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Sammanfattning  

Bakgrund: Idag i Sverige har ca 150 000 personer en demenssjukdom. Demenssjukdom 

påverkar de kognitiva förmågorna vilket leder till ett ökat omvårdnadsbehov. Äldre personer 

med demenssjukdom samt deras anhöriga upplever att vårdpersonalen har en bristande 

kommunikation samt inte har ett personcentrerat förhållningssätt. Syfte: Syftet är att 

beskriva vårdpersonals upplevelser av att vårda äldre personer med 

demenssjukdom. Metod: En systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats och 

beskrivande syntes där 10 artiklar har analyserats. Resultat: I resultatet framkom två teman 

och fem subteman. Första temat som framkom var vårdandets svårigheter, med tre 

subteman: bristande kommunikativt samspel, vårdmiljöns påverkan och bristande 

kunskap. Det andra temat som framkom var främjande aspekter i vårdandet, med två 

subteman: vårdande relationer och samverkan mellan vårdpersonal och anhörig. 

Slutsats: Vårdpersonal upplevde svårigheter med att kommunicera med äldre personer med 

demenssjukdom, vilket kunde leda till att personernas vårdbehov inte blev uppnådda. 

Gynnsamma upplevelser innefattade bland annat relationen med äldre personer med 

demenssjukdom samt att anhörigas samverkan i vården gynnade vårdandet av dessa 

personer. 

Nyckelord: Kognitiv svikt, kommunikation, omvårdnad, upplevelser, vårdpersonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Background: Today in Sweden about 150 000 people have a dementia disease. Dementia 

affects cognitive abilities, leading to increased nursing needs. Elderly persons with dementia 

and their relatives feels that healthcare professionals has a lack of communication and does 

not work Person-centered. Aim: The aim is to describe the health professionals’ experiences 

of nursing older people with dementia. Method: A systematic literature study with 

qualitative approach and descriptive synthesis where ten articles have been analyzed. 

Results: The result from the analysis consisted of two themes and five subthemes. The first 

theme was the difficulties of healing, with three subtopics: lack of communicative 

interaction, the impact of the healthcare environment and lack of knowledge and education. 

The second theme was the furtherance aspects of nursing, with two subthemes: nurturing 

relationships and interaction between health professionals and relatives. Conclusion: 

Health professionals felt that communication was a difficult aspect of care, which could lead 

to people’s need of care not being achieved. Favourable aspects the nursing staff experienced 

were the relationships with elderly persons with dementia and that the interaction with 

relatives in health care benefited the care of elderly persons with dementia. 

Keywords: Cognitive failure, communication, experiences, health professionals, nursing 
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1 INLEDNING 

Intresseområdet som valts är ”sjuksköterskans upplevelser av att vårda äldre patienter med 

demenssjukdom". Området valdes utifrån en intresselista som Mälardalens högskola 

tillsammans med forskargruppen HVV presenterat. En modifiering av ursprungs syftet 

genomfördes vilket resulterade i vårdpersonals upplevelser av att vårda äldre personer med 

demenssjukdom. Intresset väcktes när författarna kom i kontakt med äldre personer med 

demenssjukdom under verksamhetsförlagd utbildning. Den första verksamhetsförlagda 

utbildningen var inom äldreomsorgen med inriktning på demens, vilket inträffade under 

andra terminen i utbildningen. Där upptäcktes både svagheter och styrkor i att vårda dessa 

personer. Svagheter som upptäcktes var bland annat tidsbrist och 

kommunikationssvårigheter. Styrkor som upptäcktes var att vården som tilldelades var 

personcentrerad och att vårdpersonalen bevarade de äldres värdighet genom att arbeta 

omsorgsfullt med känslor som empati. Ämnesområdet är av intresse på grund av viljan att få 

en fördjupad kunskap inom demenssjukdom för att beskriva samt belysa hinder och 

svårigheter som kan uppstå i vårdandet av äldre personer med demenssjukdom. 

Förhoppningen är att denna kunskap ska leda till en ökad förståelse hos vårdpersonal, och ge 

en vägledning i arbetet. 

2 BAKGRUND 

Avsnittet inleds med en beskrivning av centrala begrepp som är återkommande i arbetet. 

Vidare presenteras tidigare forskning utifrån äldre personer med demenssjukdom perspektiv 

och utifrån anhörigas perspektiv följt av Katie Erikssons vårdteori, sedan presenteras lagar 

och styrdokument och avslutas därefter med vald problemformulering.  

 

2.1 Definition av centrala begrepp 

Avsnittet innehåller en presentation av valda centrala begrepp som är demenssjukdom, 
vårdpersonal, äldre och person. 
 

2.1.1 Demenssjukdom 

Edberg (2014) beskriver demenssjukdom som ett samlingsbegrepp för flera olika sjukdomar 

som drabbar hjärnan. Det finns olika former av demenssjukdomar, varav de vanligaste 

formerna är Alzheimers sjukdom, Huntingtons sjukdom, vaskulär demens och 
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pannlobsdemens. Demenssjukdom påverkar de kognitiva förmågorna som handlar om hur 

personer tänker och uppfattar olika saker. Det finns olika bakomliggande orsaker till 

demenssjukdom och detta kan påverkas av vissa faktorer där den främsta riskfaktorn för 

utvecklandet av demens är det naturliga åldrandet. Socialstyrelsen (2018) beskriver att åtta 

procent av alla som är 65 år eller äldre har en demenssjukdom. Varje år insjuknar cirka 25 

000 personer, vilket innebär att det finns mellan 130 000 och 150 000 personer med 

demenssjukdom i Sverige idag.  

Demenssjukdom är en kronisk sjukdom som utvecklas individuellt under 

sjukdomsprocessen. Det finns faser i sjukdomen som innefattar tidig, mitten och slutfas. Den 

tidiga fasen ger ofta symtom såsom minnessvårigheter, glömska om tid och att tappa bort sig 

i olika miljöer. Vid mittenfasen utvecklas symtomen och blir mer påtagliga. Behov av hjälp 

vid personlig hygien samt svårigheter med kommunikationen är vanliga symtom som 

personer som befinner sig i mittenfasen uppvisar. I slutfasen kan symtom såsom svårigheter 

med att känna igen sina nära och kära, aggressivitet och personlighetsförändringar samt ett 

ökat behov av omvårdnad vid t.ex. måltidssituationer uppkomma. Demenssjukdom är en 

sjukdom som inte bara påverkar personen som har den utan även deras vårdare och 

anhöriga. Det finns ofta brist på medvetenhet och förståelse för demenssjukdom, vilket 

resulterar i stigmatisering och hinder för diagnos och vård (Ikeda 2013; World Health 

Organization, 2015). 

2.1.2 Vårdpersonal 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) avses hälso- och sjukvårdspersonal som 

personer med legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården. Det kan innebära 

personal som är verksamma inom sjukhus eller andra vårdinrättningar. I detta arbete 

innefattar vård och omsorg, äldreboenden och sjukhus. Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) beskriver vidare att undersköterskor utan legitimation exempelvis också 

inkluderas som sjukvårdspersonal. Sjukvårdspersonal har ett eget personligt ansvar för hur 

vårdarbetet utförs. Grunden i ansvaret är att arbeta utifrån beprövad erfarenhet, vetenskap 

och att ge en vård som uppnår personers behov. För att personer ska få en optimal vård krävs 

det att vårdpersonalen har rätt utbildning, vilket kan innebära legitimering eller förvärvad 

kompetens via praktisk yrkesverksamhet. I detta arbete benämns hälso- och 

sjukvårdspersonal som vårdpersonal, dessa består av undersköterskor och sjuksköterskor.    

2.1.3 Äldre 

Ernsth-Bravell, Christiansen, Blomqvist och Edberg (2017) beskriver att definitionen av ordet 

äldre i Sverige sker kronologiskt naturligt vid den allmänna pensionsåldern som är 65 år. I 

detta arbete används begreppet äldre som en person som är över 65 år gammal.  

2.1.4 Person 

Socialstyrelsen (2007) beskriver ordet patient som en person som erhåller eller är registrerad 

inom hälso- och sjukvård. I detta arbete benämns ordet patient som person. Detta för att 
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arbetet inkluderar artiklar som innefattar andra vårdinrättningar där personer inte anses 

vara en patient.  

2.2 Tidigare forskning 

I tidigare forskning kommer äldre personer med demenssjukdom och anhörigas perspektiv 
att presenteras.  
 

2.2.1 Äldre personer med demenssjukdoms perspektiv 

Sjukhusmiljön anser de äldre personerna med demenssjukdom som ett stort hinder för att 

kunna uppleva välbefinnande. Känslor såsom oro och ångest över att befinna sig i en 

främmande miljö är vanligt förekommande (Cowdell, 2010; Digby, Moss & Bloomer, 2012; 

Hung, et al., 2017; Digby, Lee & Williams, 2018). Äldre personer med demenssjukdom 

upplever förlust av kontroll i sjukhusmiljö och maktlöshet mot systemet. De äldre personerna 

med demenssjukdom upplever att det är svårt att acceptera en förändring i sin miljö vilket 

leder till att personerna kämpar emot vårdpersonal. Det kan innebära bland annat att 

personerna vägrar omvårdnad eller behandling. Äldre personer med demenssjukdom önskar 

att sjukhuset erhöll en mer hemlik miljö där dagliga aktiviteter såsom att ta en promenad 

eller att umgås med andra människor finns tillgängliga. Vidare beskrivs att genom att ha en 

social interaktion med andra personer upplever den äldre personen med demenssjukdom ett 

sammanhang som gör sjukhusvistelsen mindre skrämmande (Hung, et al., 2017). Digby, et 

al., (2018) beskriver istället att många äldre personer med demenssjukdom upplever att det 

är jobbigt att vara social med vårdpersonal och att behöva dela rum med andra inneliggande 

personer. Det ger en känsla av kränkning för det personliga utrymmet. En del äldre personer 

med demenssjukdom anser dock att miljön inte har någon större betydelse utan att det är 

vården som de tilldelas som är det viktigaste (Digby, et al., 2012). Många äldre personer med 

demenssjukdom vet inte varför de vårdas på sjukhus och det ger känslor som hemlängtan, 

sorg och frustration (Digby, et al., 2018). Många upplever även att vårdpersonal inte lyssnar 

när de uttrycker sig samt att dem inte känner sig delaktiga i vårdplaneringen. 

Vårdpersonalen vänder sig istället till anhöriga i många fall vilket exkluderar de äldre 

personerna med demenssjukdom, detta bidrar till känslor såsom sorg och maktlöshet. De 

informeras inte heller om hur lång tid de ska vårdas eller hur planer för framtiden ser ut 

(Cowdell, 2010; Hung, et al., 2017; Digby, et al., 2018). Detta kan enligt Hung, et al., (2017) 

leda till att de äldre personerna med demenssjukdom upplever att ovissheten över framtiden 

och ytterligare förändringar i vardagen bidrar till en inre stress och oro. 

Hung, et al., (2017) beskriver att äldre personer som har drabbats av en demenssjukdom ofta 

upplever sig ha svårigheter att verbalt kommunicera med vårdpersonal, vilket leder till att det 

bildas en osäkerhet hos äldre personerna med demenssjukdom. Dem upplever därför att det 

är viktigt att vårdpersonalen förstår och stöttar deras uttryck. Vilket kan leda till att äldre 

personer med demenssjukdom kan uppleva en emotionell trygghet och känsla av 

välbefinnande. Om vårdpersonalen inte tar hänsyn till detta menar Cowdell, (2010); Digby, 
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et al., (2018) att en del äldre personer med demenssjukdoms integritet och värdighet 

nedvärderas genom att vårdpersonalen inte tar i akt att lyssna på vad de vill eller hur de 

känner. Oavsett om de förklarar att de känner smärta så tar vårdpersonalen hårda och 

snabba tag för att få dusch och omvårdnad avklarat. Många av de äldre personerna med 

demenssjukdom upplever att vårdpersonal stressar för att få omvårdnaden utförd. När 

vårdpersonalen utför omvårdnaden under stress upplever dem att kommunikationen blir 

bristfällig. De äldre personerna med demenssjukdom måste få tid att bearbeta information 

och formulera ett svar. Stressen från vårdpersonalen kan få dem att känna sig otillräckliga 

och ovilliga att delta i omvårdnaden. 

De äldre personerna med demenssjukdom vill att vårdpersonalen ska bry sig om dem som 

individer och att det ska finnas en vårdande relation däremellan. Men många upplever 

istället att vårdpersonalen saknar värme och viljan att engagera sig i att lära känna personen 

bakom sjukdomen. När vårdpersonal inte lyssnar på de äldre personerna med 

demenssjukdoms önskemål uppger det en känsla av sorg och maktlöshet. Personerna 

upplever att vårdpersonal nedvärderar dem som individer på grund av sin demensdiagnos 

(Cowdell, 2010; Digby, et al., 2018). Även Hung, et al., (2017) påtalar att de äldre personerna 

med demenssjukdom upplever att vårdpersonal behandlar alla med demenssjukdom på ett 

och samma sätt istället för att arbeta personcentrerat. De upplever även att vårdpersonal 

begränsar deras aktiviteter eftersom det finns en förutfattad mening om att äldre personer 

med demenssjukdom kan bli aggressiva och skada andra och även sig själva. 

2.2.2 Anhörigas perspektiv angående äldre personer med demenssjukdoms vård 

Anhöriga som vårdar äldre personer med demenssjukdom går igenom olika faser under 

sjukdomens förlopp. Första fasen är att de äldre personerna med demenssjukdoms anhöriga 

tar sig an rollen som vårdare efter att en diagnos framställts. Andra fasen är att anhöriga och 

vårdpersonal samarbetar för att underlätta vardagen för de äldre personerna med 

demenssjukdom. Sista fasen omfattar att de äldre personerna med demenssjukdom flyttar till 

en vårdinrättning vilket innebär att anhöriga måste förlita sig på vårdpersonal. Anhöriga 

upplever en känsla av ensamhet och isolation under den första fasen av vårdandet samt att 

stödet från vården inte omfattar deras behov. Känslor som oro och skuld kan även 

identifieras under den sista fasen när de äldre personerna med demenssjukdom inte längre 

kan behandlas i hemmet (Lethin, Hallberg, Karlsson & Janlöv, 2015).  

Enligt Crawford, Digby, Bloomer, Tan och Williams (2015) upplever anhöriga till äldre 

personer med demenssjukdom en känsla av ensamhet och skuld efter att deras närstående 

flyttar till en vårdinrättning. Däremot upplever anhöriga att vårdpersonal ger stöd, vilket 

leder till att skulden och flytten underlättas. Vidare beskriver Crawford, et al., (2015) att 

anhöriga till de äldre personerna med demenssjukdom inte riktigt kan släppa taget om sin 

roll som vårdare när de har flyttat till en vårdinrättning. Studien visar att det finns delade 

meningar angående hur involverade de anhöriga vill vara i den äldre personen med 

demenssjukdoms dagliga hälsa. Det påvisas att anhöriga upplever oro över äldre personer 

med demenssjukdom när vårdpersonalen hör av sig via telefon, istället för att endast 

meddela dem vid krissituationer. 
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Anhöriga upplever missnöje över vården som äldre personer med demenssjukdom tilldelas. 

Det grundas framför allt i att vårdpersonal inte upplevs arbeta personcentrerat, vilket leder 

till att anhöriga uttrycker känslor som oro och en inre stress över situationen (Jurgens, 

Clissett, Gladman, Harwood & Gladman, 2012; De Bellis & Bradley, 2017; Douglas-Dunbar & 

Gardiner, 2007). Anhöriga upplever även att vårdpersonal utför omvårdnad på ett stressigt 

sätt vilket leder till att äldre personer med demenssjukdom upplevs oroliga och upprörda. 

Anhöriga upplever att i dessa situationer saknas det engagemang hos vårdpersonalen att 

pedagogiskt kommunicera för att lugna den äldre personen med demenssjukdom (Jurgen, et 

al., 2012). Anhöriga känner sig inte inkluderade i de äldre personerna med demenssjukdoms 

vård samt att de inte tilldelas information angående hur demenssjukdomen utvecklas hos 

personerna överlag eller om medicineringen som ges (Jurgen, et al., 2012; De Bellis, et al., 

2017).  

De Bellis, et al., (2017) beskriver att anhöriga upplever att en tyngd har släppt från axlarna 

när de inte längre är ansvariga över omvårdnaden. De känner även en trygghet att den äldre 

personen med demenssjukdom är i goda händer och omgiven av vårdpersonal som har mer 

erfarenhet och kunskap om demenssjukdom. Douglas-Dunbar, et al., (2007) beskriver även 

de att anhöriga har en gynnsam upplevelse av vården när en närstående med 

demenssjukdom får vård på en vårdinrättning.  

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Examensarbetets teoretiska perspektiv utgår från Katie Erikssons (1989, 2014, 2015) teori 

om människa, hälsa och lidande. Perspektivet har valts för att det är relevant för studien då 

demenssjukdom påverkar hela människan. 

2.3.1 Människan 

Människan som art har vissa gemensamma drag men samtidigt är en unik individ som 

innefattar kropp, själ och ande. Det innebär att ingen enskild del går att förstå själv utan 

delarna är ömsesidigt beroende av varandra. Människans kroppsliga gestalt är en 

förutsättning för liv men själen och anden är människans innersta och djupaste kärna. 

Kroppen är biologisk, själen psykologisk och anden är andlig vilka tillsammans blir en helhet. 

Miljö samt kultur påverkar människan vilket bidrar till människans värderingar och 

attityder. Varje unik människa har begär, vilket kan innefatta ett begär efter liv och kärlek 

samt att tillhöra en gemenskap. En människas begär tar aldrig slut utan måste ständigt 

underhållas på individuella sätt. Människan har även behov såsom behov av näring och 

utsöndring, sociala behov, upplevelse av trygghet samt emotionella. Behoven hör tätt ihop 

med vad som krävs för att människan ska uppleva välbefinnande för stunden. Människan har 

även problem, vilket kan skapa ett hinder för det individuella utvecklandet samt hindra 

människan från att leva livet fullt ut. Problemen är ofta relaterade till sjukdom och uppstår 

när livet inte tillfredsställer människans begär och behov. Människan är beroende av att bli 

bekräftad och accepterad så som hen är. En vårdare måste ha förståelse för människans 

problem, begär och behov för att kunna förstå den specifika individen. Varje människa har en 
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genetisk struktur som är unik för varje enskild individ och det är de som bestämmer 

människans sätt att reagera på dennes omgivning. Under livets utveckling så har människan 

tvingats till förändringarna som sker, synpunkterna på förändringarna kan antingen vara 

negativa eller positiva. Är synpunkterna positiva så kan människan växa och utvecklas som 

person (Eriksson 2014). 

2.3.2 Hälsa 

Eriksson (2014) beskriver att hälsa är i konstant rörelse där många faktorer samspelar. Hälsa 

är ingenting som kan ges bort till en annan människa, utan kan endast hjälpa en annan 

människa att vara i hälsa. Hälsa är en helhet och den är individuell vilket resulterar i att allas 

hälsa är olika. Hälsa är inte bara ett tillstånd som innebär frånvaro av sjukdom utan det är ett 

tillstånd av fullkomligt fysisk, psykisk och socialt välbefinnande. Hälsoprocessen består av 

kropp, själ och ande. Hälsoprocessernas formande påverkas av samhälleliga, kulturella samt 

miljöfaktorer. Däremot så är inte dessa något som påverkar hälsan personligt. En människa 

kan visa hälsa utifrån sociala aspekter, men det finns ingen social hälsa. Eriksson (1989) 

beskriver hälsan som någonting ursprungligt, som något naturligt hos människan. När 

människan upplever ohälsa har hinder i livet uppstått, detta hinder kan leda till att 

människan inte hittar tillbaka till hälsa.  Med andra ord är människans ohälsa ett brott mot 

naturens lagar eller ett bakslag från den naturliga människan. Människans väg är en kamp i 

livet och kan kännetecknas med lidande, sorg och smärta bland annat. En kamp mellan dag 

och natt samt ljus och mörker. Eriksson (2014) beskriver även att människor från olika 

samhällen och kulturer har en varierande syn på vad hälsa innebär och vad som framstår 

som en god hälsa för just dem. 

2.3.3 Lidande 

Lidandet innefattar tre olika former inom vården. Dessa former är sjukdomslidande, 

vårdlidande samt livslidande. Sjukdomslidande innebär ett lidande som uppstått i samband 

med symtom, sjukdom eller behandling. Vårdlidande innebär ett lidande för människan som 

har orsakats av vården. Detta kan vara brist på god omvårdnad, utebliven vård, kränkning av 

personens integritet och värdighet samt att det uppstår en maktutövning från 

vårdpersonalen. Den sista formen är livslidande som t.ex. uppstår när en person drabbas 

utav sjukdom och följderna av detta förändrar personens vardag. Lidandet är en kamp 

mellan det goda samt det onda. Lidandet uppfattas dock oftast som något ont. Människan 

bär känslor såsom oro eller ångest inför lidandet. Ångest och lidande är inte likgiltigt utan en 

människa som lider kan uppleva ångest. När en människa definierar sin ångest kan hen 

starta kampen mot sitt lidande. Kampen med lidandet är ett livslångt projekt men så länge 

det finns rörelse i lidandet finns hopp om meningen med lidandet samt livet. Det finns även 

ett lidande som uppstår i vården som upplevs när det bildas en vårdrelation. Detta lidande 

kallas för lidandets drama och det innefattar tre olika akter. Första akten innebär att bekräfta 

lidandet, att en annan människa kan bjuda in och bekräfta samt är lyhörd och tillåter sin 

medmänniska att lida. Den andra akten innebär att varje människa måste tillåtas tid och rum 

för att lida, att acceptera att lidandet innebär ett pendlande mellan hopp och hopplöshet. Den 

tredje akten i lidandets drama innebär att försonas med sitt lidande för att kunna forma en 

ny enhet av liv vilket kan upplevas som en befrielse. Om människan inte kan utföra faserna i 
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lidandets drama upplevs en stegring av lidandet vilket slutligen leder till ett döende där 

själen och anden går förlorad och så småningom även kroppen (Eriksson, 2015). 

2.4 Lagar och styrdokument 

Patientlagen (SFS 2014:821) syftar till att inom vården stärka samt att främja personers 

integritet, självbestämmande och delaktighet. Information angående hälsotillstånd samt vård 

och behandling skall enligt lagen tilldelas till varje person. Ingen vård får tilldelas utan att få 

personernas samtycke. Personernas anhöriga ska få möjlighet att medverka vid planering och 

genomförande av vård, om det är lämpligt samt om sekretess inte hindrar detta. 

Vårdpersonalen ansvarar för att utföra sitt arbete med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Målet för hälso- och sjukvården är att bedriva en god omvårdnad på lika villkor för hela 

befolkningen. Vårdpersonalen ska möta personerna med respekt för allas lika värde samt att 

den person som har störst behov av vård ska ges företräde.  

Värdegrund för omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016) beskriver sjuksköterskans 

olika värdegrunder för att tilldela en god omvårdnad. Varje person har rätt till vård och 

vårdpersonal har skyldighet att vårda varje person oavsett personens rättsliga status. Vidare 

beskriver Värdegrund för omvårdnad och Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska att vården som tilldelas ska vara personcentrerad och ha som mål att främja 

varje unik personsons hälsa. Med personcentrerad vård menas att sjuksköterskan skapar en 

relation med varje specifik person, när det gäller hens vård samt behandling. Även att patient 

och närstående i fråga blir sedda och förstådda som personer med individuella behov, 

värderingar och förväntningar. Genom att arbeta personcentrerat samt ha respekt för 

personens sårbarhet, värdighet, integritet och självbestämmande bidras möjligheten till att 

personen i fråga upplever mening och hopp samt lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016; Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017) ansvarar och leder sjuksköterskor omvårdnadsarbetet. Det innebär att sjuksköterskan 

tillsammans med patienten och dennes närstående ansvarar för att bedöma, planera, 

genomföra och utvärdera omvårdnaden. Omvårdnadsuppgifter ska utföras med skicklighet 

och sjuksköterskan ska ha kompetens att etablera en förtroendefull relation med patienten 

och dennes närstående, vilket är en förutsättning för en god omvårdnad. Kompetensen ska 

även omfatta ett helhetsperspektiv på patientens situation, där sjuksköterskan ska ha 

kunskap om komplexa behov och problem som kan vara exempelvis kommunikation, 

kognition, aktivitet, smärta och sömn. Vårdmötet mellan sjuksköterska och patient utgår 

ifrån patientens berättelser därav utformas en ömsesidig öppenhet för varandra, där kunskap 

delas och vården utformas i partnerskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

2.5 Problemformulering 

Tidigare forskning påvisar att äldre personer med demenssjukdom kan uppleva att 

vårdpersonal inte beaktar deras autonomi och vilja. Detta kan leda till att vårdpersonal 

agerar utan den äldre personen med demenssjukdoms samtycke och de kan då uppleva 
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känslor som maktlöshet över sin situation. Vidare påvisas även att äldre personer med 

demenssjukdom upplever att vårdpersonal inte arbetar personcentrerat och saknar 

engagemang i sitt arbete. Anhöriga till äldre personer med demenssjukdom upplever i sin tur 

att vårdpersonal inte involverar dem tillräckligt i vårdandet. Detta leder till att anhöriga 

upplever en ökad stress och oro över hur vården till den äldre personen med demenssjukdom 

tilldelas. Sjuksköterskor ska ha som värdegrund att arbeta personcentrerat samt involvera 

äldre personer i sin vård i den utsträckning som är möjlig. De ska även involvera personers 

anhöriga i planeringen och genomförandet av vården som tilldelas till de äldre personerna 

med demenssjukdom. Vidare beskriver vald lag att vårdpersonal ska främja personers 

integritet, självbestämmande och delaktighet och att vården som utförs ska vara i samtycke 

med de äldre personerna med demenssjukdom. Ett tydligt problem är att de äldre 

personerna med demenssjukdoms omvårdnadsbehov inte blir tillfredsställda, vilket kan bero 

på tidsbrist och kunskapsbrist hos vårdpersonalen. Ambitionen är att resultatet ska bidra till 

en fördjupad förståelse för vilka hinder och svårigheter vårdpersonalen upplever i att vårda 

äldre personer med demenssjukdom. 

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva vårdpersonals upplevelser av att vårda äldre personer med 

demenssjukdom.  

4 METOD 

I följande avsnitt presenteras motiveringen av vald metod, följt av datainsamling och urval. 

Avsnittet avslutas med en analysmetod och sedan presenteras det etiska övervägandet.  

 

Arbetet är utifrån Evans (2002) vilket innefattar en kvalitativ ansats, en systematisk 

litteraturstudie. Metoden utgår ifrån att hitta relevanta artiklar för det valda ämnesområdet, 

för att sedan granska dessa och identifiera nyckelfynd och sedan sammanställa dessa. Friberg 

(2017) beskriver att en kvalitativ studie har till syfte att ge en ökad förståelse genom 

människors upplevelser och erfarenheter av ett fenomen. Metoden är relevant eftersom 

ämnesområdet innefattar en beskrivning av vårdpersonalens upplevelser, som är i fokus för 

studien. Avslutningsvis så används Friberg (2017) kvalitetsgranskning för att säkerhetsställa 

att de utvalda artiklarna är relevanta.  
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4.1 Datainsamling och urval 

Enligt Evans (2002) första steg startade sökprocessen med att hitta relevanta artiklar samt 

att undersöka hur mycket forskning som utförts inom det valda ämnesområdet. Nästa steg i 

processen var att söka efter relevanta artiklar som svarar på det valda syftet. Insamlingen av 

data gjordes via databaserna Cinahl plus och PubMed, då dessa är inriktade mot 

ämnesområdet vård. Till hjälp för att hitta relevanta sökord användes Svensk MeSH för att 

enklare kunna specificera orden i sökningarna. Vid träffar över 100 artiklar avgränsades 

sökningen för att minska antalet artiklar med hjälp av inklusions och exklusionskriterer. 

Inklusionskriterierna innefattade Peer-Review, vilket innebär att artikeln är kritiskt 

granskad. Fortsättningsvis innefattades full text, abstract available och att artiklarna var 

skrivna på engelska. Det krävdes att artiklarna var gjorda med en kvalitativ ansats och att 

artiklarna var publicerade mellan år 2009 och år 2019, vilket ger ett 11 års spann. Artiklarna 

skulle vara utifrån vårdpersonals perspektiv och beskriva deras upplevelser. 

Exklusionskriterierna innefattade artiklar som inte svarar på syftet. Dessa artiklar var utifrån 

personer med demenssjukdom eller anhörigas perspektiv. Artiklar som använde sig utav en 

kvantitativ metod valdes bort.  

Sökorden som använts kombinerades på olika sätt för att avgränsa sökningarna. Boolesk 

sökteknik har använts enligt Friberg (2017) för att markera hur de valda sökorden 

kombinerats. Den operatorn som använts var AND, vilket gör att sökorden kopplas ihop. 

Vilket leder till att de sökorden som var sammankopplade med AND bildar en söksträng som 

styr databasen att söka på dokument som handlar om dessa, exempelvis elderly home AND 

dementia. Artikelsökningen som utfördes i Cinahl plus resulterade i betydligt fler artiklar 

jämfört med PubMed.  

I Cinahl plus utfördes följande sökningar med sökorden elderly home AND dementia AND 

qualitative AND nurses experience, vilket resulterade 13 antal träffar, varav alla rubriker 

lästes sedan lästes tre abstract och en artikel valdes ut. Vidare sökning som utfördes använde 

sökorden caring AND dementia disease AND private där antalet träffar blev två och dessa två 

abstract lästes, därefter valdes en av artiklarna ut. Tredje sökningen gjordes med sökorden 

dementia AND experience AND nurse AND qualitative vilket gav 24 antal träffar varav 15 

rubriker lästes, och därefter lästes fem abstract och efter detta valdes en artikel ut. Vår fjärde 

och sista sökning använde sökorden dementia AND nurses attitudes AND caring AND 

hospital AND qualitative vilket resulterade i en träff, abstractet lästes och artikelns valdes ut. 

Sökning som gjordes på PubMed utfördes med sökorden experience AND patients with 

dementia AND hospital AND nurse vilket gav ett resultat på 48 träffar där 20 rubriker lästes 

och därefter lästes 10 abstract och granskades, sedan valdes två av dessa artiklar ut.   

Fortsättningsvis gjordes manuella sökningar för att hitta resterande artiklar som behövdes 

till examensarbetet. Detta på grund av att det uppkom svårigheter att hitta alla tio artiklarna, 

trots alla varianter av sökkombinationer som utfördes. De manuella sökningarna utfördes i 

Google Scholar som är en sökmotor vilket resulterade i fyra valda artiklar som stöttes på i 

tidigare studiers referenslistor. Artiklarna valdes ut för att de var av intresse då de svarade på 

syftet, men inte påträffades vid angivna sökningar, dessa redovisas i sökmatris, (Bilaga A). 

Den första sökningen utformades i Google Scholar med dessa ord the care of older people 
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with dementia in surgical wards from the point of you of the nursing staff and physicians, 

vilket resulterade i en artikel som sedan söktes fram i Cinahl plus med samma ord. Andra 

sökningen utformades med pain relief at the end of life: nurse´s experiences regarding end-

of-life pain relief in patients with dementia, vilket resulterade i en artikel som sedan söktes 

fram på samma sätt i Cinahl plus. Den tredje sökningen utformades med acute care 

management of older people with dementia: a qualitative perspective, vilket resulterade i en 

artikel som även den söktes fram på samma sätt i Cinahl plus. Den sista sökningen 

utformades med the care of older people with dementia in an acute hospital setting, vilket 

resulterade i en artikel som sedan söktes fram på samma sätt i Cinahl plus.  

Sammanfattningsvis gav sökningarna i Cinahl plus totalt 40 träffar där 11 abstract lästes och 

sedan granskades i full text och slutligen valdes fyra av dessa artiklar ut till resultatet. I 

PubMed gav sökningen 48 träffar varav 10 abstract blev lästa och sedan valdes två av dessa 

artiklar ut. Vilket resulterar i 88 träffar totalt varav 21 abstract lästes och sex artiklar valdes 

ut, med hjälp av de manuella sökningarna, slutligen blev antalet 10 vetenskapliga artiklar 

som valdes till studien. De valda artiklarna redovisas i sökmatris (Bilaga A) och artikelmatris 

(Bilaga C). Sedan genomfördes en kvalitetsgranskning av dessa 10 artiklar med hjälp av 

Friberg (2017) genom utvalda frågeställningar och poängsystem som finns redovisat i 

kvalitetsgranskning (Bilaga B). Fyra av Friberg (2017) 14 frågeställningar exkluderades på 

grund av att dessa inte kunde besvaras med JA/NEJ svar. Varje artikel granskades utifrån de 

återstående 10 utvalda frågeställningar med JA/NEJ svar på frågorna, där varje JA ger ett 

poäng. Vilket resulterade i att varje artikel kunde få högst tio poäng vardera. Kvalitén utgår 

ifrån detta poängsystem, 10–7 poäng är hög kvalité, 6–4 är medelhög kvalité och 3–1 poäng 

är låg kvalité. Samtliga artiklar fick mellan 7–8 poäng vilket resulterade i att alla artiklarna 

erhöll hög kvalité.  

4.2 Genomförande och analys av data 

Andra steget enligt Evans (2002) i analysmetoden var att identifiera nyckelfynd. Detta 

påbörjades genom att läsa om utvalda artiklar ett flertal gånger för att få en djupare 

förståelse för artiklarnas budskap samt se helheten och hitta detaljerna som sticker ut. 

Artiklarna delades upp sinsemellan så att fem artiklar bearbetades vardera för att finna 

nyckelfynden. Detta gjordes genom upprepad läsning och understrykning av relevant text 

som upphittats i artiklarna. Sedan gjordes denna process igen med de andra fem artiklarna 

för att få en ännu djupare inblick i artiklarnas innehåll. Därefter diskuterades upphittade 

nyckelfynd sinsemellan för att ännu tydligare få en inblick vad som framkommit i artiklarna. 

Utifrån de 10 valda artiklarna identifierades 120 nyckelfynd som bevarades i sitt 

originalspråk. 

Enligt Evans (2002) steg tre i metoden granskades nyckelfynden i syfte att hitta likheter och 

skillnader som sedan resulterade i olika teman. Detta utfördes genom att benämna varje 

nyckelfynds innebörd i texten med olika färger för att lättare kunna sammanställa de 

nyckelfynden som hörde ihop. Nyckelfynden bearbetades sedan noggrant ett flertal gånger. 

Vidare utvecklades med att benämna nyckelfynd som sa likheter eller skillnader i artiklarna. 

Utifrån samlade nyckelfynd kunde teman och subteman formas som beskrev artiklarnas 

budskap och innebörd samt vara relevanta utifrån vårt valda syfte. Steg fyra i Evans (2002) 
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analysmetod innebär att utifrån valda teman återgå till originalartiklarna för att kontrollera 

att angett tema stämmer överens med artiklarnas budskap. Artiklarna har bearbetats 

kontinuerligt under resultatets uppbyggnad för att säkerställa att innehållet stämmer överens 

med artiklarnas budskap. Dessa teman, subteman och nyckelfynd kommer att presenteras i 

resultatet. Exempel på valda nyckelfynd, subteman och tema, se tabell 1.   

 

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, subteman och tema. 

Nyckelfynd Subteman Tema 

“The patients frequently did not understand why 

they were in the hospital and what was 

happening to them. Their communication ability 

was also often impaired, making interaction with 

them difficult, or did not understand what was 

said to them.” (Hynninen, Saarnio & Isola, 2014, s. 

195). 

Bristande kommunikativt 

samspel 

Vårdandets 

svårigheter 

“All of the nurses experienced difficulty 

connecting with patients with dementia. Nurses 

reported that communication often was an 

obstacle because the patient group generally has 

communication-related impairments and 

difficulties in expressing their pain verbally. 

Instead, they might express their pain through 

restlessness, screaming, aggressive behavior, and 

changes in facial expressions.” (Brorson, Plymoth, 

Örmon & Bolmsjö, 2014, s.318). 

“When they wake up after the surgery, we do not 

have enough time to take care of them. Sometimes 

just holding their hand for a while may be of 

importance…There´s a lot of work involved with 

these patients, but lack of time is the main 

obstacle and more time is required to be able to 

provide adequate care. One nightmare is if you 

get such a patient but have no time…” (Krupic, 

Eisler, Sköldenberg & Fatahi, 2016, s. 104). 

Vårdmiljöns påverkan 

“In an acute care hospital, nurses may suddenly 

need to attend to other patients because of rapid 

changes in their condition. Therefore, working in 

such a setting is very difficult.” (Fukuda, Shimizu 

& Seto, 2015, s. 9). 

 

4.3 Etiskt övervägande 

Riktlinjer utifrån Codex (2018) har antagits i detta arbete. Vilket innefattar att inte bidra till 

stöld, plagiat samt ohederlighet förvränga data. Artiklarna i arbetet har varit Peer-review för 

att arbetet endast skall innefatta artiklar med hög och god kvalitet. För att minska risken av 

förvrängning av artiklarnas budskap har de genomgått flera omläsningar och granskningar. 
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Kvalitetsgranskningen som artiklarna har genomgått är enligt Friberg (2017), vilket innebär 

att artiklarna uppfyller de vetenskapliga krav som finns inom området för forskning. Enligt 

Polit och Beck (2017) påtalas vikten av att hålla sig objektiv och saklig vid analys av 

insamlade data. Detta genom att inte göra egna tolkningar samt att utesluta personliga 

värderingar för att undvika risk för missvisande i redovisningen av resultatet. Den egna 

förförståelsen har tyglats genom att bibehålla ett kritiskt förhållningssätt genom hela 

processen. Referens hanteringen har utgått från APA (American Psychological Association, 

2019) för att ge arbetet trovärdighet samt att undgå plagiat och stärka källhandvisningen till 

primärkällorna.   

5 RESULTAT 

Syftet var att beskriva vårdpersonals upplevelser av att vårda äldre personer med 

demenssjukdom. Utifrån en granskning och analys av de 10 utvalda vårdvetenskapliga 

artiklarna uppkom två teman och fem subteman. Under detta avsnitt presenteras resultatet 

utifrån den analys som har utförts. En sammanställning av valda teman och subteman 

presenteras i Tabell 2. 

Tabell 2: Teman och subteman 

Teman Subteman 

Vårdandets svårigheter 

Bristande kommunikativt samspel 

Vårdmiljöns påverkan 

Bristande kunskap och utbildning 

Främjande aspekter i vårdandet 
Vårdande relationer 

Samverkan mellan vårdpersonal och anhörig 

 

5.1 Vårdandets svårigheter 

Under temat vårdandets svårigheter beskrivs upplevelser från vårdpersonalens perspektiv 

angående kommunikation, kunskap, tidsbrist och miljöns påverkan i vårdandet av äldre 

personer med demenssjukdom. De subteman som framkom var bristande kommunikativt 

samspel, vårdmiljöns påverkan och bristande kunskap. 

5.1.1 Bristande kommunikativt samspel 

Vårdpersonalen upplevde svårigheter när de skulle ge information till de äldre personerna 

med demenssjukdom, detta grundades i att när personerna fått informationen så glömde de 
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bort vad som sagts några sekunder senare. Men även för att personerna ofta inte förstod 

varför de befann sig på sjukhuset eller vad det var som hände med dem (Hynninen, Saarnio & 

Isola, 2014; Krupic, Eisler, Sköldenberg & Fatahi, 2016). Vårdpersonal hade svårigheter med 

att tolka olika signaler vilket kunde förklaras med att signalerna var individuella och 

vårdpersonalen behövde spendera mer tid med de äldre demenssjuka personerna. De 

upplevde även att de behövde få mer erfarenhet för att kunna tolka signaler och förhindra 

utbrott eller eventuella fall (Brorson, Plymoth, Örmon & Bolmsjö, 2014; Fukuda, Shimizu & 

Seto, 2015;). 

 

De upplevde att ett stort hinder i vårdandet var den bristande kommunikationen. Detta på 

grund av att de äldre personerna med demenssjukdom inte kunde uttrycka sina behov 

verbalt. De äldre personerna med demenssjukdom hade svårigheter med att uttrycka sin 

smärta vid behandlingar eller operationer vilket bidrog till att vårdpersonalen inte visste om 

de uppnådde en god smärtlindring eller inte (Brorson, et al., 2014; Krupic, et al., 2016). “The 

ability to express themselves, to tell if they are in pain, where they have pain... And in what 

way it hurts, and how much it hurts, they can’t express anything.” (Brorson, et al., 2014, s. 

218). Det kunde även hända att de äldre personerna med demenssjukdom i vissa fall fick en 

lägre eller högre dos smärtlindring än planerat. Detta på grund av att vårdpersonalen 

upplevde att äldre personer med demenssjukdom inte reagerade på smärtlindringen fysiskt 

och psykiskt som personerna utan sjukdomen skulle ha gjort (Krupic, et al., 2016; Söderman 

& Rosendahl, 2016).  

Vårdpersonal upplevde att äldre personer med demenssjukdom ofta uppvisade olika signaler 

eller uttryck istället för att verbalt kommunicera om något var fel. Det kunde innebära att 

dem skrek rakt ut, vandrade omkring mycket samt blev aggressiva (Brorson, et al., 2014; 

Fukuda, et al., 2015; Krupic, et al., 2016; Moyle, Borbasi, Wallis, Olorenshaw & Gracia, 

2010). De ansåg att det underlättade om det fanns kontinuerlig vårdpersonal som vårdade en 

och samma person eftersom detta bidrog till att dem lättare kunde tolka och läsa 

kroppsspråket hos de äldre personerna med demenssjukdom. Vårdpersonalen påtalade 

vikten av vad observation kan göra så att de snabbare upptäcker ändring i beteendet vilket 

kan vara ett uttryck för smärta hos de äldre personerna med demenssjukdom (Söderman, et 

al., 2016; Brorson, et al., 2014).  

Ett vanligt beteende som vårdpersonalen upplevde som svårt var när de äldre personerna 

med demenssjukdom drog ut infarter eller tog bort såromläggningar. De försökte upprepade 

gånger att informera personerna om konsekvenserna som kunde uppstå när behandlingar 

blev avbrutna men på grund av demenssjukdomen glömdes detta bort och beteendet fortsatte 

(Hynninen, et al., 2014; Moyle, et al., 2010). “Their communication ability was also often 

impaired, making interaction with them difficult, or did not understand what was said to 

them.” (Hynninen, et al., 2014, s. 195).  

De ansåg att det inte hjälpte att försöka gömma den intravenösa nålen i bandage eller dra 

över tröjan på den äldre demenssjuka personen utan nästa gång en vårdpersonal kollade till 

denne var infarten borttagen. En annan upplevelse var att detta beteende grundades i att de 

äldre personerna med demenssjukdom upplevde ångest över att inte förstå sin situation 

(Fukuda, et al., 2015).  Vårdpersonalen ansåg att den icke verbala kommunikationen var 

viktig, vilket kan innefatta tonen på rösten, kroppshållning och att behålla ögonkontakt. En 

upplevelse var att det underlättade att kombinera verbal och kroppslig kommunikation vid 
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omvårdnad av de äldre personerna med demenssjukdom (Söderman, et al., 2016; Kruoic, et 

al., 2016).  

5.1.2 Vårdmiljöns påverkan 

Vårdmiljön påtalades ha en stor inverkan på de äldre personerna med demenssjukdoms 

mående. Vårdpersonalen upplevde att dessa personers livsmiljö blev begränsad när de 

hamnade på en sjukhusavdelning. De påtalade att de äldre personerna med demenssjukdoms 

självständighet förlorades och detta var svårt för vårdpersonalen att hantera (Bryon, Dierckx 

de Casterlé & Gastmans, 2011). 

I think, in the care that I give, participation and autonomy is very important because 

the patient’s living environment became so small. They have to give up so much of their 

independence... For me it is very difficult to deal with that... (Bryon, et al., 2011, s. 288).   

Akutvårdsmiljön medförde svårigheter för vårdpersonalen att utföra en optimal vård för de 

äldre demenssjuka personerna. Dessa personer glömdes oftast bort eller bortprioriterades 

eftersom de inte ansågs som en akutvårdspatient (Moyle, et al., 2010; Fukuda, et al., 2015). 

En annan upplevelse var att det kände att det hjälpte att minimera antalet vårdpersonal runt 

de äldre personerna med demenssjukdom för att skapa en lugnare miljö (Krupic, et al., 

2016). Akutvårdsmiljön upplevdes som en risk för de äldre personerna med demenssjukdoms 

säkerhet. Detta på grund av att i en sjukhusmiljö måste vårdpersonal ibland prioritera andra 

personer eller lämna de äldre personerna med demenssjukdom själva (Fukuda, et al., 2015; 

Moyle, et al., 2010).  För att förhindra risken för fall togs äldre personer med 

demenssjukdom med på ronder och till personalrummet eftersom vårdpersonalen upplevde 

att de fick skäll från läkare och anhöriga om personerna lämnades själva eller ramlade 

(Fukuda, et al., 2015).  

Byte av miljö påverkade personers beteende och humör. Detta påvisades i form av ångest och 

att de vandrade omkring mycket (Söderman, et al., 2016; Fukuda, et al., 2015). 

Vårdpersonalen upplevde brist på tid vid vårdandet av de äldre personerna med 

demenssjukdom då de vandrade omkring och aldrig fick någon ro. Detta bidrog till att det var 

svårt för vårdpersonalen att hålla koll på de äldre personerna med demenssjukdom. De ansåg 

att personerna var mer krävande på grund av den kognitiva svikten som äldre personer med 

demenssjukdom erhåller och detta bidrog till en upplevelse av tidsbrist. De upplevde även att 

eftersom äldre personer med demenssjukdom var tidskrävande, var det svårt att hinna med 

att vårda övriga personer på avdelningen (Fukuda, et al., 2015; Krupic, et al., 2016; Moyle, et 

al., 2010; Ericson-Lidman, et al., 2014).   

Sometimes it can be really difficult to look after a person with dementia because they 

don´t settle, they just keep on wandering and they almost fall over... they don´t even 

want to listen to you at all. They take up so much time... (Moyle, et al., 2010, s. 422).  

Vårdpersonalen upplevde frustration över att arbetsbelastningen bidrog till minskad tid 

tillsammans med personerna. Vid personalbrist och vid nattetid upplevdes det mycket svårt 

att vårda de äldre personerna med demenssjukdom på ett optimalt vis, där personernas 
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behov av omvårdnad uppfylls (Fukuda, et al., 2015; Hynninen, et al., 2014; Krupic, et al., 

2016; Ericson-Lidman, et al., 2014). Vårdpersonalen upplevde även att tiden lades ned mer 

på att skriva om händelser som skett kring de äldre personerna med demenssjukdom än att 

vårda och ta hand om dessa personer. De kände att de var tidskrävande att rapportera 

exempelvis ett fall som skett till alla parter som behövde veta detta än att faktiskt lägga tid på 

att hjälpa de äldre personerna med demenssjukdom som faktiskt behövde den tiden mer 

(McPherson, Hiskey & Alderson, 2015). 

5.1.3 Bristande kunskap och utbildning 

Vårdpersonalen upplevde att de hade lite kunskap samt utbildning om demenssjukdom. 

Detta på grund av att de endast fick tillgång till utbildning genom föreläsningar. 

Föreläsningarna upplevdes dock som någonting lärorikt men att det fanns svårigheter med 

att tillämpa teorin i praktiken. Situationer som upplevdes svårhanterade fick de lösa själva, 

vilket bidrog till att de kände sig otillräckliga i vårdandet av de äldre personerna med 

demenssjukdom. De önskade diskussions och reflektions tillfällen tillsammans med övrig 

personal för att utöka sin kunskap om hur de ska bemöta och hantera dessa situationer. 

Nyanställd vårdpersonal lärde sig att vårda genom att observera medarbetare i situationer 

med de äldre demenssjuka personerna (Fukuda, et al., 2015; Cowdell, 2009). “When I was a 

junior nurse, I did not know how to care for patients with dementia. At that time, I learned 

how to care for patients with dementia by observing senior nurses.” (Fukuda, et al., 2015, s. 

8).  

Vårdpersonalen upplevde att grundutbildningen inte var tillräcklig för att de skulle kunna 

hantera äldre personer med demenssjukdom. Att vårda äldre personer med demenssjukdom 

blev på grund av kunskapsbristen både psykiskt och fysiskt ansträngande för vårdpersonalen. 

Vilket gav upplevelsen av att personerna i fråga inte fick sina behov uppnådda och därför inte 

en tillräckligt god vård som de förtjänade (Hynninen, et al., 2014; Moyle, et al., 2010; 

Ericson-Lidman, et al., 2014). Vårdpersonalen upplevde svårigheter med att vårda de äldre 

personerna med demenssjukdom personcentrerat på grund av kunskapsbristen. Detta för att 

de såg sjukdomen som ovärdig och hade svårt att uppfylla de äldre personerna med 

demenssjukdoms behov, på grund av att de inte kunde se personerna bakom sjukdomen. De 

fanns därför ett behov från vårdpersonalen om utökad teoretisk utbildning och praktisk 

erfarenhet för att kunna bemöta de äldre personerna med demenssjukdom på bästa sätt. 

Utbildningen påtalades även vara viktig för att känna engagemang i arbetet och det ansågs 

även ha betydelse oavsett om vårdpersonalen var fastanställda eller vikarier (Ericson-

Lidman, et al., 2014). ”It’s important to employ personnel whom are engaged, whom want to 

work with people with DD and whom are educated…temporary personnel should also 

educated.” (Ericson-Lidman, et al., 2014, s.341). 

Vårdpersonalen upplevde att med hjälp av ökad kunskap kan de lättare kommunicera med 

äldre personer med demenssjukdom. En ökad kunskap kunde leda till att vårdskador kunde 

förhindras genom att förstå personernas signaler angående eventuella smärtor. 

Vårdpersonalen ansåg även att ökad kunskap om demenssjukdom kunde bidra till lättare 

samarbete med annan personal som fanns runt om de äldre personerna med 

demenssjukdom. Kunskapen kunde även bidra till att förkorta deras sjukhusvistelse. Detta 

kunde uppnås om vårdpersonal som hade vårdat personen innan operationstillfället gav stöd 

efter att operationen genomförts. Kunskapen angående den äldre personens beteende 
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mönster innan och efter operationen kunde på så sätt förkorta sjukhusvistelsen (Brorson, et 

al., 2014; Krupic, et al., 2016). ”All nurses agree that better knowledge of dementia disorder 

and it’s implications for perioperative care is of importance since this might facilitate 

cooperation between various health personnel groups and shorten hospital stays for 

patients.” (Krupic, et al., 2016, s. 103). 

5.2 Främjande aspekter i vårdandet 

Under temat Främjande aspekter i vårdandet beskrivs upplevelser utifrån vårdpersonalens 

perspektiv angående vårdande relationer samt deras samverkan med anhöriga i vårdandet av 

de äldre personerna med demenssjukdom. De subteman som valdes ut till detta tema var 

Vårdande relationer och Samverkan mellan vårdpersonal och anhörig. 

5.2.1 Vårdande relationer 

Vårdpersonalen upplevde att empati tog bort distansen mellan deras professionella roll som 

vårdare, och deras personliga roll som individ. Att känna empati gjorde att vårdpersonalen 

kunde utveckla oro när det kommer till de äldre personerna med demenssjukdoms 

välmående (Bryon, Dierckx de Casterlé & Gastmans, 2011). Vårdpersonalen upplevde att de 

måste respektera och försöka förstå personens behov av tillexempel säkerhet, lycka och sorg. 

De upplever demenssjukdom som ovärdig, en förlust av värdighet, integritet och förlust av 

sig själv. Vårdpersonalen försökte se personen bakom sjukdomen, vilket innebär att se den 

äldre personen för vem den verkligen är. Detta kan på så sätt gynna den vårdande relationen 

(Ericson-Lidman, et al., 2014). 

It’s a horrible disease, it’s like they aren’t themselves anymore. It’s like they aren’t 

there, they are like an empty shell. I can’t really explain. It’s like they are 

nothing…that’s horrible; I don’t want them to lose their dignity. It’s horrible when a 

person loses everything, and they do. But that’s something we have to learn. It’s our 

job to help them and build up what’s left (Ericson-Lidman, et al., 2014, s. 340).  

Upplevelsen av att de värderade nära relationer med personerna påtalades. De ansåg att det 

gjorde vårdandet lättare och arbetet mycket mer tillfredställande. Vårdpersonalen påtalade 

att det underlättade för dem ifall de kände de äldre demenssjuka personerna bättre. Om de 

hade inblick i äldre personer med demenssjukdoms livshistoria var de lättare att förstå deras 

behov och önskningar. Vilket kunde exempelvis handla om de hade vetskap angående en 

äldre person med demenssjukdoms favoritmusik. Om det fick personen att må bättre så 

spelade vårdpersonalen upp den musiken (McPherson, et al., 2015; Brorson, et al., 2014; 

Hynninen, et al., 2014; Krupic, et al., 2016). “If the nurse knew the life story of a patient, it 

was easier for the nurse to succesfully address the patient’s individual needs and desires” 

(Brorson, et al., 2014, s.319). Vårdpersonalen fokuserade hela tiden på att värna om de äldre 

personerna med demenssjukdoms mående. De försökte hela tiden lugna personerna genom 

att kreativt få deras uppmärksamhet genom att sjunga för de eller prata om bekanta saker 

från förr i tiden när vårdandets aktiviteter skedde (McPherson, et al., 2015; Brorson, et al., 

2014; Hynninen, et al., 2014; Krupic, et al., 2016). 
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Genom att ta sig tiden och endast beröra eller hålla de äldre personerna med 

demenssjukdoms hand en stund hjälpte det dessa att känna en trygghet (Krupic, et al., 2016; 

Ericson-Lidman, Larsson & Norberg., 2014). Vårdpersonalen upplevde att vården borde vara 

baserad på respekt för autonomi, integritet, nyfikenhet om personerna de vårdade samt att 

främja relationer mellan dem och vårdpersonalen. Däremot upplevde de att vid vård av äldre 

personer med demenssjukdom så var detta svårt att uppnå. De fokuserade därför på att hålla 

ögonkontakt, vara trevliga, använde en snäll röst och tog sig tid att tydligt och klart ge 

information till de äldre personerna med demenssjukdom. Vårdpersonalen upplevde även 

när vissa delar av vårdandet brister, som i deras fall var kommunikation, så upplevde de att 

genom att känna till personernas bakgrund och fokusera på den vårdande relationen så 

kunde de upprätthålla välmående hos personerna (Krupic, et al., 2016; Söderman, et al., 

2016). 

5.2.2 Samverkan mellan vårdpersonal och anhörig 

Vårdpersonalen upplevde att anhörigkontakt under den beslutande processen i vårdandet av 

de äldre personerna med demenssjukdom som trevlig och öppen. Speciellt när anhöriga 

delade med sig av sina åsikter, kände vårdpersonalen att de samarbetade med ömsesidigt 

stöd och att de förstod varandra, men de kände även att sådana nära relationer var intensiva 

och utmattande. Vårdpersonalen upplevde att på grund av denna nära relation med anhöriga 

kände de empati för dem och de upplevde en känsla av att ha blivit berörd av anhörigas 

lidande. Däremot påtalade andra i vårdpersonalen att de upplevde de som en avlägsen och 

även en hierarkisk relation med anhöriga. Detta ifall att anhörigas åsikter angående deras 

närståendes behandling var annorlunda mot vårdpersonalens åsikter så kände 

vårdpersonalen inget engagemang eller empati till anhöriga. De kände då att de inte hade 

någon som helst förståelse gentemot de anhöriga angående deras närståendes vård (Bryon, et 

al., 2011).   

Vårdpersonalen påtalade att med hjälp av de äldre demenssjuka personernas anhöriga fanns 

de möjligheter att få reda på personernas bakgrund, vad de gillar och inte gillar. Vilket 

hjälpte vårdpersonalen att förstå personerna och detta underlättade även för att se signaler 

och tolka dessa för att kunna avgöra vad de behövde i olika situationer som uppkom i 

vårdandet. Vårdpersonalen upplevde att anhörigas närvarande under vårdandet hade 

betydelse för processens skull, samt för att kunna konsultera sinsemellan angående de äldre 

personerna med demenssjukdoms mående och hur sjukdomen har utvecklats under åren 

(Brorson, et al., 2014; Hynninen, et al., 2014).  

Vårdpersonalen upplevde att vissa anhöriga inte besökte de äldre personerna med 

demenssjukdom så ofta i samband med att deras sjukdomstillstånd blev sämre samt när 

deras kommunikation försämrades. Vårdpersonalen upplevde att det var svårt att informera 

de anhöriga om när det behöver vara lugnt och tyst på avdelningen i respekt till andra 

personer, för vissa anhöriga trodde att de kunde komma och gå som de ville (Ericson-

Lidman, et al., 2014).   

Most of our residents need calm at mealtimes. We use to say to the relatives, ´don’t 

come visiting during mealtime´, many residents become anxious when they see an 

unknown face and therefore stop eating. But they insist that this is the resident’s own 
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home and that they have the right to come and go as they wish... (Ericson-Lidman, et 

al., 2014, s. 341).  

Vårdpersonalen påtalade att anhöriga var en nyckel till att förhindra de äldre personerna 

med demenssjukdom till att ha ett problematiskt beteende när de var närvarande under 

vårdandet. De påtalade även att när personerna såg bekanta ansikten så bidrog de till att de 

blev lugnade och lättare att vårda dessa. “If no family member attended to the patient during 

the day, the patient was likely to become angry and abusive. Thus, a patient’s sense of 

security and behavior depends on whether or not a family member is present” (Fukuda, et al., 

2015, s. 6). Vårdpersonalen upplevde att anhöriga underlättade en stor del vid vårdandet av 

de äldre personerna med demenssjukdom. De kunde agera som en medlare vid 

kommunikationen sinsemellan vårdpersonal och personen i fråga för att lättare få den att 

förstå vad som hänt och vad som kommer hända. De menade att det underlättar för de äldre 

personerna med demenssjukdom att förstå när det är ett bekant ansikte som informerar 

(Fukuda, et al., 2015; Krupic, et al., 2016). 

6 DISKUSSION 

Under följande avsnitt kommer examenarbetets metoddiskussion, resultatdiskussion och 

etikdiskussion att presenteras. I metoddiskussionen diskuteras styrkor och svagheter i 

relation till den valda analysmetoden. Resultatdiskussionen diskuteras tillsammans med 

tidigare forskning utifrån äldre personer med demenssjukdoms perspektiv samt anhörigas 

perspektiv. Resultatet diskuteras vidare gentemot det valda vårdvetenskapliga perspektivet 

samt utifrån lagar och styrdokument. I etikdiskussionen framförs de etiska överväganden 

som tagits vid under arbetets gång. 

6.1 Metoddiskussion 

Den metod som använts i detta arbete var en systematisk litteraturstudie med en beskrivande 

syntes (Evans, 2002). Valet av metod grundades på examenarbetets syfte som var att 

beskriva vårdpersonals upplevelser av att vårda äldre personer med demenssjukdom. 

Kvalitativa artiklar användes för att dessa fokuserar på att få en ökad förståelse för 

upplevelser och erfarenheter. Vilket passade bra gentemot syftet som valdes till detta arbete, 

vilket styrks av Friberg (2017) som påtalar att utgångspunkten för kvalitativa studier är att få 

en ökad förståelse.  

Detta arbete innehåller 10 kvalitativa vetenskapliga artiklar, där sammanlagt 185 personer 

intervjuades på olika sätt. Vid sökningarna efter vetenskapliga artiklar gjordes utifrån 

databaserna Cinahl plus och PubMed, som båda har ett stort urval av vårdvetenskaplig 

forskning. Under sökningarna efter de 10 vetenskapliga artiklarna gjordes avgränsningar i 

form av inklusions- och exklusionskriterier. Där bland annat ett inklusionskriterie var att 
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artiklarna skulle vara peer reviewd, för att säkerhetsställa att artiklarna var av god kvalitet. 

Det gjordes inga avgränsningar avseende om personerna var kvinnliga eller manliga och inte 

heller utifrån särskilt boende då detta inte ansågs vara relevant för studien då det var 

vårdpersonals upplevelser i allmänhet som var av intresse. Detta ses som en styrka med detta 

arbete då det bidrog till att artiklarnas miljö och informanter varierade från artikel till artikel. 

Vidare valdes årtal ut för att avgränsa sökningarna till åren 2009–2019. Vilket resulterade i 

en tidsram på 11 år, vilket ansågs vara relevant för att öka arbetets tillförlitlighet. Vilket styrks 

av Polit och Beck (2017) som beskriver att tillförlitlighet gör resultatet hållbart över tid och 

att resultatet kan appliceras till aktuell tid. Vidare belyser Dahlborg-Lyckhage (2012) att ny 

evidensbaserad kunskap skapas för att utveckla och för att förbättra vårdandet. Den valda 

tidsramen på 11 år motiveras därmed ytterligare, för att de använda artiklarna anses vara 

aktuella. Sökningarna som gjordes i databaserna Cinahl plus och PubMed utökades och 

kombinerades med olika sökord för att få fram relevanta artiklar som svarade på syftet. 

Sökorden som författarna använde sig av framkom utifrån intresseområdet utformat av HVV 

samt hittades genom att titta på de valda artiklarnas titlar och abstract för att få inspiration.  

Samtliga kvalitativa artiklar som använts i examensarbetet har gått igenom en 

kvalitetsgranskning med hjälp av Fribergs (2017) frågeställningar för att säkerhetsställa att 

dessa var av hög kvalité. Varje artikel granskades och poängsattes utifrån 10 valda 

frågeställningar. Artiklarnas kvalité kunde avgöras som hög, medel eller låg. Alla de utvalda 

artiklarna ansågs vara av hög kvalité efter att frågeställningarna genomfördes med hjälp av 

Fribergs (2017) kvalitetsgranskning. Detta anses vara en styrka, då det bidrar till 

säkerställandet av god kvalitet i resultatet. För att forskning ska värderas ha god kvalitet 

används ett antal kvalitetskriterier, för kvalitativ forskning används giltighet, överförbarhet 

och trovärdighet.  

Enligt Polit och Beck (2017) beskrivs giltighet som hur väl trovärdigheten i resultatet 

stämmer överens med verkligheten. Vidare innebär giltighet att den presenterade data ska 

vara sanningsenlig, vilket har strävats efter i detta arbete. Genom att ha inhämtat 

vårdvetenskaplig kvalitativ forskning från databaserna Cinahl plus och PubMed stärks 

examensarbetets giltighet. Vidare stärks giltigheten genom att relativt aktuella data samlats 

in med ett årsspann på 11 år. Vilket styrks av Polit och Beck (2017) att giltigheten är att 

resultatet är hållbart över tid och att resultatet kan appliceras till aktuell tid. Genom att både 

män och kvinnor i olika åldrar ifrån olika länder har intervjuats i resultatartiklarna stärks 

examensarbetets överförbarhet. Detta styrks av Polit och Beck (2017) att överförbarhetens 

betydelse är i vilken omfattning forskningens resultat skulle kunna användas i liknande 

sammanhang eller kunna överföras till andra grupper. De länder studierna genomförts inom 

är Sverige, Japan, Nederländerna, Finland, Irland, Australien och England. Detta arbete 

omfattar 10 artiklar med ursprung i sju olika länder, vilket anser att överförbarheten är en 

aning begränsad. Det hade vart önskvärt att examensarbetet skulle innehålla fler artiklar för 

att få ett mer överförbart resultat. Men detta var svårt att uppnå då examensarbetet skulle 

göras inom en kort tidsram. I flera av artiklarna fanns likheter i resultatet vilket kunde styrka 

överförbarheten. En annan viktig aspekt att ta i akt är beskrivandet av upplevelser. Alla 

upplevelser är egna och unika vilket bidrar till att en specifik överförbarhet inte är möjlig.  
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Examensarbetets trovärdighet stärks genom att författarna följt stegen i den systematiska 

litteraturstudien noggrant enligt Evans (2002). Resultatet i examensarbetet var utifrån 

vårdpersonalperspektivet vilket resulterade i att nyckelfynden som samlades in var utifrån 

deras perspektiv endast. Artiklarnas studier använde sig av intervjuer och utifrån dessa 

användes citat för att stärka trovärdigheten i examensarbetets resultat. Detta gav även en 

djupare förståelse av fenomenet. Vilket styrks av Polit och Beck (2017) att trovärdighet 

hänvisar till forskningens sanning i jämförelse med insamlade data, detta ska resultera i en 

möjlighet att göra en upprepad studie och den ska ge ett liknande resultat. 

De kvalitativa artiklarna som valdes ut till examensarbetets resultat medger både svagheter 

och styrkor. De svårigheter som identifierades var tillgången till kvalitativa artiklar inom 

valda området med ett publikationsdatum inom de senaste 11 åren. Vilket valdes för att den 

kvalitativa forskningen skulle vara relevant gentemot utvecklingen inom vården. Däremot 

hittades artiklar som var äldre och som var relevanta till examensarbetet då de svarade på 

syftet men dessa exkluderades på grund av att det var publicerade utanför det valda 

tidsspannet. Ytterligare svårigheter uppstod i bildandet av teman och subteman, då många av 

artiklarnas nyckelfynd uppfattades ha liknande innebörd men samtidigt tog upp flera olika 

aspekter. Problemet kunde dock förminskas genom att läsa igenom artiklarna upprepade 

gånger, samt genom diskussion sinsemellan kring artiklarnas innehåll. Vilket resulterade i att 

en struktur över nyckelfynden blev möjligt och därefter lättare att bilda teman och subteman. 

Styrkor som författarna identifierade var att artiklarnas studie inkluderade både män och 

kvinnor i olika åldrar från olika länder. Även att alla artiklars studier utgick ifrån intervjuer 

vilket styrker examensarbetet som utgick ifrån vårdpersonals upplevelser.  

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen innehåller vårdpersonals upplevelser av att vårda äldre personer med 

demenssjukdom. Examensarbetets syfte är utifrån vårdpersonals upplevelser och att 

personerna både vårdas på äldreboende och sjukhus. Detta medförde ett bredare slutresultat 

efter granskning av artiklarna. Det framkom att vårdpersonal upplever både hämmande och 

främjande upplevelser vid vårdandet av äldre personer med demenssjukdom. Resultatet 

jämförs mot det valda vårdvetenskapliga perspektivet som är Erikssons (1989, 2014, 2015) 

teori om människa, hälsa och lidande. Fortsättningsvis diskuteras resultatet gentemot 

relevanta lagar och den tidigare forskningen.  

I resultatet framkom det att vårdpersonal upplever svårigheter att kommunicera med äldre 

personer som har en demenssjukdom. Detta på grund av att de äldre personerna med 

demenssjukdom ofta glömde bort information angående deras vård och behandling. Vilket i 

sin tur ledde bland annat till att vårdpersonalen upplevde att personernas omvårdnadsbehov 

inte blev uppfyllda eller tillgodosedda. Detta kan jämföras med tidigare forskning som 

påvisar att äldre personer med en demenssjukdom upplever att vårdpersonalen inte 

respekterar deras autonomi och vilja vilket bidrog till känslor såsom maktlöshet (Hung, 

Phinney, Chaudhury, Rodney, Tabamo & Bohl, 2017). De äldre personerna med 

demenssjukdom upplevde att vårdpersonalen inte lyssnade på dem och att 
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omvårdnadsåtgärder utfördes utan den äldre personens samtycke (Cowdell, 2010). Men 

enligt Patientlagen (SFS 2014:821) har varje person rätt till information angående vård och 

behandling samt att personers integritet och värdighet ska respekteras. Vilket Eriksson 

(2015) beskriver att kränkning av integritet och värdighet kan leda till ett vårdlidande. Ett 

vårdlidande kan orsakas av vårdpersonal i form av brist på god omvårdnad. Vårdlidande är 

ett onödigt lidande som drabbar personer negativt. 

I resultatet framkom det även att vårdpersonal upplevde äldre personer med 

demenssjukdom som mer tidskrävande och att miljön hade betydelse för hur optimal vården 

för dessa personer blev. Vårdpersonalen upplevde en känsla av frustration över den ökade 

arbetsbelastningen och var ibland tvungna att bortprioritera äldre personer med 

demenssjukdom på grund av tidsbrist. Sjukvårdsmiljön ansågs av vårdpersonalen som en 

risk för patientsäkerheten. Vilket kan styrkas av den tidigare forskningen där äldre personer 

med demenssjukdom upplevde att vårdpersonalen utförde omvårdnaden under stress, vilket 

ledde till att de äldre personerna inte upplevde en god vård (Hung, et al., 2017). Anhöriga 

upplevde också att vårdpersonal utförde omvårdnaden stressigt och att det ledde till att 

personerna med demenssjukdom blev oroliga och upprörda och det lades inget engagemang 

eller tid för att lugna dem (Jurgens, Clissett, Gladman, Harwood & Gladman (2012). Vilket 

enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2017) motsägs då 

omvårdnadsuppgifter ska utföras med skicklighet och sjuksköterskan ska ha kompetens att 

etablera en förtroendefull relation med patienten och dennes närstående, vilket är en 

förutsättning för en god omvårdnad. 

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska vårdpersonal ansvara för att bedriva sitt arbete med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. I resultatet påvisades det att vårdpersonal upplevde att 

grundutbildningen inte var tillräcklig för att vårdpersonalen skulle uppleva att de kunde 

hantera de äldre personerna med demenssjukdom. Att vårda äldre personer med 

demenssjukdom blev på grund av kunskapsbristen både psykiskt och fysiskt ansträngande. 

Vårdpersonalen upplevde även att de äldre personerna med demenssjukdom inte fick sina 

behov uppnådda eller en tillräckligt god vård som de förtjänade. Tidigare forskning påvisade 

däremot att anhöriga upplevde en lättnad när de äldre personerna med demenssjukdom blev 

vårdade av vårdpersonal på grund av att dem erhöll högre kompetens. Anhöriga upplevde 

känslor såsom lättnad och trygghet av att inte längre behöva ansvara för de äldre personerna 

med demenssjukdoms omvårdnad (Jurgens, Clissett, Gladman, Harwood & Gladman, 2012). 

I resultatet påvisades det att vårdpersonalen upplevde att det var viktigt att skapa en 

vårdande relation till äldre personer med demenssjukdom. Genom att skapa en vårdande 

relation underlättades arbetet och vårdpersonalen kände sig mer tillfredsställd. De upplevde 

att det var viktigt att lära känna personen som fanns bakom sjukdomen. Men i tidigare 

forskning påvisades det att äldre personer med demenssjukdom upplever att vårdpersonal 

har en förutfattad mening om hur demenssjuka personer agerar. Det leder ofta till att äldre 

personer med demenssjukdoms aktiviteter blir begränsande. Personer med demenssjukdom 

önskar att vårdpersonal ska vara mer engagerade och nyfikna på att lära känna dem för att 

skapa en god vårdande relation (Cowdell, 2010; Digby, et al., 2018; Hung, et al., 2017). Detta 

styrks av Eriksson (2014) som beskriver att en människa har behov av att bli bekräftad och 

accepterad så som hen är. Vårdpersonal måste ha förståelse för varje unik människas behov 
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och begär för att kunna skapa en god vårdande relation. En människas begär tar aldrig slut 

utan måste ständigt underhållas på ett individuellt sätt för att människan ska uppleva 

välbefinnande. Vilket även Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver att vårdpersonal 

ska ha som värdegrund att vårda utifrån att varje människa är unik. Vårdpersonal ska skapa 

en relation till personen och ha respekt för personens sårbarhet och självbestämmande. 

I resultatet framkom det att vårdpersonal upplevde både främjande och hämmande aspekter 

i samverkan med anhöriga. Det främjande aspekterna innefattade bland annat att 

vårdpersonalen kunde lära sig mer om den äldre personen med demenssjukdom genom att 

fråga anhöriga om personens livshistoria. Detta underlättade sedan vårdandet eftersom 

vårdpersonalen lättare visste vad den äldre personen gillade eller ogillade. De upplevde dock 

att anhöriga till äldre demenssjuka personer inte alltid respekterade reglerna som fanns på 

äldreboendet. Många anhöriga kom och gick som de ville och ignorerade informationen 

angående reglerna som rådde på avdelningen. Vårdpersonal upplevde även att anhöriga 

slutade besöka den äldre demenssjuka personen när sjukdomstillståndet försämrades. Vilket 

skiljer sig från tidigare forskning där anhöriga upplevde att vårdpersonalen inte var 

intresserade av att få information angående den äldre personen med demenssjukdom. De 

anhöriga menade att eftersom de har vårdat sin närstående innan mötet på sjukhuset vet 

dem vad som underlättar och förenklar vårdandet av den äldre personen med 

demenssjukdom. Anhöriga till äldre personer med demenssjukdom kände sig även 

exkluderade i omvårdnaden och att de inte fick information angående vården eller 

behandlingen som tilldelades (De Bellis och Bradley, 2017). Vidare beskriver tidigare 

forskning att de äldre personerna med demenssjukdoms upplevelser angående hur 

involverade anhöriga är i deras vård. De upplevde att vårdpersonal ofta vände sig till 

anhöriga vid frågor angående vårdplaneringen. Vilket kunde leda till att vårdpersonal och 

anhöriga tog beslut angående den äldres framtid utan att inkludera den äldre personen med 

demenssjukdoms åsikter. Detta uppgav känslor såsom maktlöshet och sorg hos den äldre 

personen med demenssjukdom (Cowdell, 2010; Hung, et al., 2017; Digby, et al., 2018). Vilket 

styrks av Patientlagen (SFS 2014:821) som syftar till att stärka och främja personers 

självbestämmande och delaktighet. Anhöriga ska få möjlighet att medverka vid planering av 

vården om det är lämpligt. Vid vårdplanering är det viktigt att försöka inkludera äldre 

personer med demenssjukdom i den utsträckning som är möjlig. Anhöriga och den äldre 

personen med demenssjukdoms åsikter angående vad en god hälsa innebär kan skiljas åt. 

Vilket kan leda till att vårdpersonal och anhöriga tar beslut angående den äldre personens 

framtid som inte överensstämmer med den äldre personens åsikter. Vilket styrks av Eriksson 

(2014) som beskriver att hälsa är individuellt och många personers syn på hälsa är olika, 

synen på vad god hälsa innebär kan påverkas av miljö och kultur. 

6.3 Etikdiskussion 

Arbetet har vidtagit forskningsetiska principer utifrån Codex (2018), vilket handlar om det 

etiska riktlinjer, lagar och regler som finns. För att förhindra att medvetet förvränga, bidra 

till stöld eller plagiera data har ett aktivt förhållningsätt vidtagits. Detta innebar att noggrant 

referenshantera och att materialet har bearbetats tillsammans ett flertal gånger för att 
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undvika misstolkningar. Men det har under arbetets gång uppstått en viss svårighet vid att 

tolka samt översätta artiklarnas innehåll. Detta kan ses som en svaghet eftersom risken finns 

att det uppstår feltolkningar, eller egna tolkningar. När svårigheter uppkom användes 

lexikon för att översätta från engelska till svenska. Stycken eller ord har gemensamt 

diskuteras för att minimera dessa risker ännu mer. Eftersom en viss erfarenhet innehas inom 

området har de strävat efter att förförståelsen inte ska påverka datainsamlingen, vilket har 

tyglats genom ett kritiskt och objektivt förhållningssätt. I övrigt upplevs inte några etiska 

problem. Vid citering i resultatet har originalspråket bevarats för att förhindra feltolkningar 

och stärka graden av giltighet. Vilket styrks enligt Polit och Beck (2017) som beskriver att 

giltighet innebär att den presenterade data ska vara sanningsenlig. Referenshanteringen har 

noggrant utförts med hjälp av APA (American Psychological Association, 2019), detta för att 

läsaren ska förstå vart underlaget i arbetet har utgått ifrån och läsaren får även möjlighet att 

spåra de källor som har använts i arbetet. I detta examensarbete har endast primärkällor 

använts. För att endast använda artiklar som innehar hög kvalité i arbetet har artiklarna 

genomgått en granskning utifrån Friberg (2017). Alla artiklar utifrån resultatet beskriver 

även att ett informerat samtycke från deltagarna har skett innan påbörjad studie. 

Avslutningsvis har examensarbetets inte för avsikt att förolämpa eller kränka någon persons 

åsikt eller erfarenhet. 

7 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att beskriva vårdpersonals upplevelser av att vårda äldre 

personer med demenssjukdom. Vårdpersonalen upplevde både hämmande och främjande 

aspekter vid vårdandet av äldre personer med demenssjukdom. Vårdandets svårigheter var 

upplevelsen av bristande kommunikativt samspel, vårdmiljöns påverkan och bristande 

kunskap. Vårdpersonalen hade svårigheter med att ge information till de äldre personerna 

med demenssjukdom. Det fanns även svårigheter vid att tolka de äldres olika uttryck och 

signaler, vilket ledde till att äldre personers vårdbehov inte blev tillfredsställt. 

Vårdpersonalen upplevde även att vårdmiljön påverkade vårdandet av äldre personer med 

demenssjukdom. Det grundades i att de ansåg att äldre personer med demenssjukdom var 

mer tidskrävande och att sjukhusmiljön inte var en optimal miljö att vårda äldre 

demenssjuka personer i. Detta ledde till en mer stressfull arbetsmiljö som påverkade de äldre 

personerna med demenssjukdom. Bristande kunskap kring demenssjukdom i allmänhet var 

något som också upplevdes av vårdpersonalen som hämmande och på grund av 

kunskapsbristen blev det både psykiskt och fysiskt ansträngande att vårda dessa personer. 

Främjande aspekter i vårdandet av äldre personer med demenssjukdom upplevdes i form av 

vårdande relationer och samverkan med anhöriga. När en vårdande relation uppstod mellan 

den äldre personen med demenssjukdom och vårdpersonalen ledde det till att 

vårdpersonalen lättare kunde förstå äldres behov och önskningar. Vårdpersonalen upplevde 

att anhöriga spelade en stor roll i vårdandet av äldre personer med demenssjukdom. De 

upplevde att vårdandet underlättades ifall att anhöriga bidrog till bakgrundsinformation om 
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personerna och var delaktiga i vårdandet. Avslutningsvis vill examenarbetet bidra till en 

medvetenhet hos vårdpersonalen om hur äldre personer med demenssjukdom upplever 

vårdandet. Genom ökad medvetenhet angående de äldre personerna med demenssjukdoms 

upplevelser kan vårdpersonalen påtala att de behöver mer kunskap, vilket bidrar till att de 

kan utföra en god, individanpassad omvårdnad utifrån en helhetssyn av äldre personer med 

demenssjukdom. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Till vidare forskning föreslås att studien görs med en kvantitativ ansats för att detta kan 

tänkas ge ett bredare antal deltagare i studierna. Med en kvantitativ ansats kan studien 

utvidgas internationellt samt att detta kan bidra till att fler vårdinrättningars vårdpersonal 

från olika länder kan delta. Detta kan medföra en bredare utsträckning av likheter och 

skillnader av vårdpersonalens upplevelser av att vårda äldre personer med demenssjukdom. 

Vårdpersonal i allmänhet som vårdar äldre personer med demenssjukdom oavsett 

vårdinrättning, behöver mer kunskaper om demenssjukdom och hur de ska bemöta äldre 

personer med demenssjukdom för att uppnå en god vård. Därav anses detta ämne behöva 

mer forskning för att få en djupare förståelse för hur kunskap leder till främjande och 

hämmande upplevelser av att vårda äldre personer med demenssjukdom.   
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& Fatahi, N. (2016). Experience of 
anaesthesia nurses of perioperative 
communication in hip fracture 
patients with dementia. 
Scandinavian Journal Of Caring 
Sciences 
Sverige 

Att beskriva 
anestesisjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
patienter med demens 
och ta reda på hur 
kommunikationen 
fungerar med dessa 
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innehållsanalys. 

Vårdpersonalen upplevde 

svårigheter vid 
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innebar att 

sjuksköterskorna hade 
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International Journal of Nursing 
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Att utforska 
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En kvalitativ studie där tio 
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från tre olika boenden. 
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Resultatet visade att 
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demenssjuka 

patienterna. 

Vårdpersonalen upplevde 

även vikten av att ta sig 
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sina känslor och 

erfarenheter kring 
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att orka med stressen 

som uppkom under 

arbetets gång.  

Hög 

7/10 poäng 

9 Moyle, W., Borbasi, S., Wallis, M., 

Olorenshaw, R. & Gracia, N. (2010). 

Acute care management of older 
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Semi-strukturerade 
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spelades in och 

transkriberades. 

Transkriptionen 

bearbetades ett flertal 

gånger för att sedan bilda 

teman och subteman.  

Vårdpersonalen upplevde 

att omvårdnaden av de 

demenssjuka patienterna 

oftast var svår och 

obeveklig. De kände även 
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patienterna agerade 
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patienterna.  
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En kvalitativ studie som 
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Resultatet visar att 
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nursing staff. Journal of cross - 
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patienter med annat 

modersmål, och vad de 

bidrar med för 

svårigheter.  

med 27 stycken 

vårdpersonal som även 

spelades in. Intervjuerna 
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igenom flertal gånger för att 

sedan kodas. Därefter 
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huvudkategorier. 
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kommunikationen vid 

vårdandet av patienter 

med demens.  
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