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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Forskning visar att vårdande av personer med demenssjukdom (PMD) i det 
perioperativa skedet ofta är en stor utmaning för anestesisjuksköterskor. PMD lider av 
kognitiva funktionsnedsättningar, vilket försvårar förmågan att kommunicera, samarbeta 
och förstå. Studier visar att PMD löper större risk att utveckla oro på grund av att dessa 
förmågor saknas. Syfte: Syftet med studien är att undersöka anestesisjuksköterskors 
erfarenheter av att vårda PMD i det perioperativa skedet. Metod: Studien är en kvalitativ 
intervjustudie. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes. Urvalet var 
anestesisjuksköterskor med minst 1 års yrkeserfarenhet. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades. Resultat: De två generiska kategorier som framkom var: Resurser vid vård 
av PMD och Hinder vid vård av PMD. De åtta subkategorier som framkom var: Åtgärder för 
att minska oro, Trygg vårdmiljö, Stöd av närstående, Problem i kommunikationen, 
Utmaningar med medicinering, Skillnader vid olika operationsingrepp, Tidsbrist, Brist på 
utbildning. Slutsats: PMD är en utmanande patientgrupp att vårda på grund av deras 
kognitiva funktionsnedsättning. Vårdandet har således ett ökat resursbehov och kräver att 
vissa specifika åtgärder vidtas.  

 
Nyckelord: Anestesi, patient, intervjuer, operation, perioperativt 

  



ABSTRACT 

Background: Research shows that caring for people with dementia (PMD) at the 
perioperative stage often is a major challenge for anesthetic nurses. PMD suffers from 
cognitive impairments, making it difficult to communicate, collaborate and understand 
information. Research shows that PMD are more likely to develop anxiety due to lack of these 
abilities. Aim: The aim of the study is to investigate the experiences of registered nurse 
anesthesia in caring for PMD at the perioperative stage. Method: A qualitative research 
design, with eight semi-structured interviews were chosen. The sample were anesthetic 
nurses with at least 1 year experience. All interviews were recorded and transcribed. Result: 
The result shows two generic categories: Resources in the care of PMD and obstacles in the 
care of PMD. the eight subcategories were: Measures to reduce anxiety, Safe care 
environment, Support of relatives, Problems in communication, Challenges in medication, 
Differences in various surgical procedures, Lack of time, Lack of education. Conclusion: 
PMD are a challenging group of patients due to their cognitive impairment. The caregiver 
therefore has an increased need for resources and requires that certain specific measures are 
been taken.  
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1 INLEDNING 

Personer med demenssjukdom (PMD) är en växande patientgrupp som ofta är utsatta i 
vårdsammanhang, vilket framförallt beror på deras kognitiva funktionsnedsättning. Under 
vår verksamhetsförlagda utbildning som anestesisjuksköterskestudenter, på olika 
operationsavdelningar, upplevde vi att det fanns utmaningar med att vårda personer med 
demenssjukdom i det perioperativa skedet. Det väckte ett intresse i att vilja ta reda på mer 
om vårdandet av denna patientgrupp. Vi upplevde att, för att på bästa sätt kunna ge en god 
vård till PMD, är det viktigt att individualisera vården och se till patientens enskilda behov. 
Patienten ska alltid ska få tillräckligt med information om sitt hälsotillstånd, vårdförlopp och 
väsentliga risker för komplikationer och biverkningar. Det är också viktigt att patientens 
självbestämmande och integritet respekteras. Personer med demenssjukdom har en 
bristande förmåga att inhämta, förstå och komma ihåg relevant information samt följa 
instruktioner. Dessa faktorer upplever vi, försvårar vårdandet, sett till både lag, etik och 
professionalitet utifrån yrkesprofessionen som anestesisjuksköterska. Vid genomsökning av 
tidigare forskning, uppmärksammar vi att det endast finns ett fåtal studier som relaterar till 
detta ämne, något som fick intresset att väckas ytterligare. Vi tror att mer forskning inom 
ämnet kan bidra till ökad kunskap och förståelse, varpå vi anser att det finns ett tydligt behov 
av att kartlägga erfarenheter från att vårda personer med demenssjukdom. Ökad kunskap är 
viktig för att vården ska kunna korrigeras, utvecklas och bibehållas i syfte att minska lidande 
för denna patientgrupp.  

2 BAKGRUND 

I arbetet förkortas “personer med demenssjukdom” till PMD. I bakgrunden presenteras 
följande kategorier: demenssjukdom, kommunikation med PMD, anhörig till PMD, 
vårdmiljöns betydelse för PMD, perioperativ vård och vårdvetenskapligt perspektiv.  

2.1 Perioperativ vård 

Perioperativ vård innefattar de pre, intra och postoperativa delarna. Den perioperativa 
vården innebär en hel del olika- och troligtvis nya moment för patienten. Dessa moment är 
allt från förberedande samtal till anestesibedömning och operationsförberedelser. I de olika 
momenten är det viktigt för patienten att känna sig trygg och informerad, så att upplevelsen 
blir så bra som möjligt. Upplevelsen av den perioperativa vården är alltid individuell. Studier 
visar att tillit och trygghet är två grundpelare för att kunna upprätthålla en god vårdrelation 
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mellan vårdare och patient. Det krävs därför att vårdpersonalen som jobbar i den 
perioperativa vården har förmåga att kunna inge trygghet och bygga upp tillit till varje 
enskild patient. Kommunikation är, som nämnt tidigare, en väldigt avgörande faktor för att 
kunna skapa trygghet. Studier visar att det därför är viktigt att kunna individualisera 
informationsöverföring till samtliga patientkategorier (Lindwall & von Post, 2008). Det är 
vanligt att personer som ska opereras och genomgå anestesi, känner oro och ångest. En 
annan studie visar att en god vårdrelation är viktig för att minska oro och ångest inför 
operation och anestesi (Spector, Orrell, Charlesworth, & Marston, 2016). Att vårda PMD 
perioperativt upplevs utmanande enligt anestesisjuksköterskorna. En stor utmaning är att ha 
en fungerande kommunikation, vilket försvåras på grund av patientens nedsatta kognitiva 
förmåga. De upplever också en utmaning i att bemöta och vårda denna grupp av patienter på 
ett bra sätt, men uttrycker en stark önskan om att kunna göra det för att minska lidandet för 
patienten. Studier visar att det som anestesisjuksköterskan gör i det perioperativa skedet 
sätter ton för den postoperativa vården (Mauleon-Larsson, Palo-Bengtsson & Ekman, 2005). 
Valet av anestesimetod har visat sig ha betydelse för postoperativa komplikationer hos PMD. 
Seitz, et al. (2014) har skrivit en studie som, bland annat, säger att generell anestesi kan ge 
ökad risk för behov av intensivvård postoperativt.  

2.2 Demenssjukdom 

Demenssjukdom är en sjukdom som främst drabbar äldre människor och innebär en 
successiv försämring i kognitiva funktioner. Demenssjukdom ses därmed inte som en del av 
det naturliga åldrandet. Sjukdomen är växande både nationellt och internationellt, som en 
följd av stigande medelålder (Mullan & Sullivan, 2016; Cleary & Doody, 2017). Det finns olika 
typer av demenssjukdom, som kategoriseras beroende på vilket område i hjärnans som 
påverkats. Demenssjukdom delas in i primärdegenerativa, vaskulära och sekundära (Hansen, 
2013). Orsakerna till demenssjukdom är varierande och kan exempelvis bero på hereditet, 
alkoholkonsumtion, hög ålder samt ocklusioner och/eller skador på hjärnans blodkärl. I och 
med de skador och förändringar som sker i hjärnan, är kognitiv funktionsnedsättning i form 
av minnesstörningar, det vanligaste och tydligaste symtomet vid demenssjukdom. Det 
innebär bland annat att personen successivt förlorar sin förmåga att förstå och minnas. Även 
personlighets- och beteendeförändringar som pågått under längre tid, kan vara ett tecken på 
demenssjukdom. Att vara drabbad av en demenssjukdom innebär en stor påfrestning och 
ofta en total livsomställning.  Även anhöriga drabbas hårt av att se den personen dem känner, 
förändras och successivt försämras i sin sjukdom. Sett ur ett vårdperspektiv, är vårdandet av 
PMD en stor utmaning för vårdpersonalen. På grund av de förändrade förutsättningar som 
finns i och med personens kognitiva funktionsnedsättning, måste vårdandet anpassas på ett 
annorlunda sätt (Hansen, 2013; Cleary & Doody, 2017). I takt med att sjukdomen fortskrider 
har PMD en ökad risk att utveckla oro och agitation. Det beror på att de kognitiva 
funktionsnedsättningarna ökar i takt med att demenssjukdomen utvecklas. Det, i sin tur, 
försvårar möjligheten att upprätthålla en god kommunikation. Brist på kommunikation leder 
till en större utmaning i att, som vårdare, kunna skapa tillit och inge trygghet i den 
vårdmiljön (Hessler et al., 2018). 
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2.3 Kommunikation med personer med demenssjukdom 

Kommunikation är en viktig faktor som påverkar delaktigheten i vården och har stor 
betydelse i vårdrelationen mellan vårdare och patient. Det är viktigt att ha en väl fungerande 
kommunikation för att patienten ska känna sig trygg och delaktig i sin vård. PMD har, på 
grund av sin sjukdom, svårigheter med att inhämta och förstå komplex information, samt 
följa uppmaningar och minnas vad som sägs. Denna patientgrupp kan också ha en nedsatt 
koncentrationsförmåga, vilket försvårar kommunikationen ytterligare. En följd av bristande 
kommunikation kan vara att PMD blir oroliga, aggressiva och utåtagerande. Det beror på att 
inte förstår eller kan göra sig förstådda. Att kommunicera med PMD är därför en stor 
utmaning i olika vårdsituationer. Tidsbrist är en arbetsmiljörelaterad faktor som försvårar 
möjligheten för vårdpersonalen att skapa förutsättningar för en god kommunikation. PMD 
kräver en ökad tydlighet och ständig upprepning av information och instruktioner för att 
kunna samarbeta, vilket tiden inte räcker till för. Både patienter med och utan 
demenssjukdom kräver en rak och tydlig kommunikation för att känna sig trygga. Otydlig 
kommunikation skapar oro och otrygghet för patienterna. Som vårdare kan det vara svårt att 
avläsa signaler och förstå varför PMD, exempelvis blir arga. Studier visar dock att smärta och 
oro ofta är en utlösande faktor för ilska och agitation hos PMD (Krupic, Eisler, Sköldenberg & 
Fatahi, 2015; Allwood et al., 2017). Vidare fortsätter Krupic, Eisler,  Sköldenberg och Fatahi, 
(2015) berätta att kommunikation med PMD, i största möjliga mån, ska bibehållas och likna 
den kommunikation som förs med personer som inte har en demenssjukdom. Anledningen 
till detta är att chansen ökar att patienten bibehåller vilja och förmåga att kunna vara delaktig 
i vården, trots sin funktionsnedsättning. Medverkan och delaktighet visar sig vara en av de 
mest centrala delarna i vårdandet. En annan studie visar också att det är viktigt som patient 
att kunna förstå och göra sig förstådd för att känna tillit och trygghet i olika vårdmiljöer.. En 
god kommunikation har visat sig ha en gynnsam effekt på vårdrelationen, vilket i sin tur 
leder till en ökad trygghet hos patienten. Utöver en ökad trygghetskänsla hos patienten 
bidrar en god kommunikation och vårdrelation också till ökat samarbete mellan vårdare och 
patient. Ett ökat samarbete innebär en större chans till att vårdandet sker på ömsesidiga 
villkor (Riachi, 2018; Tsuda et al., 2015). Ytterligare forskning visar att vårdpersonal 
generellt sett saknar kunskap gällande kommunikation med PMD och känner sig otrygga i 
vårdandet av demenssjuka. Då kommunikation i flera studier har visat sig vara en central del 
i vårdandet, är det av stor vikt att personal får relevant utbildning i att kommunicera med 
specifika patientgrupper som dessa. Utbildningar inom området har visat sig vara till stor 
nytta och bidragit till ökad effektivitet i vården av demenssjuka. Vårdare känner sig generellt 
sett tryggare i sin yrkesroll efter erhållen utbildning och ökad yrkeserfarenhet (O’Brien, et al., 
2018).  

2.4 Anhörig till personer med demenssjukdom 

Att vara anhörig till PMD kan vara både utmanande, jobbigt och sorgligt, relaterat till de 
personlighetsförändringar som ofta drabbar PMD. Ett exempel är när minnet sviktar och gör 
att PMD glömmer bort händelser och personer. De anhöriga förklarar att är jobbigt att inte 
kännas igen samt att inte bli ihopkopplad med namn (Hynninen, Saarnio & Isola, 2015; 
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Kajiwara, Noto & Yamanaka, 2018). Vid vård på sjukhus behöver PMD stöd från sina nära 
anhöriga. PMD blir ofta mycket oroliga när deras anhöriga inte är närvarande. Anhöriga till 
denna patientgrupp upplever ofta att det är jobbigt att vara ett stöd och känner därför också 
ett behov av stöttning från vårdpersonalen. Anhöriga uppger att PMD önskar bli mer 
delaktiga i vården. De upplever att PMD inte får vara delaktiga i information och 
valmöjligheter på samma sätt som andra patienter, vilket upplevs identitetskränkande 
(Hynninen, Saarnio & Isola, 2015). Många anhöriga upplever att PMD blir förbisedda, på 
grund av sin sjukdom och därför inte blir omhändertagna på samma sätt som människor 
utan demenssjukdom. Anhöriga upplever ofta att de agerar som patientens advokat och 
kämpar för att vården ska utgå från ett holistiskt perspektiv. De upplever att läkare endast 
medicinerar bort symtom och problem, istället för att se till hela människan och dess behov. 
Anhöriga berättar även att det innebär ett stort trauma för PMD att genomgå ett 
miljöombyte, exempelvis att bli inlagd på sjukhus och byta avdelning. Det är något som 
måste tas i beaktning vid omhändertagande och kommunikation med dessa patienter 
(McCormack, Tillock & Walmsley, 2017). Att som anhörig bo med- och vårda en person som 
har en demenssjukdom är också något som beskrivs som utmanande. PMD har i många fall 
inte förmåga att sköta sina vardagssysslor och aktiviteter i det dagliga livet. De anhöriga 
upplever att dem måste vara till stor hjälp för att personen ska ha en fungerande och hållbar 
hemsituation. Studier visar dock att anhöriga, trots den ökade påfrestning och belastning 
som råder, fortfarande har motivation och viljan att fortsätta hjälpa till. Det framkommer 
även att anhöriga känner en större belastning och utmaning i början av sjukdomsförloppet, 
vilket reduceras i takt med att erfarenheten av vårdandet ökar (Kajiwara, Noto & Yamanaka, 
2018). 

2.5 Vårdmiljöns betydelse för personer med demenssjukdom 

Studier visar att vissa PMD har ökad risk för att bli oroliga i vårdsammanhang, medan andra 
PMD inte alls visade några sådana tecken. Miljöombyte är något som har visat sig vara 
påfrestande och mödosamt för PMD och kan därför orsaka ökad motorisk oro och agitation. 
Även i det sammanhanget har en god och tydlig kommunikation visat sig vara det bästa sättet 
att för att lindra lidande och minska oro för patienten (Petty, Dening, Griffiths & Coleston, 
2018; Breitve et al., 2016). Ytterligare studier visar att det är viktigt att miljön 
individualiseras. Ett sätt att anpassa miljön för PMD, kan vara att använda sig av musik. 
Musik är individuellt och kan för många människor avspegla både humör och 
sinnesstämning. När det gäller PMD har musik visat sig ha en lugnande effekt och kan även 
ha förmåga att hjälpa dessa människor att känna sig trygga i främmande miljöer. Det beror 
på att de hör något som är bekant sedan tidigare (McDermott, Orrell & Ridder, 2014; Edis, 
2017). En annan studie visar att kontinuitet i vårdandet är en viktig faktor som är avgörande i 
trygghetskänslan för PMD i nya miljöer. Det innebär att det är av stor vikt att 
anestesisjuksköterskan, bland annat, tar hjälp av närstående för att kunna vårda utifrån ett 
personcentrerat perspektiv. Det kan göras på många olika sätt och ett exempel är att låta 
närstående få vara fysiskt närvarande, som ett stöd i den perioperativa vården, alternativt 
undersöka möjligheten till telefonkontakt om den närstående inte har möjlighet att fysiskt 
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närvara. Ett annat exempel är att anestesisjuksköterskan för en dialog med närstående för att 
inhämta relevant information, om exempelvis vilken musik personen tycker om, vad 
personen är van vid, samt hur vårdpersonalen bör förhålla sig på bästa sätt för att skapa en 
lugn och trygg miljö (Toot et al., 2013). 

2.6 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Det vårdvetenskapliga perspektiv som denna studie lutar sig på är personcentrerad vård. 
Personcentrerad vård innebär att vården utgår från personens individuella behov och 
önskningar. Varje patient har rätt att få känna sig trygg och säker, samt få sina individuella 
behov tillgodosedda under hela vårdförloppet. Studien stöttar sig speciellt på Mccormack, & 
McCance (2006) ramverk för personcentrerad vård. Ramverket bygger på fyra olika 
byggstenar. Den första är förutsättningar som fokuserar på sjuksköterskans egenskaper i 
vårdandet. Med detta menas vad sjuksköterskan har för kompetens och förhållningssätt i 
vårdandet. Den andra byggstenen är vårdmiljön. Denna utgår från den miljö som vården 
bedrivs i, där ligger fokus på vad vårdmiljön har för inverkan på vårdandet. Den tredje 
byggstenen är den personcentrerade processen. Denna fokuserar på att vården ska levereras 
utifrån individanpassade omvårdnadsåtgärder. Där är det viktigt att individen, som 
vårdmottagare, står i fokus och att behov och önskningar beaktas i vårdandet. Sista 
byggstenen är det förväntade resultatet av den personcentrerade vården. Där ligger fokus på 
hur effekten av den personcentrerade omvårdnaden blev efter utförandet. För att ge en god 
vård är det av stor vikt att anestesisjuksköterskan tillämpar en personcentrerad vård. Detta 
innebär att hela vårdförloppet ska individualiseras samt att patienten alltid ska stå i centrum 
och, i så stor utsträckning som möjligt, vara delaktig i sin egen vård. Det är viktigt att 
vårdaren alltid ska se till- och fokusera på patientens behov och vilja i första hand. 
Anestesisjuksköterskan måste kunna tillmötesgå och tillgodose patientens behov på bästa 
möjliga sätt. Syftet med personcentrerad vård är att bidra till en ökad känsla av trygg, säker 
och god vård för patienten (Ekman & Norberg, 2013). Ett sätt att vårda PMD utifrån ett 
personcentrerat perspektiv, är att göra patienterna delaktiga i vården trots kognitiv 
funktionsnedsättning. Det kan exempelvis utföras genom att låta dem få vara med i 
diskussioner gällande viktiga beslut. Viktigt att understryka är dock att det nödvändigtvis 
inte måste innebära att patienten i fråga, är den som måste lägga det sista ordet. Det är 
möjligt att den kognitiva förmågan inte tillåter beslutsfattande. Oavsett beslutsfattande, är 
det ändå viktigt att personen får känna sig delaktig i diskussionen (Clissett, Porock, Harwood 
& Gladman, 2013). 

3 PROBLEMFORMULERING 

Aktuell forskning visar att demenssjukdom är en växande sjukdom både nationellt och 
internationellt. PMD har svårigheter med att inhämta-, förstå- och bibehålla given 
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information. De har även svårt att förstå instruktioner och följa uppmaningar. Dessa 
bristande förmågor bidrar till att vårdpersonal ställs inför en stor utmaning i vårdandet av 
denna patientgrupp. Det perioperativa vårdandet är ett kortvarig vårdtillfälle som kräver 
noggrann genomgång och tydlig kommunikation med patienten både innan, under och efter 
vårdförloppet. Kommunikationen är viktigt för att kunna upprätthålla en så god och säker 
vård som möjligt. PMD är, på grund av sin kognitiva funktionsnedsättning, i större behov av 
tydlig och individanpassad information. De behöver också mer tid på sig för att kunna 
uppfatta och förstå det som sägs. På grund av dessa svårigheter kan ett personcentrerat 
vårdande vara betydelsefullt och fördelaktigt när det gäller PMD för att kunna individualisera 
vårdandet på bästa möjliga sätt. Det finns dock sparsamt med forskning angående 
anestesisjuksköterskors erfarenheter av att vårda PMD perioperativt. Det är därför viktigt att 
de erfarenheter som idag finns inom det perioperativa vårdandet med PMD, lyfts fram för att 
öka möjligheten till utveckling och förbättring. Ökad kunskap om anestesisjuksköterskors 
erfarenheter av att vårda PMD i det perioperativa skedet, kan bidra till minskat lidande, 
obehag och oro hos patienterna. Denna studie avser bidra till ökad kunskap om vård av PMD 
perioperativt, för att de ska erhålla en så god och optimal vård som möjligt.  

4 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka anestesisjuksköterskors erfarenheter av att vårda 
patienter med demenssjukdom i det perioperativa skedet.  

5 METOD 

I följande avsnitt presenteras studiens design, urval, datainsamling och analys av insamlad 
data samt etiska överväganden.  

5.1 Design 

Studien bygger på en kvalitativ ansats, vilket är en design som, med fördel, tillämpas vid 
undersökning av personers upplevelser, tankar och känslor (Danielson, 2017a). Valet av 
design är för studien relevant, då syftet med studien är att undersöka anestesisjuksköterskors 
erfarenheter. Studien har utgått från ett induktivt förhållningssätt, vilket betyder att 
resonemanget utgick från informanternas upplevda erfarenheter som sedan genererade i ett 
resultat (Henricson & Billhult, 2017). 
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5.2 Urval 

För studier med en kvalitativ ansats, är det fördelaktigt att använda ett ändamålsenligt urval. 
Henricson & Billhult (2017) menar på att ändamålsenligt urval fokuserar på att ta med 
informanter som har erfarenhet och/eller kunskap av det som eftersöks av forskarna. Urvalet 
till studien består av anestesisjuksköterskor som jobbar inom den perioperativa vården. 
Inklusionskriterier är att personen ska vara legitimerad sjuksköterska med 
specialistutbildning inom anestesi, ha varit yrkesverksam i minst ett år på en 
operationsavdelning och ha erfarenhet av att vårda personer med demenssjukdom i det 
perioperativa skedet. Sammanlagt deltog åtta informanter, två män och sex kvinnor. 
Åldersspannet mellan informanterna var stort och likaså skillnaden i antal år som 
yrkesverksamma. Polit och Beck (2017) menar på att urval till kvalitativa studier ofta är 
mindre och selektivt utvalda. För att komma i kontakt med informanterna skickades först ett 
brev ut till verksamhetschefer (se bilaga A) runt om i mellansverige, för att be om lov att 
intervjua på respektive klinik. Därefter skickades individuella formulär ut till informanterna 
(se bilaga B) på de olika klinikerna. Informanterna fick i sin tur godkänna deltagande både 
via ett skriftligt samtyckesformulär samt ge ett muntligt samtycke innan intervjun startade.  

5.3 Datainsamling 

En semistrukturerad intervjuguide (se bilaga C) skapades, med frågor som svarade mot 
studiens syfte. Intervjuguiden innehöll två inledande frågor och fem intervjufrågor med 
möjlighet att svara utifrån egna erfarenheter. Till sist avslutades intervjun med en fråga om 
möjlighet att tillägga vad som helst gällande ämnet. Under intervjuerna användes också tre 
olika tilläggsfrågor för att möjliggöra att svaren från informanterna kunde bli ännu mer 
informationsrika. Datainsamling bestod utav åtta individuella intervjuer. Danielson (2017a) 
menar på att semistrukturerade intervjuer med denna typ av frågor passar ett syfte där man 
vill belysa upplevelser eller erfarenheter. För att testa giltigheten av intervjuguiden, 
genomfördes en pilotintervju med en legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning 
inom anestesisjukvård som uppfyllde samtliga inklusionskriterier. Polit & Beck (2016) menar 
på att det är bra att genomföra en pilotintervju för att försäkra sig om att intervjuguiden 
fungerar. Pilotintervjun inkluderades i studien, då svaren på frågorna var i enlighet med 
studiens syfte. Efter pilotintervjun gjordes en mindre revidering i intervjuguiden. Två frågor 
generaliserades efter att ha varit för specifika. Informanterna fick själva föreslå plats för 
intervjun, detta för att informanterna skulle känna sig så bekväma som möjligt under 
intervjun. Miljön är viktig för att minska risken för störande faktorer som kan påverka 
informanten under intervjun. Samtliga intervjuer spelades in på författarnas egna 
mobiltelefoner, i samtycke med informanterna.  
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5.4 Analys 

Analys av insamlad data har utförts med hjälp av Elo & Kyngäs (2008) kvalitativa 
innehållsanalys. Denna typ av analys är passande på kvalitativa studier, där innebörden av 
det narrativa i intervjuerna ska belysas. I denna studie analyserades datan induktivt, vilket 
betyder att datan analyserades utan att ha någon hypotes om utgången innan analysen 
utfördes (Henricson & Billman, 2017). Danielson (2017b) förklarar att induktiv analys 
handlar om att utgå ifrån innehållet i texten. Då det fanns sparsamt med tidigare forskning 
inom ämnet, valdes därför ett induktivt analyssätt. Fokus låg på att få fram det manifesta 
innehållet i insamlad data. Första steget i analysen var att inspelad data transkriberades av 
båda författarna. Det betyder att alla intervjuer spelades upp och skrevs sedan ner ordagrant 
i en löpande text av båda författarna. När all data var nedskriven, lästes alla intervjuer 
igenom noggrant flera gånger av båda författarna. Detta för att finna likheter och skillnader i 
de olika intervjuerna. Under tiden som författarna läste igenom den transkriberade texten, 
gjordes också noteringar i marginalen. Detta kallas för öppen kodning och är till för att få en 
betydelse eller mening på ett textstycke (Elo & Kyngäs, 2008). Vidare skrevs de nyckelord 
som noterats i marginalen ner på post it lappar som sedan grupperades i olika högar. Alla 
lappar med samma betydelse lades i en hög. Varje hög bildade sedan subkategorier. Vidare 
samlades alla subkategorier med liknande betydelse, ihop och bildade en generisk kategori. 
Med generisk kategori menas en mer allmän kategori som förklarar de olika subkategorier 
som finns under den. Sista delen i analysen var att hitta en huvudkategori som övergripande 
beskriver innehållet av samtliga generiska kategorier. Slutligen framkom en huvudkategori, 
tre generiska kategorier och åtta subkategorier, som presenteras i resultatet. Studiens 
generiska kategorier ansågs starka och tydliga  nog att inte behöva en ytterligare abstrahering 
och därmed finns ingen huvudkategori i resultatet. 

 I tabell 1 presenteras ett urval ur analysprocessen.  

Tabell 1: Urval ur analysprocessen. 

Meningsbärande	enheter	 Subkategorier	 Generiska	kategorier	

“Jag	satt	bredvid	den	dementa	
kvinnan	och	höll	hennes	hand	
under	hela	operationen,	då	
blev	hon	lugn”. 

Åtgärder	för	att	minska	oro 

	

Resurser	vid	vård	av	PMD 

	

“Det	är	jättesvåra	patienter	och	
vi	är	inte	speciellt	utbildade	för	
det”.	 

Brist	på	utbildning 

	

Hinder	vid	vård	av	PMD 
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6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Innan studien påbörjades skickades en etikansökan in till författarnas handledare på 
mälardalens högskola i Västerås, för godkännande. När etikansökan var godkänd, skickades 
missivbrev ut till chefer på operationskliniker runt om i mellansverige. När cheferna givit sitt 
godkännande, skickades missivbrev ut till informanterna. För att skydda de individer som 
deltar i studien från olämplig insyn i exempelvis privatliv, kränkning, förödmjukelse samt 
fysisk och psykisk skada, tillämpades forskningsetiska principer enligt vetenskapsrådet 
(2004). De forskningsetiska principerna utgörs av bland annat individskyddskravet som kan 
kategoriseras i fyra huvudgrupper; informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav, 
och nyttjandekrav. Informationskrav innebär att forskaren ska informera 
undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller. De ska 
också upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att när som helst avbryta sin 
medverkan, utan negativ påföljd (vetenskapsrådet, 2004). I studien tillgodoses 
informationskravet genom att informanterna, via ett informationsbrev, fick ta del av 
information om studien och dess syfte samt att det var frivilligt att medverka och att 
informanterna när som helst kunde avbryta sin medverkan utan negativ påföljd. 
Samtyckeskrav innebär dels att forskaren har skyldighet att inhämta samtycke från 
undersökningsdeltagare innan medverkan i en studie men också att den deltagande har rätt 
att självständigt bestämma om hur länge och på vilka villkor de ska delta (vetenskapsrådet, 
2004). I studien tillgodoses samtyckeskravet i form av att alla informanter som ville 
medverka i studien skriftligt och muntligt fick godkänna sitt deltagande. Samtyckesformulär 
användes för det skriftliga godkännandet. Konfidentialitetskrav innebär att samtliga 
uppgifter om identifierbara personer ska antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant 
sätt att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående (vetenskapsrådet, 2004). I 
studien tillgodoses konfidentialitetskravet genom att informanterna garanterades att all 
utlämnad data och information hanteras med sekretess, att deras identitet inte röjs samt att 
all utlämnad data låses in och förvaras på ett säkert sätt. Mobiltelefonerna som användes 
hade kodlås för att minska risken för obehöriga att ta del av materialet. Nyttjandekrav 
innebär att samtliga uppgifter inhämtade om enskilda personer endast får användas i 
forskningssyfte och därmed inte utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga 
syften (vetenskapsrådet, 2004). I studien tillämpas nyttjandekravet genom att informanterna 
garanterades att all inhämtad data och information endast kommer att användas i 
forskningssyfte. 
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7 RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån de kategorier som framkom efter analys av studiens åtta 
intervjuer. De generiska kategorier som framkom var: Resurser vid vård av PMD och Hinder 
vid vård av PMD. De åtta subkategorier som framkom var: Åtgärder för att minska oro, 
Trygg vårdmiljö, Stöd av närstående, Problem i kommunikationen, Utmaningar med 
medicinering, Skillnader vid olika operationsingrepp, Tidsbrist, Brist på utbildning. 
Studiens alla kategorier presenteras i tabell 2.  

Tabell 2. Presentation över resultatets kategorier. 

Generiska kategorier Subkategorier 

Resurser vid vård av PMD • Åtgärder för att minska oro 

• Trygg vårdmiljö 

• Stöd av närstående 

Hinder vid vård av PMD • Problem i kommunikationen 

• Utmaningar med medicinering 

• Skillnad vid olika operationsingrepp 

• Tidsbrist 

• Brist på utbildning 

 

Övergripande förklarade anestesisjuksköterskorna att de upplevde en ökad komplexitet i att 
vårda PMD i det perioperativa skedet. De upplevde dels att det fanns moment som fungerade 
bra, vilket resulterade i att det blev en resurs i arbetet, samt att det fanns moment som inte 
fungerade lika bra, vilket istället blev ett hinder. Gällande resurser upplevde 
anestesisjuksköterskorna att en god kommunikation mellan vårdare och patient var ett 
viktigt hjälpmedel och rent av nödvändigt för att kunna ge en god vård till PMD. Vidare 
förklarade anestesisjuksköterskorna att åtgärder som värme och kroppskontakt var en resurs 
som hjälpte till att inge trygghet och minska oro hos PMD. Slutligen gällande resurser, ansåg 
anestesisjuksköterskorna att en trygg och individanpassad vårdmiljö var av stor vikt för att 
kunna ge en god vård i det perioperativa skedet. Anestesisjuksköterskorna berättade att 
närstående har en stor inverkan på vårdmiljön och att de, med fördel, bör användas som en 
resurs vid vård av PMD. Utöver de resurser som fanns och underlättade det perioperativa 
arbetet, fanns även hinder som ansågs vara problematiska och därmed försvåra arbetet. 
Anestesisjuksköterskorna upplevde att kommunikationen sällan fungerade optimalt samt att 
medicinering under pågående anestesi var en stor utmaning, främst gällande sedering. 
Vidare berättade anestesisjuksköterskorna att det förekom skillnader vid vård av PMD, 
beroende på vilken typ av operationsingrepp som skulle genomföras. Exempelvis visade sig 
ortopediska ingrepp vara mer problematiska än kirurgiska ingrepp. Slutligen ansågs brist på 
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tid i det kliniska arbetet och utbildning inom demenssjukvård, vara två hinder som 
försvårade arbetet av PMD i det perioperativa skedet. 

7.1 Resurser vid vård av personer med demenssjukdom 

Samtliga intervjuer framförde att anestesisjuksköterskorna upplevde att det fanns många 
olika resurser i den perioperativa vården av PMD 

7.1.1 Åtgärder för att minska oro 

PMD har en ökad tendens att bli oroliga, varför vissa åtgärder, med fördel, kan användas som 
en resurs för att minska den oron. Två åtgärder som var återkommande i intervjuerna var 
värme och kroppskontakt. Anestesisjuksköterskorna förklarade vikten av värme och 
kroppskontakt för att minska oro under operation. De berättade att PMD precis som andra 
patienter behöver basal omvårdnad och att man försöker göra på samma sätt som med 
personer som inte har en demenssjukdom. Detta även om det skiljer sig en del i vissa 
moment. Anestesisjuksköterskorna uppgav att det var viktigt med värme för att skapa ett 
lugn hos PMD, vilket de trodde kunde bero på att värme är bra inne på en kall sal och känns 
skönt för dem. Detta verkade även ha en lugnande effekt. En anestesisjuksköterska menade 
på att det är viktigt att hålla patienterna varma och det gäller oavsett om man har en 
demenssjukdom eller inte. Exempel på hur man använder värme, är att göra det i form av 
varma filtar, uppvärmda intravenösa vätskor eller värmetäcke “Vi la på ett värmetäcke 
ganska tidigt, det tror jag är skönt för dom här patienterna, när det kommer värme liksom.” 
Desto tidigare ett värmetäcke lades på patienten, desto tidigare uppnåddes effekten av 
minskad oro. En anestesisjuksköterska berättade att flera av hennes patienter som hade en 
demenssjukdom, somnade till när de fick värmetäcket på sig.  

Kroppskontakt i form av att hålla i hand eller lägga en hand på axel, visade sig, även det, inge 
ett lugn och minska oro hos PMD. Att ha just kroppskontakt med patienterna uppgav flera av 
anestesisjuksköterskorna var väldigt viktigt. Med kroppskontakt menade 
anestesisjuksköterskorna att vara fysiskt närvarande så att patienterna känner av det och 
därmed känner sig trygga. Att sitta och hålla patienten i handen under operationen uppgav 
en anestesisjuksköterska haft god effekt på flera PMD. “Jag satt hos henne hela tiden. Jag 
höll hennes hand av och till. Hon vaknade till då och då men somnade snabbt om”. En annan 
anestesisjuksköterska förklarade att det är viktigt med beröring så att patienten känner att 
det finns någon där som tar hand om dem och därmed kanske känner sig lugnare. Båda 
anestesisjuksköterskorna uppgav att det verkade inge en trygghet för PMD när de gav 
patienten en fysisk kontakt, i form av att hålla i handen. 

7.1.2 Trygg vårdmiljö 

Anestesisjuksköterskorna berättade om sina erfarenheter av miljöns betydelse i vårdande av 
PMD i det perioperativa skedet. Anestesisjuksköterskorna var eniga om att PMD är beroende 
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av en lugn och trygg miljö för att minska oro och lidande. De var även eniga om att 
närstående spelar en avgörande roll i just möjligheten till att skapa en lugn och trygg miljö 
för PMD. Anestesisjuksköterskorna berättade även att olika typer av ingrepp, skapade olika 
förutsättningar för utformandet av vårdmiljön i det perioperativa skedet. Återkommande hos 
många anestesisjuksköterskor var erfarenheten av att PMD ofta är mer rädda och oroliga än 
patienter utan demenssjukdom, vilket ökar behovet av en lugn och trygg vårdmiljö. 
Anestesisjuksköterskorna upplevde att det ofta är den obekanta vårdmiljön som är 
bidragande till patienternas rädsla och motoriska oro. Rädsla och oro bidrar till en minskad 
känsla av trygghet, och i intervjuerna framkom det att miljön hade stor inverkan på 
patientens upplevda känsla av just trygghet. För att PMD ska känna sig trygga i en 
operationsmiljö, menade anestesisjuksköterskorna att det krävs ett påtagligt lugn inne på 
operationssalen samt att miljön måste individanpassas efter varje enskild patient. 
Anestesisjuksköterskorna berättar att de upplever att PMD känner sig trygga när antalet 
människor som rör sig omkring patienten minimaliseras samt att ljudnivån sänks så mycket 
som möjligt, 

Det finns vid vissa moment som flera kommer in och hjälper till på och då kan man kanske 
uppleva att det blir lite rörigare på salen. Det blir lite högre ljudnivå, alla slappnar av och vill 
att det blir färdigt på salen och då kan jag kanske tycka att dem kan bli lite oroliga av det, att 
det liksom kommer in fler människor.  

 
Vad gäller vårdmiljön, valde några anestesisjuksköterskor att jämföra med vårdandet av barn 
för att tydliggöra “man kan ju tänka på att man arbetar med dem väldigt försiktigt så att man 
inte gör, liksom... jättehastiga rörelser och att det är mycket folk runt omkring dem, precis 
som att man har med barn att göra”. Det framkom även att individanpassning av vårdmiljön 
var av stor betydelse för upplevelsen av trygghet hos PMD. Anestesisjuksköterskorna 
berättade att det är värdefullt att, preoperativt, försöka ta reda på om patienten har några 
speciella preferenser, exempelvis, gällande musik. Musik visade sig kunna vara ett hinder i 
att skapa en trygg vårdmiljö, då den inte anpassades efter patienten, alternativt lät för högt 
eller skapade ljud som istället stressade patienten “Ibland måste man säga till personalen att 
det är ju inte lämpligt med den här moderna musiken, att man måste kanske ta någonting 
som är aktuellt för patienten.”. Anestesisjuksköterskorna menar även att man måste kunna 
vara flexibel och anpassa vårdmiljön utifrån andra aspekter också, som exempelvis 
övervakningsutrustning. PMD har en ökad tendens till att vara motoriskt oroliga, vilket kan 
leda till en vilja att avlägsna utrustning som fästes på kroppen, som exempelvis sladdar “Ja, 
alltså just med dementa så får man anpassar mer, alltså man får väl anpassa det till dem. Om 
dem nu inte vill ha en fingerklämma så får man kanske ta bort den” En lugn och trygg 
vårdmiljö, anpassat efter den enskilda patienten var alltså en avgörande faktor i att kunna 
skapa en känsla av trygghet hos PMD. 

7.1.3 Stöd av närstående 

Stöd av närstående visade sig vara otroligt viktigt i omhändertagandet av PMD i det 
perioperativa skedet, framförallt pre- och postoperativt. Anestesisjuksköterskorna menade 
på att PMD är en särskilt utsatt grupp med tanke på deras kognitiva funktionsnedsättning 
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som bidrar till att dem inte kommer ihåg och känner igen sig. Att inte komma ihåg vilka 
personerna är som står framför, eller veta var man befinner sig, skapar en känsla av 
osäkerhet och rädsla. Närstående visade sig ha stor inverkan på trygghetskänslan i 
vårdmiljön vid vårdandet av PMD perioperativt, då det kan vara en person som patienten 
faktiskt känner igen och därmed förlitar sig på. Närstående behöver inte vara en anhörig utan 
kan likväl vara, exempelvis, en assistent från ett boende. “Så långt det bara går så tar jag med 
anhöriga. Självklart ska anhöriga med. Det är oerhört mycket lättare att ta med anhöriga, 
vårdare eller ledsagare som patienten känner“. En anestesisjuksköterska valde att förtydliga 
vikten av stöd från närstående genom att jämföra vårdande av PMD med vårdandet av barn. 
Hon menade på att PMD, på samma sätt som barn, blir oroliga, då vårdpersonalen oftast ser 
annorlunda ut med sjukhuskläder, munskydd och mössa, jämförelsevis med privatklädda 
människor. 

[...] Nu är ju inte dementa som barn men alltså att tidigare erfarenheter är viktigt. Kan man få 
fram lite, hur de har det till vardags, för oftast är det ju det att man är rädd.. att man slår 
omkring sig och fäktar för att man inte förstår varför personalen ser annorlunda ut. 

Anestesisjuksköterskorna menar även på att närstående kan vara ett stöd i det avseendet att 
de kan hjälpa till att delge viktig information och svara på frågor som patienten, av kognitiva 
skäl, själv inte klarar av att förmedla eller kommunicera. Detta bidrar, utöver en 
trygghetskänsla för patient, närstående och vårdare, även till en ökad patientsäkerhet 

Jag hade en dement patient en gång som var väldigt aggressiv, någon typ av framlobsdemens 
säkert, och där, där var en vårdare med, det var en assistent med från ett boende. De är ju inte 
heller jättevana i en operationsmiljö, men hon följde med in på sal så hon kunde svara på 
frågor, för hon kunde inte riktigt… vi kunde inte kommunicera med patienten riktigt. 

Att som anestesisjuksköterska, få stöd av närstående, ansågs vara en viktig resurs i vårdandet 
av PMD i det perioperativa skedet.  

7.2 Hinder vid vård av personer med demenssjukdom 

Samtliga intervjuer framförde att anestesisjuksköterskorna upplevde att det fanns många 
olika hinder i den perioperativa vården av PMD.  

7.2.1 Problem i kommunikationen 

Att det fanns problem i kommunikationen i vårdandet av PMD, var något som 
anestesisjuksköterskorna nämnde frekvent i intervjuerna. De menade på att en bra 
kommunikation var nödvändigt för att kunna ge en god vård till PMD. Alla 
anestesisjuksköterskor var dock eniga om att kommunikationen ofta var problematisk på 
många sätt. Det fanns oftast hinder i att kommunicera med PMD på grund av nedsatt 
kognitiv funktion och förståelse. Anestesisjuksköterskorna upplevde dock att 
kommunikationen var viktig för att bland annat, få svar på viktiga frågor. Med viktiga frågor 
menade de till exempel kontroll av, allergier, medicinering, fasta och personnummer. Ett 
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annat hinder som anestesisjuksköterskorna nämnde, var när patienterna, preoperativt, 
lämnades ensamma i sängvänthallen utan vårdpersonal från avlämnande avdelning. Speciellt 
svårt tyckte de att det var om patienten inte hade förmåga att svara adekvat på de frågorna 
som ställdes “vi har ju vissa frågor som vi måste ställa, om till exempel ID, fasta. Där kan det 
bli problem om dem är ensamma och inte kan svara”. Anestesisjuksköterskorna uppgav att 
det då var bra att kunna ha kontakt med avdelningen vid överlämning, för att kunna stämma 
av att informationen om patienten var korrekt. De menade att det var problematisk att 
behöva ringa en gång extra till avdelningen, bara för att stämma av den information som man 
blivit delgiven, när personalen ändå varit där och lämnat patienten i sängvänthallen “man får 
ringa till avdelningen och kolla att allt stämmer innan man söver”. 

Anestesisjuksköterskorna förklarade också att det var viktigt att alltid prata med- och 
informera patienten ordentligt, oavsett dennes kognitiva funktion. De menade på att det 
kunde vara svårt att veta hur mycket information dessa patienter hade förmåga att förstå. 
Dock finns alltid chansen att patienten faktiskt kan kommunicera och förstår vad som sägs, 
varpå viktig information eller kommunikation aldrig bör förbises eller uteslutas helt. 
Anestesisjuksköterskorna ansågs dock att det var viktigt att individanpassa informationen till 
just den patienten man har framför sig. De menade på att vissa patienter krävde mycket 
information medan andra kände sig tryggare och blev lugna av mindre information. De var 
dock noga med att de alltid talade om för patienten, steg för steg, vad de gjorde. Ett annat 
hinder som anestesisjuksköterskorna upplevde, var när kommunikationen blev 
motsägelsefull, vilket kunde leda till etiska konflikter “Det är svårt när dem säger nej till 
någonting och sen måste vi ändå göra det”. Anestesisjuksköterskorna menade att det var 
svårt att veta om patienten förstod den information de blivit delgivna och trots god 
kommunikation inte hade förmåga att se till sitt eget bästa. Detta, i sin tur, ledde till att man 
ändå, trots ett nekande från patienten, utförde vissa moment som man var tvungen att göra 
för patientens eget välbefinnande. Detta kunde även innefatta livsavgörande beslut och 
åtgärder.  

7.2.2 Utmaningar med medicinering 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att medicinering i någon form ofta var nödvändigt i 
vårdandet av PMD i det perioperativa skedet. De uppgav vidare att medicinering kan vara en 
balansgång hos denna patientgrupp. För att få patienterna lugna och mindre oroliga 
upplevde anestesisjuksköterskorna att medicinering var en nödvändighet, men att det ofta 
var en utmaning. Anestesisjuksköterskorna förklarade att komplexiteten i sedering av PMD 
var att doseringsbehovet såg olika ut för alla patienter. “Sen kan man tänka sedering i de fall 
där man känner behov av. Men då får man tänka på att det är svårt med sedering av 
dementa, för ibland får det motsatt effekt”. Sedering var en åtgärd för att patienterna skulle 
uppleva hela vårdsituationen som mindre obehaglig och påfrestande, tyckte flera av 
anestesisjuksköterskorna “ ibland får de lite att sova på, så att de inte upplever saker och ting 
negativt”. Anestesisjuksköterskorna uppgav att det var bra att premedicinera patienterna 
med smärtstillande och eventuellt lugnande läkemedel, redan från den avdelningen de varit 
inneliggande på. Detta för att reducera behovet av medicinering på inne på operationssalen. 
Anestesisjuksköterskorna upplevde PMD som en skörare patientgrupp och gav därmed oftast 
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inte lika mycket läkemedel till dem, som till andra patienter. “Dom känns lite mer sköra, man 
liksom ger inte lika mycket läkemedel” säger en anestesisjuksköterska. Vidare poängterade 
anestesisjuksköterskorna att medicinering i sederande syfte endast bör användas när man 
redan vidtagit och provat åtgärder som lugnande samtal eller kroppskontakt, och dessa inte 
hade tillräcklig effekt. Dock upplevdes oftast ett behov av både samtal, kroppskontakt och 
sedering i kombination för ett optimalt vårdande.  

7.2.3 Skillnad vid olika operationsingrepp 

Anestesisjuksköterskorna upplevde att det fanns några skillnader vid olika operationsingrepp 
gällande vården av PMD. Anestesisjuksköterskorna berättade att det, bland annat, är stor 
skillnad mellan ortopediska och kirurgiska ingrepp. Hindren var oftast fler när det kom till de 
ortopediska operationerna. Detta berodde framförallt på att ortopediska ingrepp var mer 
tidskrävande. Vidare förklarade anestesisjuksköterskorna också att det även är fler moment i 
ortopedisk kirurgi som patienten utsätts för och som kräver att patienten kan följa 
instruktioner. Anestesisjuksköterskorna gav några exempel på vad som kunde vara 
problematiskt, och menade på att det var svårt för PMD att följa instruktioner vid 
exempelvis, läggning av ryggbedövning. PMD behövde då kunna följa instruktioner som att 
kröka ryggen, ligga på sidan och böja ner huvudet mot bröstkorgen, samt förstå att det 
kommer komma ett stick i ryggen och efter det ligga helt stilla. Anestesisjuksköterskorna 
menar att problematiken som finns gällande kommunikation med PMD gör det svårare att 
inleda ett samarbete med patienten eftersom de sällan förstår vad de ska göra och varför de 
gör som de gör, vid de olika operationsingreppen. Detta i sin tur, leder till ökad oro hos PMD. 
Kirurgiska ingrepp ansågs enklare bland anestesisjuksköterskorna. Detta då patienterna 
oftast redan var inneliggande på en kirurgavdelning, redan hade en perifer infart och inte 
behövde vara delaktiga i lika många moment som vid ortopediska ingrepp. 
Anestesisjuksköterskorna berättar också att vid kirurgiska ingrepp sövs patienterna nästan 
uteslutande, medan ortopediska ingrepp, till en större del, innehöll ryggbedövningar och 
eventuellt medicinering i form av sedering. Sederingar och ryggbedövningar innebär att PMD 
är beroende av en lugnare miljö på ett annat sätt än om de är sövda. Detta på grund av att vid 
en sedering kan patienten vakna till lättare, medan om patienten är sövd, kan den inte vakna 
av sig själv. Anestesisjuksköterkorna berättar att de flesta PMD genomgår ortopediska 
ingrepp på grund av frakturskador och att smärtan från dessa frakturer tar sig i uttryck i form 
av agitation och motorisk oro hos PMD innan adekvat smärtlindrande behandling påbörjats 
“Jag tänker att man jobbar ju på som vanligt fram till ryggbedövningen är lagd, nu tänker jag 
främst på ortopeden, och det är väl oftast då som det blir lite lugnare, när smärtan 
försvinner”. En adekvat smärtlindring i ett tidigt preoperativt skede är alltså en bra 
förutsättning, vid de olika operationsingreppen, för att minimera oro och agitation, orsakade 
av smärta. 

7.2.4 Tidsbrist 

Samtliga anestesisjuksköterskor var eniga om att tidsbrist är ett faktum i vård av PMD. Det 
som främst var ett hinder var att tiden oftast inte räckte till i det kliniska arbetet mötet med 
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patienten. Anestesisjuksköterskorna upplevde PMD som en särskilt utmanande patientgrupp 
att vårda perioperativt, vilket då innebar ett ökat behov av tid. Anestesisjuksköterskorna 
menade att PMD kräver mer tid, då kommunikation och förståelse patient och vårdare 
emellan är försvårad, vilket då också kan leda till att PMD ofta kan vara oroliga och agiterade. 
Rädsla och agitation hos PMD, innebär en ökad arbetsbelastning för 
anestesisjuksköterskorna, då det kräver en ytterligare arbetsinsats och mer tid för att få dem 
lugna och trygga. Flera anestesisjuksköterskor ansåg dock att man tog sig den extra tid man 
behöver, trots det pressade operationsschemat och press från kollegor. ”Tid är a och o. Med 
operationsscheman som är så tighta så är det en hindrande faktor. Man behöver verkligen ta 
sig tid med denna patientgrupp och det tror jag nog att man gör.” Anestesisjuksköterskorna 
påtalade dock att tidsbrist är ett faktum generellt sätt, vilket blir allt mer påtagligt vid 
vårdande av patienter med särskilda behov, som PMD. 

Kanske skulle vara bra med mer tid, även fast jag tycker att vi tar oss mer tid, eller liksom även 
om vi har högt tryck och mycket produktion så tycker jag ändå att vi tar oss, när man väl har 
patienten framför sig så tar man sig tid med den. 

Anestesisjuksköterskorna menar att trots att man tar sig den tid som behövs vid vårdande av 
patienter med särskilda behov, så skulle känslan av att ha mer tid på sig, kraftigt minska den 
stress och press man känner inombords men inte visar utåt, “Sen kanske det skulle 
underlätta om man hade… om man visste att man hade mer tid för att förklara vissa saker 
[...]”.  Anestesisjuksköterskorna berättade även att en god tidsmarginal är av stor vikt för att 
ha möjlighet att individanpassa miljön på bästa möjliga sätt för PMD. Detta upplevde dem 
som viktigt då även detta var en avgörande faktor för ett gott vårdande av denna 
patientgrupp. I intervjuerna påtalade anestesisjuksköterskorna också att tiden också var 
viktig för att kunna ge ett lugnt bemötande till patienten, då ett lugnt bemötande visade sig 
vara en viktig faktor i omhändertagandet av PMD. En anestesisjuksköterska menade att om 
vårdpersonalen är stressiga och har ett stressigt bemötande, så avspeglas det i patienten som 
då känner av stressen, vilket leder till ökad psykisk och motorisk oro. 
Anestesisjuksköterskorna menar att ett lugnt bemötande är gynnsam genom hela den 
perioperativa processen, vilket också, på sikt, är tidssparande då PMD blir lugnare av det. Det 
reducerar då risken för att behöva skapa mer tid åt att lindra oro och stress. 

Det är nog att vi jäktar på patienten, att vi skyndar på för mycket, att vi inte, ah ger patienten 
tillräckligt med tid. Det är precis samma med barn, va. Yrsar man på för mycket, då går det 
jättemycket långsammare, då hinner man inte och då blir man rädd. 

Många anestesisjuksköterskor jämförde vårdandet av PMD med just vårdandet av barn. De 
menar att man behöver ha samma lugna temperament, beteende och tydlighet mot PMD som 
man har mot barn för att bespara patienterna en känsla av oro och stress. Vad gäller 
disponering av tiden, ansåg anestesisjuksköterskorna att det främst är i det preoperativa 
skedet som den extra mängden av tid behövs och bör prioriteras till. Det beror på att det är i 
det preoperativa skedet som patienten är vaken och därmed då som patienten ofta är orolig 
och behöver ett lugnande stöd. Det är även i det preoperativa skedet som patienten kan 
behöva vara med och följa instruktioner, vilket kan vara tidskrävande, då patienten på grund 
av sin kognitiva funktionsnedsättning, kan ha svårt med kommunikation och samarbete. 
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7.2.5 Brist på utbildning 

Anestesisjuksköterskorna berättade att de saknade teoretisk kunskap gällande vård av PMD 
och önskade mer utbildning inom demenssjukvård. Det som speciellt önskades i 
utbildningsväg var undervisning i hur man bemöter PMD och hur man som vårdpersonal ska 
hantera de olika situationer som kan uppstå i det perioperativa vårdandet. “ Då kanske man 
skulle få lite mer utbildning inom demensvård, alltså hur man bemöter dem. Det kan ju bara 
vara enkla grejer, som till exempel vad man gör om dem säger nej”. De menade att det inte 
ingår någon utbildning i den perioperativa vården av PMD när man utbildar sig till 
specialistsjuksköterska inom anestesi. Anestesisjuksköterska förklarar att det inte heller sker 
någon intern utbildning av vårdpersonalen i perioperativ vård gällande PMD, efter att man 
blivit anställd. “Det är ju alltid bra att man får utbildning, hur vi som vårdpersonal ska kunna 
vårda dementa. Hur vi ska bemöta, lugna och eventuellt om det är något somatiskt som vi 
kan tänka på”, säger en anestesisjuksköterska. Anestesisjuksköterskorna upplevde att PMD 
är en speciellt svår patientkategori, vilket ställer ökade krav på en mer specialiserad 
kompetens och utbildning, vilket anestesisjuksköterskorna berättade att de saknade “ Det är 
jättesvåra patienter och vi är inte speciellt utbildade för det”.  
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8 DISKUSSION 

Under denna rubrik kommer en diskussion föras kring studiens resultat, metod och etiska 
överväganden.  

8.1 Resultatdiskussion 

Resultatet diskuteras och knyts an mot tidigare forskning och teoretiskt perspektiv för att 
länka samman likheter och tydliggöra skillnader. Resultatet består av två generiska 
kategorier och åtta subkategorier. 

8.1.1 Resurser vid vård av personer med demenssjukdom 

Generellt för hela studiens resultat var att anestesisjuksköterskorna upplevde en komplexitet 
i att vårda PMD i det perioperativa skedet. Trots komplexiteten upplevde 
anestesisjuksköterskorna även att det fanns moment i vårdandet som fungerade väl, vilket 
ansågs som resurser i det kliniska arbetet och mötet med patienten. Resurserna ansågs 
viktiga då resultatet visade att den upplevda erfarenheten var att allt det som görs i det 
perioperativa skedet sätter ton för det hela sammantagna vårdtillfället för patienten. Studiens 
resultat visar att PMD har en ökad tendens att bli oroliga i det perioperativa vårdandet, vilket 
innebär ett ökat behov av åtgärder för att minska den oron. Detta är även något som nämns i 
tidigare forskning av Spector, Orrell, Charlesworth och Marston (2016). Det finns även 
studier som visar på att PMD inte har ökad risk för att bli oroliga i vårdsammanhang 
jämförelsevis med andra patienter (Breitve et al., 2016; Petty, Dening, Griffiths, & Coleston, 
2018). Den forskningen överensstämmer dock inte med studiens resultat. 

För att minska oro hos PMD, visade studiens resultat att det var av stor vikt att kunna inge en 
känsla av trygghet och tillit till patienten. Lindwall och Von Post (2008) skriver i sin studie 
att tillit och trygghet är två grundpelare för att kunna upprätthålla en god vårdrelation 
mellan vårdare och patient, vilket styrker fynden i studiens resultat. För att kunna inge en 
känsla av trygghet och tillit, visade studiens resultat att åtgärder i form av, främst värme och 
kroppskontakt, var viktiga. Anestesisjuksköterskorna talade om värme i form av varma 
vätskor och värmetäcken samt kroppskontakt i form av handpåläggning eller att hålla 
patientens hand. Anestesisjuksköterskorna talade även om att det var viktigt att 
individualisera vårdandet utifrån den patienten de hade framför sig och därmed de åtgärder 
som krävs för att just den personen ska få en behaglig upplevelse av det perioperativa 
vårdandet. Mccormack, & McCance (2006) förklarar i sin studie, sitt ramverk för 
personcentrerad vård som består av fyra olika byggstenar. Byggstenarna förklarar att man 
fokuserar på sjuksköterskans egenskaper i vårdandet, den miljö som vården bedrivs i, den 
personcentrerade processen och hur resultatet blev med den personcentrerade vården. Den 
personcentrerade processen innebär just att omvårdnadsåtgärderna individanpassas, vilket 
ses som en central och viktig del i vårdandet. Det är alltså av stor vikt att varje person som är 
patient får de åtgärder som är anpassade för just dem och får sina individuella behov 



19 

tillgodosedda. Mccormack, & McCance (2006) ramverk stöttar på så vis den här studiens 
resultat, då samtliga anestesisjuksköterskor talade om att individanpassa vårdandet till- och 
lindra oro för just den patienten de hade framför sig. Anestesisjuksköterskorna berättade att 
demenssjukdom inte är ett statiskt tillstånd, vilket innebär att alla människor som har en 
demenssjukdom är- och reagerar olika, har olika förmågor och därmed bör vårdas på olika 
sätt men med samma gemensamma mål.  

En annan resurs som ansågs vara en viktig resurs var vårdmiljön. Även gällande vårdmiljön 
går det att knyta an till Mccormack, & McCance (2006) ramverk för personcentrerad vård, då 
anestesisjuksköterskorna ansåg att det var av stor vikt att individanpassa vårdmiljön utifrån 
den enskilda patientens behov. Studiens resultat visade att vårdmiljön var en viktig resurs i 
att skapa tillit och trygghet, vilket i sin tur sedan bidrog till minskad oro hos patienten. 
Anestesisjuksköterskorna berättade att musik är en viktig del av vårdmiljön. Dock ansågs 
musiken endast vara en resurs om den individanpassades efter den enskilda patienten. De 
menade på att varje patient är unik och att vissa patienter blev avsevärt lugnare av att få höra 
musik de kände igen och lyssnar på till vardags, medan obekant musik, istället kunde vara 
stressframkallande. På samma sätt förklarade de att vissa patienter istället blev lugna om 
musiken stängdes av helt och hållet, och att detta alltid bör tas i beaktning och således 
anpassas efter patientens önskemål. Även tidigare studier visar på att musik har en stark 
inverkan på PMD. McDermott, Orrell och Ridder (2014) samt Edis (2017), skriver i sina 
studier att musiken, om den individanpassas, är ett enkelt hjälpmedel för att skapa en 
trygghetskänsla hos patienten i det perioperativa vårdandet. Studiens fynd styrks således av 
den tidigare forskningen angående musikens betydelse i att skapa en trygg vårdmiljö för 
PMD. Resultatet visar även att det var viktigt att vårdmiljön anpassades ur andra aspekter 
också, som exempelvis att släcka vissa lampor om patienten tycker att det är för ljust, 
minimera antalet personer som befinner sig i rummet och dämpa höga ljudnivåer. Att just 
dessa åtgärder skulle vara betydelsefulla i att skapa en trygg vårdmiljö, framgår inte av den 
tidigare forskningen som eftersökts i den här studien.  

 
Att närstående har en viktig roll, är något som framkom både i studiens resultat men också 
diskuteras i tidigare forskning. Studiens resultat visar att närstående ses som en viktig resurs 
i det perioperativa vårdandet, och då främst i den preoperativa fasen. 
Anestesisjuksköterskorna berättade att en demenssjukdom ofta innebär att den drabbade 
personen har en kognitiv funktionsnedsättning, vilket leder till svårigheter med 
kommunikation och minnesförlust. Dessa kognitiva funktionsnedsättningar, kan i det 
perioperativa vårdandet, innebär att patienten inte förstår var den befinner sig, vilka 
människor som står framför den, minnas information som givits eller klara av att följa 
instruktioner. Anestesisjuksköterskorna upplevde att PMD kunde bli rädda på grund av att 
vårdpersonalen såg obekanta ut och därmed upplevdes som skrämmande. De menade att 
närstående kan vara en person som PMD faktiskt känner igen och därmed vara en resurs i att 
skapa en känsla av trygghet för patienten. Detta är även något som nämns i tidigare 
forskning. Hynninen, Saarnio och Isola (2015) skriver i sin studie att PMD ofta blir mer 
oroliga när deras anhöriga eller närstående inte är närvarande i vårdprocessen. Resultatet 
visar dock att närstående inte nödvändigtvis måste innebära att personen är anhörig till 
patienten, utan likväl kan vara en god vän eller assistent från ett boende. Vad gäller 



20 

närståendes roll i vårdandet, skriver McCormack, Tillock, & Walmsley (2017) i sin studie att 
närstående ofta upplever att de får agera som patientens advokat. De menar att närstående 
upplever att PMD inte blir omhändertagande och tilltalade på samma sätt som personer utan 
demenssjukdom. Detta är dock ingenting som framkom i den här studiens resultat. Ingen av 
anestesisjuksköterskorna uppgav erfarenheter av att ha samtalat med närstående med 
liknande upplevelser som nämns i tidigare forskning.  

 

8.1.2 Hinder vid vård av personer med demenssjukdom 

Resultatet visade att anestesisjuksköterskorna upplevde en utmaning när det gällde att vårda 
PMD i det perioperativa skedet. Detta på grund av nedsatt kognitiv förmåga hos PMD, vilket 
gjorde att bland annat kommunikationen blev försvårad. Att kommunicera med PMD 
upplevde anestesisjuksköterskorna ofta var mer av ett hinder, än något som underlättade 
arbetet. De upplevde också en utmaning i att bemöta och vårda denna grupp av patienter på 
ett bra sätt, men uttryckte dock en vilja att göra detta på ett så bra sätt som möjligt, för att 
lindra lidande för patienten. Mauleon-Larsson, Palo-Bengtsson & Ekman (2005) förklarar 
också att anestesisjuksköterskor upplever en utmaning i att bemöta PMD på grund av 
försvårad kommunikation. Dock finns en vilja hos anestesisjuksköterskorna att göra detta på 
ett så bra sätt som möjligt, för att lindra lidande för patienten. Att kommunikation var 
anpassad och att man försökte se utifrån varje individs behov av kommunikation var något 
som informanterna talade mycket om i intervjuerna. Dock upplevde 
anestesisjuksköterskorna att det var svårt att veta i vilken omfattning PMD förstod den 
informationen som givits, samt hur mycket de skulle informera. Anestesisjuksköterskorna 
upplevde ändå att det var viktigt att kommunikationen var anpassad efter PMD, vilket 
stämmer överens med Lindwall & von Post (2008). De förklarar i sin studie att det är viktigt 
att individualisera informationsöverföringen oavsett vilken patientgrupp det handlar om. 
Krupic, Eisler,  Sköldenberg och Fatahi (2015) förklarar också i sin studie att det är viktigt att 
man, i så stor utsträckning som möjligt, försöker anpassa kommunikationen efter den patient 
som vårdas, oavsett patientens bakgrund.   

Samtliga anestesisjuksköterskor svarade i intervjuerna att någon form av medicinering var 
nödvändig i den perioperativa vården av PMD. Det som dock ofta var svårt, enligt 
anestesisjuksköterskorna var att medicinering av PMD kunde vara en balansgång. Det kunde 
lätt få motsatt effekt mot det som önskades. PMD kunde exempelvis bli mer oroliga både 
psykiskt och motoriskt, istället för lugna och avslappnade. Flera av anestesisjuksköterskorna 
poängterade att man, så långt det var möjligt, skulle försöka kommunicera, ha kroppskontakt 
i någon form och eventuellt ge värme innan man medicinerade PMD för mycket. Vidare 
menade anestesisjuksköterskorna på att medicineringen kom i andra hand och att man så 
långt det är möjligt ska försöka ta till andra omvårdnadsåtgärder samt kommunikation i 
första hand. Detta stämmer överens med McCormack, Tillock, & Walmsley. (2017) studie, 
som beskriver anhörigas perspektiv som menar på att läkarna ofta är för snabba med att 
medicinera PMD innan andra omvårdnadsåtgärder är vidtagna.  
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Anestesisjuksköterskorna upplevde att det fanns en del skillnader vid olika typer av 
operationsingrepp, gällande vård av PMD. De menade att det är skillnad mellan exempelvis 
ortopediska och kirurgiska ingrepp eftersom att anestesierna vid ingreppen skiljer sig åt. Vid 
ortopediska ingrepp är vanligt med ryggbedövning och sedering medan kirurgiska ingrepp 
främst utförs i full narkos, alltså att patienterna sövs. Anestesisjuksköterskorna berättade att 
ryggbedövning innebar att patienten var tvungen att vara delaktig i fler moment. Dessa 
moment krävde att patienten kunde följa instruktioner, vilket kunde vara en stor utmaning 
för PMD. Anestesisjuksköterskorna upplevde att PMD var mer oroliga under ortopediska 
ingrepp på grund av att de inte förstod informationen eller varför de skulle göra de olika 
momenten. Seitz, et al. (2014) skriver i sin studie att valet av anestesimetod kan ha betydelse 
vid vård av PMD perioperativt, vilket styrker studiens resultat. Vidare upplevde 
anestesisjuksköterskorna att kirurgiska ingrepp var lugnare i helhet för PMD. Detta då de 
ofta hade perifer venkateter från avdelning och därmed kunde sederas eller sövas snabbare 
och på så sätt minska deras oro. Just insättning av perifer venkateter var ett moment som 
anestesisjuksköterskorna upplevde var jobbigt för PMD. 

Studiens resultat visade att tiden ofta inte räcker till och att tidsbrist var något som 
anestesisjuksköterskorna uppgav som en utmaning vid vård av PMD perioperativt. 
Anestesisjuksköterskorna upplevde att PMD kräver lite extra tid på grund av deras 
funktionsnedsättning men att den tiden oftast inte fanns där för att kunna möta denna 
patientgrupp på bästa möjliga sätt. Tidsbristen upplevdes främst bero på pressade 
operationsprogram. Anestesisjuksköterskorna upplevde att det behövdes mer tid för att 
kunna ge PMD ett lugnt bemötande och informera om det som behövdes. Tidigare forskning 
stöttar detta och menar på att kommunikation med PMD kan vara en utmaning om det inte 
finns tillräckligt med tid för att vara tydlig nog och upprepa informationen när det behövs 
(Krupic, Eisler,  Sköldenberg & Fatahi, 2015; Allwood et al., 2017). Anestesisjuksköterskorna 
berättade även att man ibland tar sig den tid som behövs med patienten, trots att den extra 
tiden egentligen inte finns. De menade att det kan skapa en stress senare under dagen och att 
det ibland vore skönt att veta att man hade mer tid på sig från början. Detta kan inte styrkas 
av den tidigare forskning som eftersökts i den här studien.  

Studiens resultat visade även att anestesisjuksköterskorna önskade mer utbildning inom 
demensvård. De upplevde PMD är en svår patientgrupp att vårda och de inte kände sig 
speciellt utbildade för att göra det på ett bra och professionellt sätt. Resultatet visade också 
att anestesisjuksköterskorna främst önskade utbildning inom bemötande av PMD. De 
menade att det var viktigt att, framförallt, veta vad de kan göra när PMD blir oroliga och inte 
vill medverka till vård, på grund av att de inte förstår vad som händer. 
Anestesisjuksköterskorna berättade också att det inte ingår någon utbildning gällande PMD i 
specialistutbildningen till anestesisjuksköterska samt att de inte heller fått någon vidare 
utbildning på sina arbetsplatser. Resultatet överensstämmer med tidigare forskning från 
O’Brien, et al., (2018) som beskriver att vårdpersonal känner sig otrygga i vårdandet av PMD, 
på grund av för lite utbildning. De skriver i sin studie att det som vårdpersonalen uppgav att 
de hade för lite utbildning av, var framförallt kommunikation med- och bemötande av denna 
patientgrupp. Vidare visar deras forskning på att vårdpersonalen som hade någon form av 
utbildning inom demenssjukvård, kände sig tryggare i vårdande av PMD.  
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8.2 Metoddiskussion 

Under denna rubrik kommer metoden diskuteras mot kvalitetskriterier och tidigare 
forskning.  

Denna studie bygger på en kvalitativ design med tanke på att studiens syfte riktar sig mot 
erfarenheter. När det gäller erfarenheter så är en kvalitativ ansats att rekommendera, då det 
ger möjlighet för erfarenheter, tankar och känslor att komma fram (Danielsson, 2017a). På 
grund av bristen på tidigare forskning hade en annan typ av design, till exempel 
litteraturöversikt, varit svårare att genomföra, varför underlag finns för att göra en kvalitativt 
studie (Henricson, 2017). En kvantitativ studiedesign hade inte på samma sätt som en 
kvalitativ, givit samma informationsrika svar gällande erfarenheter. Studien kommer 
diskuteras mot kvalitetskriterierna trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 
överförbarhet enligt Mårtensson & Fridlund (2017). Tillvägagångssättet startade med att 
missivbrev skickades ut till verksamhetschefer på olika sjukhus i Mellansverige. 
Verksamhetscheferna i sin tur skickade ut missivbrev till informanterna, som i detta fall var 
anestesisjuksköterskor med minst ett års erfarenhet av att jobba kliniskt.  

Att få tag på informanter var en stor utmaning. Totalt åtta informanter deltog i studien. 
Urvalet som användes var ett ändamålsenligt urval, vilket skapar styrka i att rätt grupp svarar 
på intervjuerna (Henricson & Billhult, 2017). Ett annat typ av urval hade kanske genererat i 
fler informanter, men kanske inte givit den kvalitet som eftersöktes av författarna. Urvalet 
var dock något tunt med tanke på svårigheten att hitta informanter. Dock räknas kvaliteten i 
att rätt personer svarar på frågorna, mer än kvantitet, alltså att så många som möjligt svarar, 
när det gäller kvalitativ forskning (Polit & Beck, 2016). Inklusionskriterierna var relevanta för 
studiens syfte och var varken för breda eller smala. Det lilla urvalet som inkluderades, har en 
stor variation i kön, ålder och antal år som yrkesverksam. Det är också av betydelse att 
urvalet har en geografisk spridning i att informanterna kommer från tre olika städer, vilket 
ger en innehållsvaliditet och bekräftelsebarhet. Henricson (2017) menar på att om variation 
finns i urval har en stor geografisk spridning, ökar innehållsvaliditeten och 
bekräftelsebarheten.  

Datainsamling utfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide (Se Bilaga C). 
Intervjuguiden utformades för att informanterna, dels skulle hålla sig till ämnet, men också 
ha möjlighet att svara fritt på så kallade open ended frågor. Vidare lades tilläggsfrågor till för 
att få mer informationsrika svar. Individuella intervjuer valdes så att informanterna skulle 
ges möjlighet att svara fritt och inte påverkas av en grupp. Henricson & Billhult (2017) menar 
på att individuella semistrukturerade intervjuer är ett bra sätt om man vill ha 
informationsrika svar, men ändå inte påverka informanterna. Innan intervjuerna påbörjades, 
utfördes en pilotintervju för att säkerställa kvalitet på intervjuguiden. Polit och Beck (2016) 
menar på att en pilotintervju är bra att utföra, för att testa att intervjuguiden fungerar på ett 
bra sätt. Antalet intervjuer uppgick till åtta stycken och detta känns som en rimlig mängd då 
datamättnad snabbt uppnåddes. Informanterna svarade, trots det varierade urvalet, väldigt 
lika på frågorna, vilket ger styrka och tillförlitlighet i resultatet. Pilotintervjun inkluderades i 
studien, då svaren i den svarar mot studiens syfte i samstämmighet med de övriga 
intervjuerna. Antalet intervjuer i studien kan ha påverkat resultatet. Om en större mängd 
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informanter hade använts så hade studien fått ett starkare resultat. Om en mindre mängd 
informanter använts, hade studiens resultat troligtvis inte fått samma datamättnad. Det 
skulle kunna leda till en sämre tillförlitlighet. Alla informanter som tillfrågades tackade ja 
och deltog i studien. Studien hade därmed inget bortfall, vilket styrker trovärdigheten och 
giltighet på resultatet. Ett litet eller obefintligt bortfall ökar trovärdigheten för studien. 
Giltigheten styrks även mot att studiens resultat svarar mot syftet.  

Analysen utfördes enligt Elo och Kyngäs (2008) kvalitativa innehållsanalys. Kvalitativ 
induktiv innehållsanalys passar bra för denna studie, då det tar ut det viktiga ur den 
transkriberade texten. Danielson (2017b) menar på att om brist på tidigare forskning finns, 
är induktiv innehållsanalys bra. På grund av brist på tidigare forskning hade en deduktiv 
ansats varit svårare. Analysen ger bekräftelsebarhet då den är tydligt beskriven utifrån hur 
processen gått tillväga. Studiens resultat går att överföra till andra grupper inom perioperativ 
vård eller annan typ av vård som behandlar PMD, då det handlar om erfarenheter av att 
vårda och kan användas som kunskap. Detta bekräftar studiens överförbarhet. Danielson 
(2017b) menar på att kvalitativa studier kan vara svåra att generalisera, men kan ofta vara 
överförbara i andra kontexter. Detta examensarbete har till lika stor del utförts av båda 
författarna, delarna i uppsatsen har delats upp och skrivits var för sig, men löpande har 
författarna diskuterat emellan och läst igenom varandras delar samt redigerat tillsammans. 
Hade författarna enbart arbetat enskilt, hade studiens resultat möjligen inte haft samma 
tillförlitlighet. Då hade metoden kanske blivit annorlunda. Pålitligheten av studiens resultat 
ses som högt, på grund av att författarna har vidtagit alla åtgärder för att undvika påverkan 
av tidigare förförståelse av ämnet. Det kan dock inte uteslutas att detta kan ha påverkat 
studiens resultat. Inspelad data förvarades i författarnas mobiltelefoner med kodlås. Efter 
slutförd transkribering raderades samtliga intervjuer omgående.  

8.3 Etikdiskussion 

Under denna rubrik kommer de etiska övervägandena som studien tagit hänsyn till, att 
diskuteras mot vetenskapsrådet (2004) forskningsetiska principer. Principerna 
konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, informationskravet och samtyckeskravet har kunnat 
följas utan några som helst problem under arbetets gång. Gällande konfidentialitetskravet, 
blev varje informant och verksamhet anonymitet, vilket också hållits genom hela studien. 
Informationskravet och samtyckeskravet uppfylldes genom att varje verksamhetschef fick ett 
mail med ett informationsbrev (Se bilaga A) som förklarade studiens innehåll. De fick 
därefter godkänna om de ville medverka muntligt och skriftligt. Varje informant fick också 
ett informationsbrev (Se bilaga B), samt ge sitt godkännande till att deltaga i studien både 
skriftligt och muntligt. Vidare fick alla informanter och verksamheter information, både 
skriftligt och muntligt, om möjligheterna att avstå från att svara, samt hoppa av studien när 
som helst, utan negativa påföljder. Alla informanter som tillfrågades valde att tacka ja och 
fullfölja studien. Innan varje intervju fick varje informant se de semistrukturerade frågor som 
fanns i intervjuguiden (Se bilaga C) och tillfrågades innan start av intervju om det var okej att 
spela in intervjun. Alla informanter svarade ja på att låta inspelning av intervjuerna ske. 
Intervjuerna startade med att informanterna fick beskriva perioperativ vård, samt vad 



24 

perioperativ vård är för PMD för att de själva skulle få ge en förklaring och känna sig fria att 
lämna en egen tolkning utan att bli påverkade av författarna. I resultatet användes citat från 
informanterna. De citat som valdes ut var de som avidentifierade informanten och ändå höll 
sig till att svara mot studiens syfte. Det finns därmed ingen risk att någon av informanternas 
identiteter röjs. Vid publikation av detta examensarbete anses fördelarna med att denna 
kunskap kommer ut överväga riskerna för informanterna och därför uppfylls också 
nyttjandekravet.  

9 SLUTSATS 

Komplexiteten i att vårda PMD beror på att de lider av kognitiva funktionsnedsättningar, 
vilket ställer skärpta krav på vården i form av ett ökat resursbehov och vidtagande av 
specifika medicinska- och omvårdnads-relaterade åtgärder. Det ökade resursbehovet ställs 
dock mot hinder som uppkommer vid vård av PMD och skapar därmed en komplex och 
utmanande situation för anestesisjuksköterskor. De förutsättningar som krävs för att kunna 
bistå PMD den bästa möjliga vård, är intern utbildning inom demensvård samt mer tid för 
det kliniska arbetet. Miljöombyte innebär ofta en stor påfrestning för PMD, varpå dem är 
beroende av en trygg vårdmiljö för att minska risken för oro, agitation och lidande. Anhöriga 
och närstående har en betydande roll i det perioperativa vårdandet. De är oftast välbekanta 
för patienten och kan därmed vara till stor hjälp för att inge trygghet och harmoni i den, 
annars obekanta, sjukhusmiljön. Att kunna kommunicera med patienten är avgörande för en 
god informationsöverföring och ett gott samarbete i det anestesiologiska vårdandet. Då 
många PMD har problem med sin kommunikationsförmåga, kan anhöriga och närstående 
vara en betydelsefull stöttepelare, även där. Många av dem omvårdnadsåtgärder som vidtas 
är i syfte att minska oro och lidande för patienten. För att minska oro och lidande hos denna 
patientgrupp bör en personcentrerad vård tillämpas. Detta för att vården ska individanpassas 
mycket som möjligt och kunna tillgodose patientens enskilda behov på bästa möjliga sätt. 
Där har värme och kroppskontakt visat sig vara två effektfulla metoder. Det finns idag 
sparsamt med forskning inom detta område, varpå vårdandet har stora utvecklingspotential. 
Demenssjukdom är en växande sjukdom både nationellt och internationellt till följd av ökad 
medelålder och är således en patientgrupp som många anestesisjuksköterskor kommer att 
möta i den perioperativa sektorn i framtiden. Det är därför av stor vikt att vården ständigt 
utvecklas och förbättras, varpå vidare forskning i ämnet är av ytterst stor betydelse.  

10 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING  

Då det fanns sparsamt med tidigare forskning i ämnet, kan resultatet i denna studie vara 
användbart i det kliniska arbetet av PMD. Genom att kartlägga anestesisjuksköterskans 
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erfarenheter av att vårda PMD i det perioperativa skedet kan resultatet i denna studie bidra 
med ökad kunskap och förståelse för samtlig vårdpersonal i den perioperativa sektorn. För 
att kunna lindra lidande och optimera vården för PMD är det av stor vikt att vårdandet 
ständigt utvecklas och att kunskap kring vårdande av PMD ökar. För att erhålla ytterligare 
och mer fördjupad kunskap i ämnet, kan förslagsvis fler intervjustudier eller annan forskning 
av kvalitativ metod genomföras. Både studier ur patient- och vårdarperspektiv skulle vara 
betydelsefulla. Mer kunskap behövs gällande erfarenheter och upplevelser av att både erhålla 
vård och att vårda. Även kvantitativa studier skulle vara användbara för att se hur det faktiskt 
ser ur i vårdandet av PMD utifrån olika aspekter som observeras. Vidare kan det vara viktigt 
att tillägga föreläsningar i att bemöta PMD i det perioperativa skedet, i utbildningen av 
specialistsjuksköterskor inom anestesi.  
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Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Mälardalens högskola 

 

2019-01-04 

Till chef på operationskliniken. 

Förfrågan om tillåtelse att genomföra studie 
 
Vi heter Jennifer Berggren och Nathalie Eriksson och är studenter i 
specialistsjuksköterskeutbildningen i anestesisjukvård vid Mälardalens högskola, Västerås. I 
utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en magisteruppsats. Syftet med vår 
studie är att undersöka anestesisjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med 
demenssjukdom i det perioperativa skedet..  

Vi ber därför om tillåtelse att genomföra studien vid er enhet. Rent konkret skulle det 
innebära att vi kommer intervjua några anestesisjuksköterskor. Antalet intervjuer kommer 
bero på datamättnad men uppskattas till tio stycken. Intervjuerna kommer tidsmässigt att 
vara mellan 30-45 minuter långa. Intervjuerna kommer att vara semistrukturerade och 
spelas in för att därefter transkriberas. Inklusionskriterierna för att delta i studien är att 
personen ska vara legitimerad sjuksköterska med specialistvårdsutbildning inom anestesi 
med minst ett års yrkeserfarenhet samt ha vårdat patienter med demenssjukdom i det 
perioperativa skedet. 

Deltagande i projektet är frivilligt och deltagarna kan dra sig ur när som helst, utan förklaring 
eller negativ påföljd.   

All insamlad data kommer att hanteras beaktande av forskningsetiska krav samt 
avidentifieras med respekt för konfidentialitet enligt dataskyddsförordningen (GDPR).  

Eventuella nackdelar kan kopplas till att deltagande tar av verksamhetens tid. Fördelar med 
deltagande är att det medverkar till forskning kring ett relevant ämne med förhoppning att 
kunna bidra till en utveckling och förbättring av verksamheten.  

Studien hoppas vi ska kunna bidra till ökad kunskap kring vårdande av personer med 
demenssjukdom i det perioperativa skedet. 

Resultaten kommer att publiceras i form av ett självständigt arbete vid MDH. Ni kommer 
som sagt också, om ni så önskar, att få ta del av det färdiga resultatet. 

Ytterligare information lämnas av 

Jennifer Berggren: jbn18013@student.mdh.se / 0768368560 

Nathalie Eriksson: nen13001@student.mdh.se / 0737455035 

Handledare Karin Skoglund: karin.skoglund@mdh.se / 021-101623 
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Samtycke till genomförande av projektet ”Det perioperativa vårdandet av 
patienter med demenssjukdom” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och hur den ska 
genomföras. Jag har haft tillfälle att läsa igenom informationen och att ställa frågor.  

 

Jag ger därför min tillåtelse att studien genomförs på min enhet, 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

 

__________________________  _______________________________  

Underskrift    Namnförtydligande 
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BILAGA B – MISSIVBREV TILL INFORMANTER 

 

Tillfrågan om deltagande i studie   
”Det perioperativa vårdandet av personer med demenssjukdom” 

Vi heter Jennifer Berggren och Nathalie Eriksson och är studenter i 
specialistsjuksköterskeutbildningen i anestesisjukvård vid Mälardalens högskola, Västerås. I 
utbildningen ingår ett självständigt arbete i form av en magisteruppsats. Syftet med vår 
studie är att undersöka anestesisjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med 
demenssjukdom i det perioperativa skedet. 

Vår fråga till dig är om du vill delta i denna studie. 

Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta brev. 

Att delta i projektet skulle för din del innebära att du kommer delta i en semistrukturerad 
intervju. Tidsmässigt planeras intervjun att försöka hållas ned till ca 30 minuter. Intervjun 
kommer att spelas in för att därefter transkriberas och bearbetas. Med bearbetning innebär 
att intervjuerna kommer analyseras av oss för att upptäcka mönster, dvs likheter och 
olikheter mellan samtliga intervjuer, vilket sedan kommer att presenteras i resultatet.  

Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien, utan negativ påföljd, utan att du 
behöver ange någon orsak. Data behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och 
data kodas och förvaras så att ingen utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. I den 
färdiga uppsatsen kommer inga uppgifter att kunna härledas till varken dig som privatperson 
eller din verksamhet du arbetar på.  

Om du ger ditt muntliga samtycke till att ditt namn och telefonnummer får lämnas ut till mig, 
kommer vi att via telefon ta kontakt med dig för att ge ytterligare information om studiens 
syfte och genomförande.  

Ytterligare upplysningar kan lämnas av oss eller vår handledare.  

Med vänliga hälsningar 

Jennifer Berggren: jbn18013@student.mdh.se / 0768368560 

Nathalie Eriksson: nen13001@student.mdh.se / 0737455035 

 

Handledare och universitetslektor 

Karin skoglund: karin.skoglund@mdh.se / 021-101623  
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Samtycke till att deltaga i projektet ”Det perioperativa vårdandet av personer 
med demenssjukdom” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i 
lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också en kopia på den 
skriftliga informationen om projektet och på detta samtyckesformulär. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 
orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien. 

 

JA,  jag vill delta  i projektet ”Det perioperativa vårdandet av personer med demenssjukdom” 
och jag samtycker till att de uppgifter jag lämnas behandlas på det sätt som beskrivits på 
föregående sida. 

 

 

 

_______________________________ 

Datum 

 

 

____________________________    _______________________________  

Underskrift   Namnförtydligande 
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BILAGA C – INTERVJUGUIDE 

 

Informanten informerades innan intervjun om följande: 

• Anonymitet vid deltagande i studien. 

• Studiens syfte och intervjuns tillvägagångssätt 

• Att intervjun kommer att spelas in samt godkännande för detta.   

• Att informanten när som helst kan avbryta utan negativ påföljd.  

 

Ingångsfrågor: 

• Hur länge har du jobbat? 

• Beskriv en vanlig dag på jobbet? 

 

Intervjufrågor: 

• Vad är perioperativ vård för dig? 

• Hur ser den perioperativa vården för patienter med demenssjukdom? Förklara gärna. 

• Berätta vad som generellt sett brukar fungera väl vid vård av PMD perioperativt? Ge 
gärna exempel.  

• Berätta vad som generellt sett brukar fungera mindre väl vid vård av PMD 
perioperativt? Ge gärna exempel. 

• Vad känner du att du behöver för att kunna göra ett ännu bättre jobb när det gäller 
vård av dementa?  

• Finns det någonting du vill tillägga?  

 

Tilläggsfrågor: 

• Kan du ge något exempel? 

• Kan du berätta mer om... 

• Kan du utveckla… 

 



 1  



 1  

 



 

 



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


