklighet de befinner sig i. 

Sjuksköterskor som vårdar patienter med demenssjukdom måste därför ha specialiserad 

kunskap om hur denna patientkategori bemöts. Sjuksköterskornas specialiserade kunskap 

och omvårdnad kan leda till en förbättrad trygghetskänsla och tillit hos dessa patienter. Det 

är därför viktigt att sjuksköterskor utvecklar ett professionellt och anpassat förhållningssätt i 

mötet med dessa patienter. Sjuksköterskorna behöver även ha förmågan att bemöta anhöriga 

och professionella aktörer som är i kontakt med patienten. Anledningen är att 

sjuksköterskorna behöver kommunicera på ett insiktsfullt sätt gentemot såväl patienter som 

anhöriga och andra professionella yrkesutövare i vården. Detta kan vara en utmaning 

eftersom patienten ofta upplever svårigheter att uppfatta omvärlden, de anhöriga upplevs 

som påstridiga och oroliga, samt andra yrkesutövare kan fatta tveksamma beslut som 

sjuksköterskan måste följa. Att befinna sig i en stressig arbetsmiljö med bristande resurser 

och samtidigt möta dessa olika aktörer kräver kunnande, erfarenhet och förmåga som 

sjuksköterska. Förhoppningsvis kan denna studie kasta ett litet ljus över hur sjuksköterskan 

kan utveckla sin förmåga att handskas med dessa situationer som uppkommer i vården av 

personer med demenssjukdom. I sådana fall skulle studien även kunna användas som 

underlag för vidare forskning om hur sjuksköterskor på bästa möjliga sätt kan utveckla sin 

vårdande förmåga och förstå de krafter som styr demensvården. 
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8 VIDARE FORSKNING 

Utifrån den granskning som genomfördes i detta examensarbete visade det sig att den största 

delen av forskningsmaterialet fokuserade på sjuksköterskors erfarenheter i vården. Självfallet 

är det säkert nödvändigt att utveckla insikterna i de svåra sidorna av denna yrkesutövning, 

inte minst vad gäller behoven av minskad stress och förbättrad sjukhusmiljö. Samtidigt 

kommer tanken att forskningen även skulle kunna belysa möjligheterna i vården av patienter 

med demenssjukdom. Förslagsvis skulle en sådan forskning kunna fokusera på 

sjuksköterskors positiva erfarenheter i demensvården och vilka möjligheter som går att 

utveckla. Ett alternativ kan vara att intervjua erfarna sjuksköterskor som trivs mycket bra 

med sitt yrke och av omgivningen betraktas som goda föredömen, trots att de befinner sig i 

svåra arbetsförhållanden där många andra sjuksköterskor har svårt att lyckas. Dessa 

sjuksköterskor skulle kunna dela med sig av sina livsvärldar, exempelvis i en livsvärldsanalys. 

Denna livsvärldsanalys skulle å ena sidan kunna baseras på ett antal teman som fungerar 

som underlag för intervjufrågorna. Å andra sidan skulle livsvärldsanalysen kunna baseras på 

så få teorier, teman och förutfattade meningar som möjligt, där intervjuerna är 

ostrukturerade och ger stora möjligheter för dessa sjuksköterskors insikter att bli tydliga 

inom detta forskningsfält. 
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