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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskor som vårdar patienter med demenssjukdom uttrycker att det 

behövs nya idéer för hur man kan stödja patienternas närstående för att öka den upplevda 

livskvalitén i situationen. Närstående uttrycker ofta en upplevd hopplöshet och vänder sig 

främst till sjuksköterskor när de är i behov av stöd för att själva inte drabbas av ångest eller 

depressioner. Sjuksköterskor uttrycker samtidigt att de inte alltid har möjlighet att se till 

närståendes behov fullt ut, eftersom det ofta kräver ett stort engagemang och arbete som inte 

ryms i deras begränsade arbetspass. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att 

stödja närstående till patienter med demenssjukdom. Metod: En kvalitativ litteraturstudie 

med beskrivande syntes. Resultat: Två teman formulerades: Att hantera komplexiteten och 

Att vara varandras resurser. Utifrån temana formulerades fyra subteman: Att försöka förstå 

närståendes situation, Att begränsas av organisatoriska resurser, Att lindra närståendes 

lidande och Att kommunicera med närstående. Tillsammans beskriver temana och 

subtemana sjuksköterskors upplevelser av att stödja närstående till patienter med 

demenssjukdom. Slutsats: Sjuksköterskorna upplever att det är svårt att stödja närstående i 

tillräckligt stor utsträckning, eftersom det begränsas av tid, möjlighet och kunskap.  

 

Nyckelord: Anhöriga, erfarenheter, kognitiva funktioner, kvalitativ litteraturstudie, 

support. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Nurses who care for patients with dementia express that new ideas are 

needed for how to support the patients' next of kin in order to increase the perceived quality 

of life in the situation. Patients’ next of kin often express a perceived hopelessness and 

primarily turn to nurses when they are in need of support for themselves not suffering from 

anxiety or depression. Nurses at the same time express that they do not always have the 

opportunity to fully attend the needs of their next of kin, as it often requires a great deal of 

commitment and work that does not fit into their limited workload. Purpose: To describe 

nurses' experiences of supporting patients with dementia next of kin. Method: Qualitative 

study with descriptive synthesis. Result: Two themes were formulated: Managing 

complexity and Being each other's resources. Based on themes, four sub-themes were 

formulated: Trying to understand patients next of kin’s current situation, To be limited by 

organizational resources, To ease the suffering of patients next of kin and To communicate 

with patients next of kin. Together, themes and sub-themes describe nurses' experiences of 

supporting patients with dementia next of kin. Conclusions: Nurses find it difficult to be 

able to support the patients’ next of kin on the level that they wanted to, as it is limited by 

time, opportunity and knowledge. 

 

Keywords: Cognitive functions, experiences, next of kin, support, qualitative literature 

study. 
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1 INLEDNING  

Akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens Högskola lämnar från och med 2017 

förslag på olika ämnesområden som studenterna själva kan välja att skriva PM och 

examensarbeten på, utifrån grundnivå. Dessa olika ämnesområden, har ansetts särskilt 

viktiga att utöka kunskapen inom och har tagits fram genom ett samarbete mellan klinisk 

verksamhet och campusförlagd utbildning. Det är utifrån dessa förslag på ämnesområden 

som vi valt att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att stödja närstående till patienter 

med demenssjukdom, då vi under genomförd verksamhetsförlagd utbildning har sett 

betydelsen av patienters närstående i situationen och hur det påverkar sjuksköterskors 

arbete. Ämnet ansågs intressant och erbjöd oss en chans till ny kunskap. Examensarbetet 

kan, genom ny kunskap om detta fenomen, bidra till utvecklingen av stödet till närstående 

inom sjukvården. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras inledningsvis centrala begrepp. Därefter kommer lagar och 

styrdokument för sjuksköterskans profession, tidigare forskning, valt vårdvetenskapligt 

perspektiv och problemformulering att presenteras. 

2.1 Centrala begrepp  

Under detta avsnitt kommer de centrala begreppen demenssjukdom och närstående att 

definieras samt beskrivas för att ge en ökad förståelse av valt ämnesområde. 

2.1.1 Demenssjukdom 

Enligt Edberg (2014) är demenssjukdomar ett samlingsnamn för ett flertal sjukdomar som 

drabbar hjärnan, där symtomen är olika beroende på var i hjärnan skadan sitter. En nedsatt 

kommunikations- och orienteringsförmåga, försvagat minne och svårigheter relaterat till läs- 

och skrivförmåga hör dock till de vanligaste symtomen. Demenssjukdomar uppstår på grund 

av flera olika faktorer, men en ökad ålder har tydligt visat sig vara den generellt främsta 

riskfaktorn. Påträffas demenssjukdomar tidigt i sin utveckling kan sjukdomsförloppet 

underlättas genom att snabbt sätta in rätt medicin och verktyg för att främja den drabbade 

personens hälsa. Alzheimers sjukdom är den vanligaste typen av demenssjukdomar och 

drabbar cirka 50–60% av alla personer med demenssjukdom.  



2 

Sjukdomen tillhör gruppen primärneurodegenerativa demenssjukdomar, vilket innebär att 

hjärncellerna hos den drabbade förtvinar och dör i onormal omfattning. Enligt 

Socialstyrelsen (2018) insjuknar mellan 20 000 och 25 000 personer i en demenssjukdom i 

Sverige varje år, en siffra som år 2050 nästan kommer att ha fördubblats.  

2.1.2 Närstående 

Socialstyrelsen (2004) definierar närstående som en person den enskilde anser sig ha en nära 

relation till. Begreppet har analyserats och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred 

remiss till myndigheter, landsting, kommuner, privata vårdgivare och andra organisationer. 

2.2 Lagar och styrdokument för sjuksköterskans profession 

Under detta avsnitt kommer lagar och styrdokument för sjuksköterskors arbetssätt som är 

relevanta för valt ämnesområde att redogöras. Dessa är Hälso- och sjukvårdslagen, 

Patientsäkerhetslagen, Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor, Etisk kod 

för sjuksköterskor och Värdegrund för omvårdnad. 

2.2.1 Hälso- och sjukvårdslagen 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska målet med hälso- och sjukvård vara en 

god hälsa och att vård ska ges på lika villkor för hela landets befolkning. Hälso- och 

sjukvården ska arbeta med att förebygga ohälsa och den vård som utförs ska beakta alla 

människors lika värde samt bygga på goda kontakter. Vid behov av insatser ifrån hälso- och 

sjukvården ska en individuell plan upprättas, där närstående ska ges möjlighet till att delta 

om det anses lämpligt och ifall patienten ifråga inte motsätter sig det. Människor som har det 

största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde och innan nya diagnoser- eller 

behandlingsmetoder som kan ha betydelse för människas integritet och värde tillämpas, ska 

vårdgivaren ha bedömt metoden utifrån både individetiska och samhällsetiska aspekter. 

2.2.2 Patientsäkerhetslagen 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) redogör för att hälso- och sjukvården ska arbeta med 

att förebygga vårdskador genom främjandet av en hög patientsäkerhet. Vårdskador är 

antingen psykiska eller fysiska skador samt onödigt lidande som kan undvikas genom att 

relevanta åtgärder sätts in. Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att rapportera in risker 

för eventuella vårdskador och skador som orsakas av säkerhetsbrister för att bidra och 

upprätthålla en hög patientsäkerhet. Vårdgivaren ska ge patienterna och deras närstående 

möjlighet till att delta i patientsäkerhetsarbetet.  
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2.2.3 Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor  

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017a) är omvårdnad den specifika kompetensen hos 

legitimerade sjuksköterskor och omfattas både av det vetenskapliga kunskapsområdet och en 

humanistisk människosyn i det patientnära arbetet. Den legitimerade sjuksköterskan leder 

och ansvarar för omvårdnadsarbetet, vilket innebär att sjuksköterskan självständigt, i 

teamsamverkan samt i partnerskap med patienten och dennes närstående ansvarar för 

bedömning, diagnostik, planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden. En 

förutsättning för god omvårdnad är att den legitimerade sjuksköterskan ska ha kompetens 

nog att både kunna utföra omvårdnadsuppgifter med skicklighet och att etablera en tillitsfull 

relation med patienten och deras närstående, något som kräver ett ständigt helhetsperspektiv 

i vårdandet. Omvårdnaden är komplex och inkluderar både en fysisk, psykosocial, andlig och 

kulturell dimension i riktning mot patientens grundläggande behov och upplevelser i det 

dagliga livet. Arbetet som den legitimerade sjuksköterskan utför ska vara i enlighet med de 

lagar, författningar och andra styrdokument som finns inom hälso- och sjukvården. 

2.2.4 Etisk kod för sjuksköterskor 

Svensk sjuksköterskeförening (2017b) redogör för att all omvårdnad består av en etisk 

dimension där varje sjuksköterska bär ett moraliskt ansvar för sina bedömningar och beslut. 

De mänskliga rättigheterna ska uppmuntra sjuksköterskors handlingar och ge förutsättning 

för patienters delaktighet i omvårdnaden genom att värna om integritet, respekt och rätten 

till egna val. Ingen värdering ska läggas gällande patienternas eller deras närståendes kön, 

ålder, hudfärg, sexuell läggning, tro, kulturell eller etnisk bakgrund, funktionsnedsättning 

eller sjukdom, nationalitet, politiska åsikter eller social ställning. Sjuksköterskor ska på lika 

villkor erbjuda vård till enskilda personer, närstående och allmänheten där de grundläggande 

ansvarsområdena består av att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande.  

2.2.5 Värdegrund för omvårdnad  

Svensk sjuksköterskeförening (2016) menar att en gemensam värdegrund för omvårdnad har 

central betydelse för utvecklingen av det vetenskapliga kunskapsområdet och dess 

tillämpning som grundar utformningen av huvudområdets innehåll i sjuksköterskors 

utbildning. Syftet med värdegrunden för omvårdnad är att skapa ett gemensamt 

förhållningssätt och etisk utgångspunkt som grundar det dagliga arbetet där samband mellan 

mänskliga rättigheter, professionsetik och värdegrund uppstår. Omvårdnad utgår ifrån en 

humanistisk grundsyn med ett filosofiskt synsätt där människan ses delaktig i ett 

sammanhang av aktivet och skapande. Bemötandet av patienter ska utgå ifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt där människan är unik och har säregna förutsättningar till 

aktuell vård och behandling. Att utgå ifrån värdegrunden för omvårdnad och det 

personcentrerade förhållningsättet innebär att sjuksköterskor alltid ska vara öppen för den 

eventuella utsatthet som patienter och närstående kan känna av när de blir beroende av vård.  
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Genom att visa respekt för integritet, värdighet, självbestämmande och sårbarhet hos de 

inblandade som drabbats av ohälsa i en vårdsituation, kan sjuksköterskor bidra till ökat 

hopp, tillit och mening samtidigt som lidandet lindras. 

2.3 Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer tidigare forskning som visar på ämnesområdets bredd och 

utmaningar att redogöras, samt hur det påverkar berörda parter genom sjukdomsförloppet. 

Enligt Beerens, Zwakhalen, Verbeek, Ruwaard och Hamers (2013) upplever sjuksköterskor 

att patienter med demenssjukdom som bor på långtidsboenden ofta drabbas av depressiva 

symptom när humöret blir allt sämre i takt med att patientens egen upplevda livskvalité 

försämras. De upplevda depressiva symtomen är ofta relaterade till en lägre självupplevd 

livskvalité och beteendestörningar, särskilt agitation, där perspektivet för hur upplevd 

livskvalité mäts i sin tur kan påverka vilka utredningar och insatser som sätts in. Upplevd 

livskvalité är en komplex fråga med flera faktorer, såväl objektiva som subjektiva, där det 

behövs nya idéer för hur närstående kan involveras för att öka livskvaliteten hos drabbade 

patienter. Sjuksköterskor bör även prioritera sin uppmärksamhet hos patienter med 

demenssjukdom till eventuella depressiva symptom och försämrat humör, för att i ett tidigt 

stadie kunna sätta in effektiva resurser som kan minska det onödiga lidandet.  

 

Enligt Hywel (2010) upplever ofta sjuksköterskor att närstående till patienter med 

demenssjukdom främst vänder sig till sjuksköterskor som ingår i det primära vårdlaget när 

de upplever oro. En viktig egenskap hos ansvarig sjuksköterska blir därför att ha en god 

kännedom och insikt kring patienter för att snabbt kunna ställa korrekta diagnoser, vilket 

ställer krav på sjuksköterskors kompetens och utbildning. Fler verksamheter inom 

omvårdnad bör därför tillämpa interna utbildningar som ökar medvetenheten hos 

sjuksköterskor om vikten av korrekt diagnostisering och hantering.  

 

Enligt Landmark, Aasgaard och Fagerström (2013) upplever sjuksköterskor att närstående 

ofta uttrycker en upplevd hopplöshet över patienters sjukdomsförlopp, något som både kan 

vara smärtsam och förödmjukande för alla involverade. Flera närstående kan känna sig 

fastbundna i situationen och oförmögna att ta sig ur den, vilket leder till att många drabbas 

av depressioner och upplever stor separationsångest med en konstant oro över hur de 

kommer att reagera i olika tänkbara situationer. Närstående till patienter med 

demenssjukdom upplever ofta att de saknar förutsägbarhet och kontroll över både sin egen 

situation men också för patienters, både för stunden och framtiden.  
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Meyer, Mc Cullough och Berggren (2016) menar att leva som närstående till patienter med 

demenssjukdom ofta innebär ständiga förändringar i relationen sätt till sjukdomens 

progression. Att som närstående bevittna hur patienters kognitiva beteenden förändras över 

tid är både svårt och frustrerande och leder ofta till känslor av förvirring, irritation och sorg 

där den som tar hand om patienten ofta kan drabbas av negativa effekter gällande fysisk, 

mental, psykisk och emotionell upplevd hälsa samtidigt som närståendes upplevelser av 

stress och trötthet ofta relaterar till upplevd vårdbörda. En bristande kommunikation mellan 

sjuksköterskor och närstående kan skapa ett onödigt tvivel och missnöje hos parterna. I de 

tidiga stadierna av en demenssjukdom, kan det vara svårt för närstående att uppfatta de små 

förändringarna i beteendet som präglar sjukdomen. Går det för lång tid mellan samtalen kan 

förändringarna hos patienter bli för stora och leda till frustration och sorg hos de närstående. 

Flera närstående upplever en allt större påfrestning ju längre sjukdomen pågår, där känslan 

av frustration och saknad ofta visar sig stor eftersom de behöver anpassa sina liv efter 

sjukdomen.  

 

Enligt Sohini Fjelltun, Henriksen, Norberg, Gilje och Normann (2009) kan sjuksköterskor 

som arbetar inom särskilda boenden för patienter med demenssjukdom ofta känna sig 

otillräckliga i det arbete som utförs, både gentemot patienterna som vistas där och deras 

närstående, på grund av ett för högt tempo och hög arbetsbelastning. Sjuksköterskor försöker 

ofta bevara delaktigheten så gott det går hos de närstående i omvårdnaden av patienter med 

demenssjukdom, men vid vissa tillfällen kan sjuksköterskor också överväga att starta 

stödgrupper för närstående till följd av att de själva upplever en hjälplöshet gentemot dem.  

 

Hanssen (2013) redogör för hur kulturella aspekter hos patienter med demenssjukdom kan 

påverka kommunikationen och interaktionen mellan sjuksköterskor och patienter. 

Sjuksköterskor behöver bli bättre på att förstå hur patienters kulturella bakgrund kan 

påverka deras behov och förväntningar kring hur omvårdnaden ska gå till. Närstående till 

patienter med demenssjukdom av mindre etniska grupper uttrycker ofta hur viktigt de anser 

att språket är för att en god omvård ska kunna ges. Samtidigt upplever sjuksköterskor att det 

ofta är svårare att förstå, kommunicera och vårda patienter som tillhör en annan kulturell 

bakgrund än sin egen eller är van vid.  

 

Elliot, Williams och Meyer (2014) beskriver att närstående till patienter med 

demenssjukdom kan uppleva en skrämmande känsla och stress när de besöker vårdhem för 

första gången. Vissa patienter som lider av en demenssjukdom upplever reaktioner som kan 

kopplas till en känsla av utsatthet. Det kan handla om fysiska, psykiska, sociala eller andliga 

reaktioner som patienterna kan kommunicera genom att visa ångest, oro, aggression, 

upprepade frågor, nedsatt talförmåga, sexuell olämplighet eller motstånd till vård. Det 

uppskattas att upp till 90% av patienter med demenssjukdom kan uppleva ett eller flera av 

beskrivna symtom under sin sjukdom.  
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Enligt de Vries (2013) kan närstående till patienter med demenssjukdom uppleva en 

frustration över att det blir svårare att kommunicera med patienter, då demenssjukdomar 

ofta medför en nedsatt kommuniceringsförmåga rent verbalt och sätt till kroppsspråk. 

Svårigheterna kan leda till en känsla av ökad stress och påverka relationen mellan närstående 

och patienter negativt. Crawford, Digby, Bloomer, Tan och Williams (2015) menar även att 

närstående ofta kan ha svårt att acceptera att beteenden förändras över tid hos patienter med 

demenssjukdom, vilket får närstående att uppleva en stor sorg. Förändringarna sker ofta 

gradvis där närstående kan känna ett behov av att ständigt vara närvarande och övervaka 

patienten. Detta kan i sin tur leda till att närståendes sociala liv blir lidande och att psykisk 

ohälsa uppstår hos dem, eftersom en stor del av deras tid går åt till att vårda patienter. 

 

Enligt Kimura, Maffioletti, Santos, Baptista och Dourado (2015) glöms ofta närståendes 

fysiska och psykiska hälsa samt sociala liv bort när någon de bryr sig om drabbas av en 

demenssjukdom. Ofta hinner inte närstående med någonting annat än det allra 

nödvändigaste, eftersom all tid istället går åt till att ta hand om den drabbade patienten som 

närstående inte vill lämna ensam. Demenssjukdomar orsakar ofta ensamhet och isolering, 

både hos patienter och deras närstående, genom att de drar sig undan sociala sammanhang. 

Närstående vill ofta skydda patienter med demenssjukdom ifrån pinsamma och obehagliga 

situationer och kan istället försöka dölja de eventuella problemen som uppstått. Denna 

sociala isolering, som präglas av ensamhet, kan ge flera närstående en negativ upplevelse och 

leda till konflikter med övriga familjemedlemmar samt förlust av vänner. Närstående till 

patienter med demenssjukdom drabbas ofta av en ensamhet, ilska och depression vilket kan 

påverka både deras känslomässiga och psykiska effekter. 

2.4 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv 

Examensarbetet utgår ifrån Erikssons (2014) vårdvetenskapliga perspektiv om 

vårdprocessens natur och beskrivning av lidande eftersom det involverar människans 

upplevelser samt för hur ens tillvaro kan hotas på grund av lidandet i sjukdomen. 

Perspektivet valdes för att sjuksköterskor i bemötandet av närstående till patienter med 

demenssjukdom kan ta del av upplevelser för att lindra lidandet och stödja hälsan hos de 

närstående. Genom att sjuksköterskor visar stöd för närståendes situation, kan det i sin tur 

leda till ett ökat upplevt stöd för omvårdnaden av den drabbade patienten.  

Eriksson (2014) menar att kärnan i vårdprocessens natur utgörs av den relation som uppstår 

mellan patienter och vårdare. Det är denna relation som ligger till grund för de 

hälsoprocesser som är verksamma hos patienter och det är även här som ett möte med hela 

människan sker. Denna grundläggande relation ska skänka patienten kraft att vara delaktig i 

vårdprocessens interaktiva process. Det gäller då att vårdaren och patienten interagerar med 

varandra utifrån de resurser och utsikter som finns i den aktuella situationen, något som 

författarna till examensarbetet väl anser sig passa in på arbetets valda ämnesområde 

eftersom patienter med demenssjukdom oftast har begränsade möjligheter till interaktion. 

Eriksson (2015) redogör för tre olika former av lidande vilka innefattar sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande.  
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Sjukdomslidande kan endera orsakas av en sjukdom eller behandling och är uppdelad i två 

kategorier. Antingen handlar det om ren kroppslig smärta eller ett själsligt och andligt 

lidande, där dessa två kategorier samtidigt kan existera i större eller mindre utsträckning och 

påverkar människan som en helhet. Den kroppsliga smärtan innebär en fysisk kännbar 

smärta medan själsligt och andligt lidande inkluderar upplevelsen av skam, skuld och 

förnedring. Den andra formen av lidande är vårdlidande som kan uppkomma genom en 

otillräcklig, eller helt utebliven, vård eller av själva vårdandet i sig. Ett vårdlidande innebär 

att en patients värdighet kränks under direkta omvårdnadsåtgärder eller vid bemötande, 

såsom vid slarv eller respektlöshet. Att hänsynslöst missbruka makt över patienter och inte ta 

hänsyn till patienters fria vilja är två andra skäl som också kan orsaka ett vårdlidande. Den 

tredje formen av lidande är livslidande, något som kan sättas i förbindelse till en människas 

existens och hur den är bland andra människor. Förslagsvis kan det handla om att ens 

livssituation förändras på ett ofrivilligt och onaturligt sätt via ett sjukdomsbesked, något som 

kan ge en känsla av hopplöshet och uppgivenhet där den drabbade inte längre orkar kämpa 

vidare. Det kan vara svårt för sjuksköterskor att veta hur de ska agera gällande patienter med 

svårt lidande och framför allt livslidanden som orsakats av en sjukdom. Att därför våga möta 

patienters lidande och ge dem rätten att få lida, samtidigt som sjuksköterskor kan uttrycka 

medlidande för den drabbade genom tröst, stöd och samtal blir till viktiga faktorer för att 

lindra lidandet. Författarna till examensarbetet anser att det även kan vara relevant för att 

stödja närstående till patienter med demenssjukdom, då de ofta upplever ett behov av stöd 

och samtal kring den rådande situationen. 

2.5 Problemformulering 

I snitt drabbas mer än 60 personer varje dag i Sverige av en demenssjukdom. Sjukdomen kan 

yttra sig på en mängd olika sätt men oftast är närstående en av de viktigaste resurserna för 

att vårda den drabbade, trots att närstående själva kan drabbas hårt vid given diagnos. 

Problemet är att sjuksköterskor i regel saknar kunskap kring hur närstående kan uppleva 

situationen och missar då att stödja närstående i vårdandet av patienten. Tidigare forskning 

visar att sjukvården behöver bli bättre på att stödja närstående till patienter med 

demenssjukdom i form av kommunikation och interaktion, då det ofta upplevs som centralt 

genom vårdprocessen och kan bidra till en god omvårdnad. Examensarbetet avser att skapa 

en förbättrad kunskap och ge en ökad förståelse av problemet genom att redogöra för 

sjuksköterskors perspektiv i ämnet.  
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3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att stödja närstående till patienter med 

demenssjukdom. 

4 METOD  

Under metod presenteras inledningsvis vald metod för examensarbetet. Därefter kommer 

datainsamling och urval, genomförande och analys och etiska överväganden som tagits i 

beaktning i examensarbetet att presenteras.  

 

Eftersom syftet med arbetet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att stödja 

närstående till patienter med demenssjukdom, bedömdes det korrekt av författarna till 

examensarbetet att utföra en kvalitativ litteraturstudie i enlighet med Friberg (2017a). För att 

kunna ge svar på efterfrågat syfte, behövde insamling av artiklar ske på ett sätt som beskrev 

individers egna upplevelser. Dessa upplevelser återfinns framför allt i kvalitativa artiklar, 

vilket fick bli utgångspunkten för metodvalet. Examensarbetet valdes även att utföras som en 

litteraturstudie för att bidra till en evidensbaserad omvårdnad som har grund i kvalitativ 

forskning. En litteraturstudie kan användas för att skapa en sammansatt kunskap och öka 

förståelsen för det valda ämnesområdet. Henricson och Billhult (2017) menar att det primära 

syftet med en kvalitativ metod, är att ta fram kunskap om ett ämnesområde så som det tolkas 

och upplevs av människor. Därför har endast kvalitativa artiklar baserade på intervjuer 

använts i examensarbetet, vilket är en vanligt för kvalitativa metoder enligt Eliasson (2013).  

4.1 Datainsamling och urval 

Friberg (2017b) redogör för att exklusionskriterier och inklusionskriterier bör användas vid 

sökning av vetenskapliga artiklar. Exklusionskriterier innefattar vad som väljs bort medan 

inklusionskriterier innefattar vad som väljs för att hitta adekvata vetenskapliga artiklar, i 

datainsamlingen till examensarbetet har vardera två av kriterierna används. De databaser 

som använts för att söka vetenskapliga artiklar till datainsamlingen var CINAHL Plus och 

PubMed eftersom de publicerar vårdvetenskapliga artiklar med vetenskaplig förankring som 

bidrar till en stabil grund för examensarbetet. Sökningarna i CINAHL Plus och PubMed 

genomfördes med sökorden ”nursing role”, ”dementia”, ”nurses experience”, ”family”, 

”qualitative study” , ”nurses” , ”nurses narratives” , ”interactions” , ”caring”, ”care”, 

”interviews”, ”nurses knowledge”, ”caregivers”, ”nursing”, ”cognition disorders”, ”nurse 

attitudes”, ”experiences of nurses”, och ”dementia care”. Nämnda begrepp valdes att 

användas eftersom det visade sig vara ständigt återkommande i flera lästa artiklar som hade 

relevanta resultat för att svara på examensarbetes syfte. Nämnda begrepp kombinerades 

även på olika sätt för att reducera risken att missa relevanta artiklar. 
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En boolesk sökteknik har använts för att länka samman ord med varandra genom att skriva 

AND och OR mellan orden för att generera träffar i sökningen efter forskning. Ordet AND 

användes för att avgränsa sökningen till att alla de angivna sökorden skulle finnas med i 

sökresultatet och ordet OR användes istället för att ge en mer omfattande sökning. 

Tillsammans parades orden AND och OR ihop för att hitta relevanta artiklar och vid sökning 

efter flera begrepp kan ordet OR användas för att sökresultatet ska inkludera något av 

sökorden (Karlsson, 2017). Swedish MeSH har använts för att kontrollera översättningar av 

medicinska termer och för att hitta relevanta sökord som underlättade sökningen av 

vetenskapliga artiklar. Sökord som tas fram med hjälp av Swedish MeSH kan användas för 

att beskriva innehållet i, för sammanhanget, relevanta artiklar. I Bilaga A. Sökmatris 

presenteras det hur sökningarna genomfördes. 

 

Med utgångspunkt ifrån Fribergs (2017c) förslag på frågor för kvalitetsgranskning av 

vetenskapliga artiklar, omarbetades frågorna till ”Ja” och ”Nej” frågor för att tydligare 

presentera svaren i examensarbetets kvalitetsgranskning. Totalt inkluderades 14 stycken 

frågor som presenteras i Bilaga B. Kvalitetsgranskning och tillsammans utgör artiklarnas 

kvalitetsnivå. I analysen ställdes samtliga 14 frågor, där varje svar som blev ”Ja” på frågorna 

gav ett poäng och ”Nej” gav noll poäng. Därefter bestämdes de vetenskapliga artiklarnas 

kvalitetsnivåer, utifrån vilken summa av poäng de uppnått. Kvalitetsnivåerna var antingen 

låg, medel eller hög, där artiklar som fick 0-4 poäng ansågs ha låg kvalitetsnivå, artiklar med 

5-9 poäng ansågs ha medel kvalitetsnivå och artiklar med 10-14 poäng ansågs ha hög 

kvalitetsnivå. Examensarbetets totalt tio vetenskapliga artiklar har alla efter granskning 

uppnått hög kvalitetsnivå. 

 

CODEX (2019) anser att vetenskapliga artiklar bör vara granskade av forskare för att kunna 

sägas utgöra kunskap. De vetenskapliga artiklarna måste kritiskt ha granskats utifrån 

metodologiska, argumentativa och källkritiska aspekter för att påvisa och uppfylla 

vetenskapliga krav. Inklusionskriterierna var att de vetenskapliga artiklarna skulle ha 

inriktning på sjuksköterskors upplevelser av att stödja närstående till patienter med 

demenssjukdom, finnas tillgängliga i Fulltext, vara publicerade inom tio år, ett Abstract 

skulle finnas tillgängligt och de skulle vara granskade enligt Peer-reviewed. 

Exklusionskriterierna var artiklar som antingen var skrivna utifrån ett annat perspektiv än 

sjuksköterskors, hade medicinskt fokus, en kvantitativ ansats, inte fanns tillgängliga i 

Fulltext, var publicerade för mer än tio år sedan, saknade granskning enligt Peer-reviewed 

eller som saknade ett tillgängligt Abstract. Genom att avgränsa tidsperspektivet till de 

senaste tio åren ökar man litteraturstudiens pålitlighet enligt Polit och Beck (2016). Totalt 

inkluderades tio stycken vetenskapliga artiklar som presenteras i korthet under Bilaga C. 

Artikelmatris. 
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4.2 Genomförande och analys  

I examensarbetet valdes det att använda den beskrivande syntesen som redogörs i Evans 

(2002) kvalitativa analysmetod, vilket innebär att kvalitativa studier sammanställs och 

analyseras i fyra olika steg. I steg nummer ett sker insamling av artiklar. I steg nummer två 

läses artiklarna och nyckelfynd identifieras. I steg nummer tre utses teman och subteman och 

i steg fyra sammanfattas resultatet i löpande text.  

 

Delar utav det första steget som involverar insamling av artiklar har tidigare beskrivits i 

examensarbetet punkt: 4.1 Datainsamling och urval, därefter lästes artiklarnas abstract och 

resultat igenom för att bekräfta att de vetenskapliga artiklarna svarade på examensarbetets 

syfte.  

 

I det andra steget ska nyckelfynd identifieras genom att läsa artiklarna flera gånger för att 

hitta liknande fynd. Författarna läste därför igenom artiklarnas resultat flera gånger för att 

innebörden och kontexten av artiklarna skulle uppfattas samt eventuella likvärdigheter och 

olikheter mellan artiklarna, med förutsättning i examensarbetets syfte, skulle upptäckas. De 

olika nyckelfynd som hittades tog författarna till detta examensarbete ut på separata håll 

genom att först markera nyckelfynden med en överstrykningspenna i varje artikel och 

därefter sammanställa dem tillsammans. Detta gjordes för att säkerställa att alla väsentliga 

nyckelfynd skulle tas med och det framkom senare vid sammanställningen att författarna i 

stort sett tagit ut likadana nyckelfynd. Nyckelfynden skrevs därefter ned i ett gemensamt 

dokument och översattes sedan till svenska efter bästa förmåga. Efteråt skrevs dokumentet ut 

och klipptes i flera delar som var färgkodade, där artiklarna med gemensamma nyckelfynd 

fick samma färgkod. Exempel på analysprocessen finns presenterade i Tabell 1: Översikt av 

nyckelfynd, tema och subtema i examensarbetet.  

 

Steg tre i den kvalitativa analysmetoden är att hitta återkommande subteman bland 

nyckelfynden för att eventuellt se likheter och skillnader mellan studierna. Författarna till 

examensarbetet kategoriserade därför ihop nyckelfynden till fyra olika subteman, där 

artiklarna jämfördes för att hitta gemensamma återkommande teman som tillsammans 

svarade på examensarbetes syfte. Examensarbetes subteman som utsågs var: Att försöka 

förstå närståendes situation, Att begränsas av organisatoriska resurser, Att kommunicera 

med närstående och Att lindra närståendes lidande.  

 

Det fjärde och sista steget var sedan att bedöma artiklarna för att hitta regelbundna röda 

trådar och utifrån dessa subteman förstå fenomenet. I detta steg skapade författarna två 

teman utifrån arbetets totalt fyra subteman: Att hantera komplexiteten och Att vara 

varandras resurser för att beskriva fenomenet som hittats. Genom att bygga upp resultatet 

med hjälp av teman och subteman ökar man trovärdigheten i litteraturstudien enligt Polit 

och Beck (2016). För att tillförsäkra autenticiteten i examensarbetets resultat, refereras det 

löpande i texten till de analyserade artiklarnas resultat. 
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Tabell 1: Översikt av nyckelfynd, tema och subtema  

 

Nyckelfynd 
 

 
 

Tema 

 
 

Subtema 

 
 

Sjuksköterskor upplevde att de 
hade en viktig roll i situationen. 

 

 

 
 
 
 

 
 

Att hantera komplexiteten. 

 
 

Att försöka förstå 
närståendes situation. 

 

 
 

Sjuksköterskor upplevde att 
kontakten med närstående var 

resurskrävande. 

 

  Att begränsas av 
organisatoriska resurser. 

 

 

 

 
Sjuksköterskor upplevde att 

det var svårt att stödja 
närstående. 

 

4.3 Etiska överväganden 

Författarna till examensarbetet har använt sig av flera åtgärder för att värna om 

examensarbetets evidens och trovärdighet. Genom att se till öppenhet samtidigt som det 

noggrants skiljts på vad som är egna värderingar och insamlat material, har ett objektivt 

förhållningssätt kunnat bibehållas i enlighet med Polit och Beck (2016). CODEX (2019) 

menar att en faktagranskning behöver utföras över insamlat datamaterial för att det i sin tur 

ska kunna utgöra kunskap och att forskare själva bär ansvaret att se till att deras forskning är 

av hög kvalité. Inget insamlat material från andra författare får heller plagieras eller 

förvrängas. För att säkerställa en hög kvalité på examensarbetet, ska därför utvalda artiklar 

genomgå en kritisk granskning som offentliggör eventuella fördelar och brister i insamlat 

datamaterial för läsarna. I examensarbetet har detta säkerhetsställt genom tillämpande av 

kvalitetsgranskning på samtliga vetenskapliga artiklar med utgångspunkt i Friberg (2017c). 

Efter granskning inkluderades totalt tio stycken vetenskapliga artiklar som samtliga höll en 

hög kvalitetsnivå.  

 

Granskningen i sig bestod av 14 frågor totalt, varav en fråga specifikt berörde ifall den valda 

artikeln fört ett etiskt resonemang eller inte. Endast artiklar som förde resonemanget valdes 

att inkluderas i examensarbetet.  

 



12 

Eftersom examensarbetet skulle skrivas på svenska och en betydande mängd av det material 

som använts var skrivet på engelska, lästes det engelskspråkiga materialet igenom särskilt 

noggrant för att först ge en helhetssyn innan översättningen blev aktuell. Detta för att 

undvika förvrängningar eller feltolkningar av ord som annars kan hänföras till plagiering, 

fabricering eller förfalskning av vetenskapligt resultat och data.  

 

I examensarbetet har en tydlig och korrekt referenshantering enligt American Psychological 

Association (APA) eftersträvas för att förhindra att använda vilseledande uppgifter använts 

och för att ge läsaren möjlighet att djupare kontrollera källor, något som vid avsaknad kan 

leda till vetenskaplig oredlighet och skada det akademiska meriteringssystemet enligt 

Vetenskapsrådet (2017). 

5 RESULTAT 

I resultatet presenteras de nyckelfynd som framkom utifrån analys av totalt tio vetenskapliga 

artiklar. De två teman, med syfte att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att 

stödja närstående till patienter med demenssjukdom, som urskildes var: Att hantera 

komplexiteten samt Att vara varandras resurser. Under dessa två teman bildades sedan totalt 

fyra subteman: Att försöka förstå närståendes situation, Att begränsas av organisatoriska 

resurser, Att kommunicera med närstående och Att lindra närståendes lidande. En 

sammanställning av teman och subteman tydliggörs i Tabell 2 – Översikt av tema och 

subtema nedan: 

Tabell 2 – Översikt av tema och subtema  

Tema  Subtema  

 
 

Att hantera komplexiteten. 

 
Att försöka förstå närståendes situation. 

  
Att begränsas av organisatoriska resurser. 

  
  
 

Att vara varandras resurser.  

 
Att kommunicera med närstående.   

  

 
Att lindra närståendes lidande. 
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5.1 Att hantera komplexiteten 

Under temat Att hantera komplexiteten presenteras två subteman: Att försöka förstå 

närståendes situation och Att begränsas av organisatoriska resurser. Dessa två subteman 

inkluderar sjuksköterskors upplevelser av svårigheterna med att stödja närstående till 

patienter med demenssjukdom.   

5.1.1 Att försöka förstå närståendes situation 

Sjuksköterskor upplevde ofta att närstående till patienter med demenssjukdom hade 

svårigheter i att förstå och ta till sig det skiftande tillståndet som kan prägla en 

demenssjukdom. Demenssjukdomar kan medföra att hela vardagslivet förändras hos 

patienters närstående, vilket ofta upplevs som både krävande och utmattande.  

Sjuksköterskor upplevde att situationen ofta innebar ekonomiska förändringar, ändrade 

framtidsplaner och ett begränsat socialt umgänge för närstående till patienter med 

demenssjukdom, samt att det krävdes en ökad planering och hjälp ifrån andra för att 

närstående skulle ha möjlighet att ta itu med den nya situationen. Sjuksköterskor upplevde 

att närstående till patienter med demenssjukdom ofta hade det särskilt svårt att förstå och 

hantera situationer där patienten agerade aggressivt, något som väckte känslor av rädsla och 

uppgivenhet hos de närstående. Enligt sjuksköterskor upplevdes dessutom slutstadiet i 

sjukdomen ofta som mycket skakande och svårt att bevittna för närstående till patienter med 

demenssjukdom, trots att de var medvetna om att den fysiska nedgången i sjukdomen inte 

kunde kontrolleras (Kang, Moyle, Cooke, & O'Dwyer, 2017).  

 

När närstående till patienter med demenssjukdom saknade kunskap om sjukdomen och dess 

innebörd, upplevde flera sjuksköterskor att de behövde engagera sig mer än vanligt för att 

involvera de närstående i omvårdnaden av patienten. Sjuksköterskor upplevde att flera 

närstående pendlade mellan hopp och förtvivlan i situationen, samtidigt som känslan av 

skyldighet och tillgivenhet till patienten var stark. Behovet av att känna stöd ifrån 

sjuksköterskor för att förstå hur den nya situationen skulle kunna hanteras, visade sig därför 

vara stort. Genom att stärka stödet för närstående till patienter med demenssjukdom, 

upplevde sjuksköterskor att de tydligare uppfattade närståendes situation och att 

närståendes upplevda osäkerhet för situationen dessutom minskade (Pinkert, Faul, Saxer, 

Burgstaller, & Kamleitner, 2018).  

 

Flera sjuksköterskor upplevde även att de ofta fick ta del av de situationer som närstående till 

patienter med demenssjukdom befann sig i och att närstående tydligare förstod patienters 

skiftande tillstånd och humör ifall det upprättades en stödjande kontakt mellan 

sjuksköterskor och närstående (Kang et al., 2017). Sjuksköterskor upplevde ofta att det blev 

enklare att stödja närståendes förståelse av den nya situationen ifall de samarbetade med 

närstående kring beslut om patientens omvårdnad. När närstående till patienter med 

demenssjukdom hade orealistiska förväntningar, såg situationer ur en annorlunda synvinkel 

än sjuksköterskorna eller inte förstod innebörden av vårdandet av demenssjukdomen, intog 

sjuksköterskorna vanligtvis en mer ledande roll i samarbetet.  
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Detta för att underlätta för närstående att bidra till vårdandet av patienten och komma till 

insikt i den förändrade situationen samt att förbereda dem på tänkbara följder (Bryon, 

Gastman, & Dierckx de Casterlé, 2010). Följande citat ifrån en sjuksköterska förstärker 

påståendet om att närstående kan nå insikt genom delaktighet i omvårdnaden: 

 Just by asking the family, ‘do you want to feed him?’ we will put them in a good 

position [to observe their loved one’s situation]. And we will give him [a family 

member] a napkin. . . eh, and [say] ‘you can try’ [feeding him]. . .. And then they see: 

‘Oh he does not eat anymore; he presses his lips and refuses’. . .. Eating was too big an 

effort for him, and he starts choking and having pain. [If the family observes this], they 

can accept. Then They say: ‘Ok, it does not have to be like this anymore. If it has to be 

done like that. . . no. . ..’ Then they resign themselves and can accept the process. 

(Bryon et al., 2010, p. 1110-1111). 

5.1.2 Att begränsas av organisatoriska resurser 

Resurser i form av strategier, kompetens, tid och bemanning var alla återkommande faktorer 

i sjuksköterskors upplevelser av att stödja närstående till patienter med demenssjukdom.   

Flera sjuksköterskor upplevde att det antingen helt och hållet saknades strategier inom 

organisationen på sjukhuset för hur stödet till närstående kan stärkas, eller att det fanns 

uttänkta strategier men att kunskapen om hur de skulle omsättas i praktiken saknades (Fry, 

Arendts, & Chenoweth, 2017). 

 

Flera sjuksköterskor efterfrågade en ökad organisatorisk ansträngning för hur 

sjukvårdspersonal tillsammans ska arbeta med strategier för ett gemensamt lagarbete som 

kan främja den hjälp som erbjuds närstående till patienter med demenssjukdom. Individuellt 

anpassade strategier var nämligen ofta svåra att följa när problemet för situationen som 

uppstod låg på organisatoriska nivåer (Nilsson, Rasmussen, & Edvardsson, 2016).  

 

Flera sjuksköterskor upplevde att den kompetens som var nödvändig, för att arbeta ihop med 

närstående till patienter med demenssjukdom, inte fanns att tillgå inom organisationen på 

sjukhuset. Istället fick sjuksköterskorna lära sig att, på egen hand, hantera situationer med 

närstående i takt med att de väl uppstod genom att agera utifrån tidigare upplevelser 

(Fukuda, Shimizu, & Seto, 2015). Sjuksköterskor efterfrågade ofta utökade lärotillfällen för 

att komplettera deras kompetens i att effektivt kunna kommunicera med närstående för att 

förstå deras behov samt beteende i situationen. En del sjuksköterskor upplevde att 

närstående till demenssjuka patienter förväntade sig ett emotionellt stöd ifrån vården och att 

det behövdes särskilda färdigheter i hur ett sådant stöd ges, då det kan vara en väldigt svår 

och känslig situation att befinna sig i som närstående (Smythe, Jenkins, Galant-

Miecznikowska, Bentham, & Oyebode, 2017).  
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En sjuksköterska upplevde att det krävdes kompetens för att kunna kommunicera med 

närstående, vilket belyses med hjälp av nedanstående citat:  

because some nurses find it so difficult to speak to relatives. Because it is a very 

sensitive issue and relatives ask. I think that's another skill that would help and support 

nurses, to deal with that difficult conversation, issues… because some nurses find it 

very difficult. (Smythe et al., 2017, p. 121). 

Sjuksköterskor upplevde ofta att kontakten med närstående till patienter med 

demenssjukdom var mycket intensiv och ansträngande, där en stor mängd tid behövde 

avsättas varje arbetspass för att lyssna, föra samtal och upprepa information som rörde 

patienten i fråga (Bryon et al., 2010). En del sjuksköterskor försökte spendera en ökad tid åt 

att bygga förtroende och relationer till de närstående, eftersom de ofta hade ett stort behov av 

stöd och uppmärksamhet i situationen. Detta var något som flera sjuksköterskor upplevde att 

de närstående uppskattade, men att det inte alltid var genomförbart eftersom det tog upp 

stora delar utav sjuksköterskornas redan begränsade tid under ett arbetspass (Pinkert et al., 

2018). Flera sjuksköterskor upplevde att ett ökat stöd för närståendes situation påverkade 

integriteten och hälsan positivt, både för sjuksköterskor och närstående, men att flera 

medicinska och akuta ärenden behövde prioriteras istället för detta eftersom det inte fanns 

tillräckligt med tid (Nilsson et al., 2016).  

 

Flera sjuksköterskor upplevde att närstående ofta sökte sig till dem för att få information om 

situationen, men att det inte fanns tid att tillgodose deras behov i situationen. En del 

sjuksköterskor upplevde även svårigheter i att närvara i samma rum som närstående till 

patienter med demenssjukdom när de var på besök på grund av tidsbrist samtidigt som de 

behövde stödja, involvera och ha en god kontakt med närstående för att deras eget arbete 

skulle kännas meningsfullt (Bryon et al., 2010). 

 

När sjuksköterskor inte hann med att stödja närstående under arbetspassen ledde det ofta till 

känslor av otillräcklighet, frustration, ilska, stress och att det var svårt att uppleva sig själv 

som en kapabel sjuksköterska. Flera sjuksköterskor efterfrågade därför ökade möjligheter att 

tillsammans med andra kollegor ta sig tid att reflektera och diskutera för hur stödet till de 

närstående kan stärkas. (Nilsson et al., 2016). 

 

Flera sjuksköterskor upplevde att det många gånger saknades resurser och perspektiv på 

vården för att närstående till demenssjuka patienter skulle kunna stödjas ordentligt. Vården 

sågs istället vara för ekonomiskt driven eller uppgiftsorienterad, vilket leder till skuldkänslor, 

frustration, stress och låg upplevd tillfredställelse över sjuksköterskors utförda arbete. 

Kvalitén på stödet som ges till närstående begränsas främst av bristen på bemanning inom 

vården (Pinkert et al., 2018). En sjuksköterska upplevde ett arbetspass som 

otillfredsställande i följande citat: ”And it does not foster work satisfaction when you feel you 

have to run all day but have in mind a certain task you have not finished or have finished 

badly.” (Pinkert et al., 2018, p. 168).  
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Närstående sökte sig ofta till sjuksköterskan för att träffa någon som lyssnar på deras 

upplevda oro eller för att förstå den medicinska jargonen som präglar vården. Prioriteringar 

över vems och vilket behov som först skulle ses till tärde på sjuksköterskor och kunde även få 

närstående att anklaga sjuksköterskor för ogynnsamma ärenden som drabbar patienter med 

demenssjukdom (Bryon et al., 2010). 

5.2 Att vara varandras resurser 

Under temat Att vara varandras resurser presenteras två subteman: Att kommunicera med 

närstående och Att lindra närståendes lidande. Dessa två subteman inkluderar 

sjuksköterskors upplevelser av att se betydelsen som patienter med demenssjukdom har för 

sina närstående. 

5.2.1 Att kommunicera med närstående 

Flera sjuksköterskor upplevde kommunikationen mellan sjuksköterskor och närstående till 

patienter med demenssjukdom som en nyckelkomponent för att skapa trygga förutsättningar 

för närstående i vården. Kommunikationen syftade bland annat till att ge närstående 

information som bidrog till att involvera dem i patientens omvårdnad, vilket i sin tur 

underlättade det för närstående att uppleva situationen som mer givande och positiv enligt 

flera sjuksköterskor. Flera sjuksköterskor upplevde att närstående till patienter med 

demenssjukdom ofta hade ett behov av att känna sig omhändertagna av sjuksköterskor och 

när närstående involverades i vårdandet av patienten var det enklare för dem att dela med sig 

och kommunicera med sjuksköterskor om eventuella farhågor, bekymmer samt känslor de 

upplevde gällande situationen som de befann sig i. Flera sjuksköterskor upplevde även att 

goda relationer till närstående ofta var önskvärda eftersom det bidrog till att ge närstående 

goda minnen ifrån vårdtiden och såg det som en del i deras ansvarsområde (Kang et al., 

2017). 

Flera sjuksköterskor upplevde att respektfulla och empatiska kommunikationer som 

grundade sig i ömsesidig hänsyn och förståelse för varandra, ofta bidrog till goda relationer 

med närstående som upplevde situationen mer positiv. Genom att sjuksköterskor 

kommunicerar och involverar närstående till patienter med demenssjukdom i vårdandet, 

upplever flera sjuksköterskor att det underlättar för dem att fatta optimala beslut för 

patienten och bidrar även till att sjuksköterskorna själva upplever arbetet som meningsfullt.  

Detta eftersom patienter med demenssjukdom ofta har svårigheter i att delge all information 

som kan vara till nytta för sjuksköterskor där närstående istället kan bidra med information 

om saker som patienten uppskattar och tycker om i livet, vilket hjälper sjuksköterskor att 

förstå och tolka patientens olika signaler och behov (Bryon, Dierckx de Casterlé, & Gastmans, 

2012).  
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Samtidigt upplevde flera sjuksköterskor att närstående till patienter med demenssjukdom 

ofta sökte stöd hos dem i form av frågor gällande patientens omvårdnad, tillstånd, 

behandling och prognos, men också för att delge deras önskningar och berättelser som de 

upplevde var viktiga för patienten. Genom att lyssna och diskutera med närstående till 

patienter med demenssjukdom kunde relevanta åtgärder sedan genomföras som förbättrade 

situation för både, patienter, närstående och sjuksköterskor. En del sjuksköterskor sökte 

även regelbundet råd ifrån patienters närstående, för att antingen bekräfta eller motbevisa 

sina tolkningar av patientens situation. En del sjuksköterskor upplevde att det var enkelt att 

ha öppna konversationer med närstående till patienter med demenssjukdom samtidigt som 

flera upplevde det både som ansträngande och svårt att använda korrekta ord som inte skulle 

kunna misstolkas för att få en annan innebörd. Flera sjuksköterskor upplevde att de var 

rädda att kommunikationen med närstående skulle leda till falska förhoppningar ifall fel 

ordval användes för att beskriva särskilda situationer där orden som användes var av stor 

betydelse (Bryon et al., 2010).  För att stegvis förbereda närstående till patienter med 

demenssjukdom på vad sjukdomen kan innebära, upplevde en sjuksköterska sättet att 

kommunicera genom följande citat: 

Actually, being very honest every time. Not brutally but always very honest. . .. And in 

fact, it is not that difficult either. . . When you let the family describe what they see—

because in the end, they know their family member very well—then they realize it. They 

can compare: ‘Yesterday I had better contact with him than today. Yesterday he still 

could do this and that. . ..’ And then they come to [an] understanding by themselves 

that way. (Bryon et al., 2010,  p. 1113). 

Sjuksköterskor upplevde ofta att patienter med demenssjukdom enbart kan få en anpassad 

vård ifall det finns en tydlig kommunikation och involvering av deras närstående, eftersom 

de utgör en oersättlig resurs av information för patienten. Om kommunikationen upplevs 

som bristfällig, kan närstående istället bli irriterade på sjuksköterskor ifall de inte upplever 

sig tillräckligt involverad i situationen och då utgöra ett hinder för vårdandet (Fukuda et al., 

2015). Påståendet om att känna sig beskylld belyses av en sjuksköterska i följande citat: 

”When a patient falls and problems ensue, the family may ask the nurse, ”Why did you not 

prevent the fall?” or ”Why did the patient fall down?” (Fukuda et al., 2015). 

5.2.2 Att lindra närståendes lidande 

Flera sjuksköterskor upplevde att demenssjukdomar innebär en känslosam situation för 

såväl patienter och deras närstående som för sjuksköterskor. Den nya situationen präglades 

ofta av smärta och lidande, där den känslomässiga dimensionen behövde uppmärksammas 

inom vården för att förstå hur den kan påverka individer och behandlas (Devik, Enmarker, & 

Hellzen, 2013). Flertalet sjuksköterskor upplevde att när patienter med demenssjukdom 

upplevde smärta och lidande, drabbades även deras närstående av samma känslor. 

Sjuksköterskor upplevde ofta att vikten av att känna patienten hade stor betydelse för att 

kunna upptäcka, bestämma och lokalisera deras upplevda smärta och lidande.  
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Eftersom demenssjukdomar ofta innebär kommunikationssvårigheter i olika grader, 

upplevde flera sjuksköterskor att detta utgjorde ett stort hinder för att uppfatta förändringar i 

patientens hälsa och beteende. Att stödja och bygga goda relationer med patientens 

närstående som väl kände till patienten, upplevdes därför ännu viktigare av flera 

sjuksköterskor eftersom de närstående tydligare såg förändringar i patientens hälsa och 

beteende (Brorson, Plymoth, Ormon, & Bolmsjö, 2014). Påståendet om vikten av att känna 

patienten upplevdes av en sjuksköterska i följande citat: ”Knowing the patients is so 

important, and to know a lot about them, it makes it a lot easier to understand and interpret 

their signals. Of course!” (Brorson et al., 2014, p. 319).  

 

Flera sjuksköterskor upplevde att patienter med demenssjukdomar sällan var tillräckligt 

lindrade i sin smärta och att det var svårt att bedöma patienters intensitet av smärta. 

Sjuksköterskor upplevde också att det kunde vara svårt att skilja smärta ifrån andra uttryck 

samt att det fanns en stor variation för hur patienter med demenssjukdom visade upp 

eventuell smärta och smärtsignaler. Närstående till patienten behövdes därför ofta för att 

korrekt upptäcka, skatta och bedöma smärtans intensitet, något som kan lindra lidandet hos 

involverade patienter, sjuksköterskor och närstående (Fry et al., 2017). Flera sjuksköterskor 

såg även synergieffekter i att om närstående lugnade ner sig, gjorde även patienterna det. 

Närvarade exempelvis patienters närstående vid omvårdnad blev patienterna mer 

samarbetsvilliga och förstående. Sjuksköterskor efterfrågade ofta en ökad interaktion med 

närstående för att få tillgång till deras perspektiv i om hur patienten egentligen mådde (Kang 

et al., 2017). 

6 DISKUSSION  

Under denna rubrik kommer en diskussion för examensarbetets metod, resultat och etik att 

presenteras. I metoddiskussionen diskuteras examensarbetes genomförande av urval och 

analys samt vald metods styrkor, svagheter, lämplighet och hur vald metoden har påverkat 

resultatet. I resultatdiskussionen kommer resultatets övergripande delar att diskuteras i 

förhållande till, examensarbetets syfte, tidigare forskning och Erikssons (2014) 

vårdvetenskapligt valda teoretiska perspektiv. I etikdiskussionen lyfts forskningsetiska 

synpunkter fram och en diskussion följer gällande hur etiska överväganden beaktats under 

examensarbetet och ifall resultatet väckt några etiska reflektioner.   
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6.1 Metoddiskussion 

Syftet med examensarbetet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att 

stödja närstående till patienter med demenssjukdom. Analysen baserades utifrån resultatet 

av tio stycken vetenskapliga artiklar, vilket sammantaget ansågs vara tillräckligt omfattande 

för examensarbetets syfte. Metoden som använts i examensarbetet var en kvalitativ 

litteraturstudie enligt Friberg (2017a), vilket innebär att endast kvalitativa studier ingår. Den 

kvalitativa metoden fanns även ständigt med i åtanke under examensarbetets utformande 

och fick läsas igenom av författarna med jämna mellanrum för att reducera risken att frångå 

den valda metoden. I metoden valdes det att använda den beskrivande syntesen som 

redogörs i Evans (2002) kvalitativa analysmetod med syfte till att urskilja, värdera och 

summera tidigare forskning inom ett bestämt område för att komma fram till nya synteser. 

Detta ansågs vara en relevant metod för sjuksköterskors upplevelser, eftersom kvalitativ 

forskning fördjupar begreppet av fenomen som har med människans situation, 

förväntningar, behov eller upplevelser att göra (Segesten, 2017).  

 

Med en kvalitativ metod kan en djupare förståelse för fenomen som berör upplevelser skapas 

(Polit och Beck, 2016). Även Henricson och Billhult (2017) menar att det primära syftet med 

en kvalitativ metod, är att ta fram kunskap om ett ämnesområde så som det tolkas och 

upplevs av människor, vilket gör metoden relevant utifrån examensarbetets syfte. Under 

analysförloppet i examensarbetet har författarna varit noggranna med att fastställa teman 

och subteman tidigt för att försäkra sig om att resultatet faktiskt svarar på syftet. De teman 

som klarlagts fram var: Att hantera komplexiteten samt Att vara varandras resurser, följt av 

fyra subteman: Att försöka förstå närståendes situation, Att begränsas av organisatoriska 

resurser, Att kommunicera med varandra och Att lindra närståendes lidande. Teman och 

subteman har varit flera under examensarbetets gång, men sammanställdes i slutändan till 

dessa eftersom innehållet visade sig vara likartade i flera av dem.  

 

Examensarbetet utgår ifrån en litteraturstudie, men metoden hade även kunnat genomförts 

som en empirisk studie där intervjuer gjorda tillsammans med sjuksköterskor som arbetar 

med demenssjuka patienter och deras närstående istället hade utgjort grunden för 

examensarbetet. En empirisk studie hade på så vis istället varit en förstahandskälla till 

information, där insamlad data direkt hade kommit ifrån sjuksköterskorna själva snarare än 

valda artiklars författare. Trots detta argument valdes det att genomföra examensarbetet i 

form av en litteraturstudie, då en empirisk studie hade varit ett för stort arbete med tanke på 

den giva tid som författarna till examensarbetet haft på sig samt att examensarbetet skulle 

genomförs på en grundnivå. 

 

Fridlund och Mårtensson (2017) menar att trovärdighet innebär författarnas påverkan på 

läsaren, då arbetets vetskap och resultat framträder som giltigt och rimligt. Trovärdigheten 

ökar i ett arbete när styrkor och svagheter redovisas samt när det tydligt beskrivs för hur 

arbetsprocessen har gått tillväga i alla steg i processen. I examensarbetet har personliga 

åsikter lämnats utanför, men trovärdigheten kan ifrågasättas eftersom det inte tydligt 

framgått ifall sjuksköterskor i alla roller och arbetsplatser finns representerade i de 

vetenskapliga artiklarna.  



20 

Det kan även ifrågasättas att examensarbetets tidigare studier är skrivna på engelska och vid 

översättning till svenska kan delar i studierna ha förlorat sin innebörd.  

 

Henricson (2017) beskriver giltighet, som betyder hur sanningsenligt ett resultat egentligen 

är. Giltigheten i detta arbete stärks genom att samtliga patienter som sjuksköterskor arbetar 

tillsammans med har en demenssjukdom och att deras närstående samt sjuksköterskorna 

själva självmant har ställt upp i att delta i studierna.   

 

För att ytterligare säkerställa de vetenskapliga artiklarnas giltighet i examensarbetet har de 

kvalitetsgranskats enligt tabellen i Bilaga B. Kvalitetsgranskning. Fridlund och Mårtensson 

(2017) beskriver överförbarhet, som är att resultatet i en studie kan nyttjas i ett annat 

sammanhang eller av en annan grupp. Examensarbetet antogs ha god överförbarhet, då 

demenssjukdom finns i hela världen och det är viktigt att veta hur sjuksköterskor upplever 

stödet till de närstående till patienter med demenssjukdom. En litteraturstudies syfte är att 

analysera kvalitativa data som utgår från människors upplevelser. Detta medför att alla 

människor upplever saker på olika sätt, vilket i sin tur leder till att olika studiers resultat kan 

ge skilda svar. I examensarbetets resultat upplevde sjuksköterskorna stödet till närstående 

till patienter med demenssjukdom på olika sätt men upplevelserna gav ändå en samlad, 

likartad bild. 

 

När det kommer till styrkor och svagheter i detta arbete, är en styrka att det är ett ämne som 

många kommer i kontakt med, då mellan 20,000 och 25,000 personer insjuknar i en 

demenssjukdom i Sverige varje år. Det är enbart kvalitativa studier som analyserats, vilket 

innebär att citat kan användas. En styrka är att det finns forskning ifrån närståendes 

perspektiv som använts i arbetets bakgrund, vilket kan ställas i relation till resultatet för att 

belysa vad närstående till demenssjuka patienter tycker om stödet ifrån sjuksköterskorna. En 

svaghet med arbetet kan ses som att det finns mer forskning som belyser närståendes 

perspektiv än sjuksköterskors perspektiv. En annan svaghet kan vara att det är väldigt 

individuellt hur sjuksköterskor upplever stödet till närstående och det kan göra att det är 

svårt att få ett resultat över hur sjuksköterskor upplever stödet för närstående till patienter 

med demenssjukdom. 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att flera sjuksköterskor upplevde att närstående till patienter med 

demenssjukdom hade svårigheter i att förstå och ta till sig det skiftande tillståndet som kan 

prägla en demenssjukdom samt att närstående ofta hade stora behov av att känna ett starkt 

stöd i situationen. Flera sjuksköterskor upplevde att närstående tydligare förstod patienters 

skiftande humör och tillstånd ifall en stödjande kontakt som välkomnade ett samarbete 

upprättades. Det var vanligt att vardagslivet förändrades på flera håll för de närstående som 

pendlade mellan hopp och förtvivlan i situationen, där ett starkt stöd ifrån sjuksköterskors 

håll bidrog till att minska närståendes upplevda osäkerhet för situationen.  
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Likartade upplevelser återfinns i tidigare forskning som visar på att närstående ofta har det 

svårt att acceptera att beteenden förändras över tid hos patienter med demenssjukdom, vilket 

får närstående att uppleva en stor sorg över situationen (Crawford et al., 2015).  

 

I examensarbetets valda teoretiska perspektiv beskriver Eriksson (2015) att ett livslidande 

kan uppstå om livet plötsligt tar en oväntad vändning eller om det invanda mönstret i livet 

förändras för en människa, vilket situationen ofta medför vid en demenssjukdom.  

Vidare beskrivs att lidande kan ge en känsla av hopplöshet och att hopp därför behöver 

infinna sig hos människan för att lidandet ska kunna övervinnas, något som författarna till 

examensarbetet anser att sjuksköterskor kan bidra till genom att få närstående till patienter 

med demenssjukdom att känna sig välkomna och respekterade i situationen. Svensk 

Sjuksköterskeförening (2016) menar att bemötandet ska utgå ifrån ett förhållningssätt där 

människan ses som unik och har egna förutsättningar och upplevelser av vård och 

behandling. Att arbeta utifrån en värdegrund för omvårdnad innebär att sjuksköterskor alltid 

bör vara öppen för eventuell upplevd utsatthet som patienter och deras närstående kan 

känna av när de blir beroende av vård i situationen. Sjuksköterskor kan bidra till ökat hopp, 

tillit och mening samtidigt som lidandet lindras. 

 

Resultatet visade att begränsningar i organisatoriska resurser ständigt var återkommande i 

sjuksköterskors upplevelser av att stödja närstående till patienter med demenssjukdom. Flera 

sjuksköterskor upplevde att organisatoriska resurser var bristfälliga i praktiken och 

efterfrågade därför en ökad organisatorisk ansträngning i hur vårdpersonal istället 

tillsammans kan arbeta för ett gemensamt lagarbete som på sikt kan främja det stöd som 

erbjuds närstående till patienter med demenssjukdom. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) redogör för att vård ska ges på lika villkor för hela landets befolkning, något som 

utmanas av att organisatoriska faktorer skiljer sig i landet. Närstående till patienter ska även 

ha möjlighet till att delta i upprättandet av en individuell planering av insatser, om det anses 

lämpligt och ifall patienten ifråga inte motsätter sig det. Flera sjuksköterskor upplevde ett 

behov av ökad kompetens för att effektivt arbeta ihop med närstående, men att kompetensen 

sällan fanns att tillgå inom organisationen på sjukhuset.  När sjuksköterskor inte hann med 

att stödja närstående under arbetspassen ledde det istället ofta till känslor av otillräcklighet, 

frustration, ilska och stress vilket bidrog till upplevelser av att inte känna sig själv som en 

kapabel sjuksköterska. Flera sjuksköterskor efterfrågade därför ökade möjligheter att, 

tillsammans med andra kollegor, ta sig tid att reflektera och diskutera för hur stödet till 

patienters närstående kan stärkas.  

 

Detta överensstämmer med tidigare forskning där Sohini Fjelltun et al. (2009) beskriver att 

sjuksköterskor som arbetar inom särskilda boenden för patienter med demenssjukdom ofta 

upplever sig otillräckliga i det arbete som utförs gentemot patienterna som vistas där och 

deras närstående, på grund av ett för högt tempo och hög arbetsbelastning. Något som skulle 

kunna underlättas ifall organisatoriska resurser utökades.  

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017a) har sjuksköterskor ansvar för 

omvårdnadsarbetet och ett stort ansvar tillsammans med patienter och deras närstående för 

utförandet och utvärdering av omvårdnaden.  
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En förutsättning för detta är att sjuksköterskor upplever stöd på en organisatorisk nivå för att 

öka sin kompetens, vilket kan bidra till minskad känsla av otillräcklighet och skuldkänslor.  

 

I examensarbetets valda teoretiska perspektiv beskriver Eriksson (2014) att människan 

ständigt påverkar och samspelar med andra i sin omvärld. Människan längtar efter 

gemenskap med andra människor, att ge och få kärlek samt att uppleva tro och hopp. När 

människans behov och begär inte blir tillfredsställda i sin omvärld, kan istället problem 

uppstå vilket vanligtvis hör ihop med att ens nuvarande situation förändras, vilket den ofta 

gör vid demenssjukdom. Vidare beskriver Eriksson (2015) att människor kan drabbas av ett 

lidande ifall de inte får uppfylla sina egna behov eller känna någon slags gemenskap till 

andra, något som författarna till examensarbetet anser att sjuksköterskor kan bidra till att 

förhindra ifall organisatoriska resurser som underlättar arbetet med att stödja närstående 

tillsätts. 

 

Resultatet visade att flera sjuksköterskor upplevde att närstående till patienter med 

demenssjukdom ofta sökte sig till dem för att känna stöd, få information och ställa frågor 

gällande patientens omvårdnad, tillstånd, behandling och prognos, men också för att delge 

önskningar och berättelser som de upplevde var viktiga för patienten. Genom att 

sjuksköterskor lyssnade och diskuterade tillsammans de närstående, upplevde flera 

sjuksköterskor att relevanta åtgärder därefter kunde genomföras som förbättrade situationen 

för såväl patienter och deras närstående som för sjuksköterskor. Påståendet stärks av Svensk 

Sjuksköterskeförening (2017b) som beskriver att de mänskliga rättigheterna ska uppmuntra 

och ge förutsättning för patienters och närståendes delaktighet i vården genom att 

sjuksköterskor värnar om respekt och rätten till egna val, att ingen värdering ska läggas i kön, 

ålder, hudfärg, sexuell läggning, tro, kulturell eller etnisk bakgrund, funktionsnedsättning 

eller sjukdom, nationalitet, politiska åsikter eller social ställning. Flera sjuksköterskor 

upplevde även att kommunikationen till närstående var en nyckelkomponent för att skapa 

trygga förutsättningar i vården, vilket i sin tur underlättade det för närstående att uppleva 

situationen som mer givande och positiv. Samtidigt upplevde flertalet sjuksköterskor att 

kommunikationen till närstående både var ansträngande och svår samt att de var rädda för 

att kommunikationen skulle leda till falska förhoppningar. När kommunikationen dessutom 

upplevdes bristfällig, upplevde flera sjuksköterskor att närstående till patienter med 

demenssjukdom kunde bli irriterade och utgöra ett hinder för omvårdnaden ifall de inte 

kände sig tillräckligt involverade i situationen.  

 

Även i tidigare forskning beskriver flertalet sjuksköterskor att närstående till patienter med 

demenssjukdom oftast vänder sig till sjuksköterskor som ingår i det primära vårdlaget för att 

känna stöd när de upplever oro för situationen (Hywel, 2010). Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) beskriver att vården ska förebygga vårdskador, både psykiska och fysiska. 

Vårdgivaren ska även ge patienterna och deras närstående möjligheter till att delta i 

patientsäkerhetsarbetet.  
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Detta kan genomföras ifall sjuksköterskor tar hjälp av patienters närstående för att tidigt 

kunna upptäcka smärta och lidande hos patienterna för att därefter vidta adekvata åtgärder. 

Flera sjuksköterskor upplever att relationer som hjälper närstående att ta sig igenom den 

svåra situationen kan byggas genom en god kommunikation samtidigt som en bristande 

kommunikation istället kan orsaka ett onödigt tvivel och missnöje (Meyer et al., 2016).  

 

I examensarbetets valda teoretiska perspektiv beskriver Eriksson (2015) att en människas 

lidande kan lindras ifall människan upplever sig respekterad och välkommen i situationen, 

något som författarna till examensarbetet anser att sjuksköterskor har möjlighet att se till 

genom att etablera trygga relationer som grundar sig i goda kommunikationer.   

 

Resultatet visade att flera sjuksköterskor upplevde att demenssjukdomar ofta innebar en 

känslosam situation för närstående till patienter som ofta präglades av smärta och lidande. 

Samtidigt upplevde flera sjuksköterskor att närstående ofta behövdes för att korrekt 

upptäcka, skatta och bedöma smärtans intensitet hos patienter, eftersom det ofta bidrog till 

att lindra lidandet för såväl patienter och deras närstående som för sjuksköterskor. Flertalet 

sjuksköterskor upplevde att den känslomässiga dimensionen behövde uppmärksammas inom 

vården för att förstå hur den kan påverka olika individer och behandlas. Sjuksköterskor 

efterfrågade ofta en ökad interaktion med närstående för att ta del av deras perspektiv i hur 

patienter egentligen mådde och erbjuda ett stöd som lindrar det upplevda lidandet.  

 

Tidigare forskning visar på liknande sätt att en viktig egenskap hos sjuksköterskor är att ha 

en god kännedom och insikt kring patienter med demenssjukdom för att snabbt kunna ställa 

korrekta diagnoser (Hywel, 2010). Enligt sjuksköterskor kan även närstående ofta ha svårt 

att acceptera att patienters beteenden förändras över tid, vilket får de närstående att uppleva 

en stor sorg (Crawford et al., 2015).  

 

I examensarbetets valda teoretiska perspektiv beskriver Eriksson (2015) att lidande är något 

som människan får leva med trots att det upplevs som någonting ont eller negativt. I lidandet 

står människan inför en inre kamp mellan att övervinna eller att ge upp, något som 

författarna till examensarbetet anser att sjuksköterskor har möjlighet att påverka genom att 

vandra med den lidande både i med- och motgång. 

6.3 Etikdiskussion 

Examensarbetets etiska förhållningssätt har tillsammans med valda vetenskapliga artiklar 

kontinuerligt utgått ifrån de forskningsetiska regler som beskrivs av CODEX (2019). Etiken 

innefattar att använt material inte har förfalskats eller plagierats för att förvränga fakta. 

Under examensarbetets gång har inga etiska problem uppstått. Risken för förförståelse i 

detta examensarbete har reducerats genom att kritiska diskussioner förts genom hela 

examensarbetes gång gällande subjektiva och personliga värderingar. I examensarbetets 

resultat finns det citat ifrån enskilda individer som beskriver sjuksköterskors upplevelser. 

Citaten är direkt tagna ifrån valda vetenskapliga artiklar med utförliga referenser för att 

undvika plagiat.  
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Citaten har bidragit till att utforska och stärka påståenden i examensarbetets resultat på ett 

lämpligt sätt och har därför valts att inkluderas. En svaghet i att använda citat ifrån enskilda 

individer kan vara att enstaka upplevelser är svåra att applicera i större sammanhang.  

 

Samtliga artiklar som använts i examensarbetet har varit baserade och skrivna på engelska, 

men eftersom examensarbetet skulle skrivas på svenska har därför valda texter och artiklar 

översatts vilket kan ha resulterat i att viss tolkning förekommit. För att reducera risken för 

tolkningar i examensarbetet, har material som inte uppfattats tydligt nog hanterats genom 

att hela sammanhanget i texten översatts med hjälp av engelskt-svenskt lexikon för att skapa 

större förståelse av vad författarna till examensarbetet önskat förmedla. Detta har även 

kompletterats med gemensamma diskussioner där eventuella översättningar skett i samråd 

med varandra. Referenshanteringen har utförts noggrant för att lättare ge läsaren en ökad 

möjlighet att fördjupa sig i ämnet i enlighet med Vetenskapsrådet (2017). 

 

Examensarbetets samtliga artiklar som togs fram för att svara på utvalt syfte räknades med 

och användes i metodens analys. Ingen artikel valdes bort eller vinklades i syfte till att forma 

examensarbetets resultat på ett sådant sätt som författarna hade förväntat sig. Enligt Polit 

och Beck (2016) kan författares egna upplevelser och förväntningar oavsiktligt inrikta texten 

mot ett förväntat resultat.  

 

För att säkerställa att plagiat inte skulle förekomma i examensarbetet har samtliga artiklar 

och övriga referenser flertalet gånger gåtts igenom av författarna för att skapa en egen 

förståelse av deras innebörd. Efter skapad förståelse har text därefter formulerats utifrån 

författarnas egna ord där det kan ha förekommit viss förförståelse av upplevda åsikter kring 

stödet för närstående till patienter med demenssjukdom. För att reducera risken för 

eventuella tolkningar till följd av förförståelse har författarna till examensarbetet individuellt 

lästa och bearbetat alla valda artiklar. Delar i artiklarna som inte varit överensstämmande 

med varandra när författarna gemensamt träffats och skrivit text, har på nytt bearbetats med 

extra fokus på artiklarnas objektivitet.  

7 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att 

stödja närstående till patienter med demenssjukdom. I detta examensarbete visade sig att 

sjuksköterskor som vårdar patienter med demenssjukdom ofta upplever ett ökat behov av att 

stödja patienternas närstående i omvårdnaden för att lindra lidandet som kan uppstå i 

situationen. Att stödja närstående till patienter med demenssjukdom visade sig ofta vara 

någonting svårt och komplicerat, vilket upplevdes väldigt krävande av flera sjuksköterskor.  
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Sjuksköterskors upplevelse av stödet till patienters närstående var ofta relaterat till 

verksamhetens resurser, inställning och engagemang där flera sjuksköterskor efterfrågade 

utökade strategier, kompetens och utbildning i hur verksamheten ska arbeta för att effektivt 

stödja de närstående till patienter med demenssjukdom.  

 

Sjuksköterskorna kände ett stort ansvar, både på gott och ont, gentemot patienterna med 

demenssjukdom och deras närstående där kommunikationen i relationen visade sig var viktig 

för att skapa stöd och trygghet för situationen. Samtidigt uttryckte flera sjuksköterskor att 

kommunikationen till patienters närstående var svår att upprätthålla och såg den som 

mycket ansträngande, där väldigt höga krav ställs på sjuksköterskans roll i situationen både 

från patienterna med demenssjukdom, patienternas närstående och övrig vårdpersonal, men 

även ifrån sjuksköterskorna själva. Detta fick flera av sjuksköterskorna att uppleva sig som 

otillräckliga i arbetet och att de saknade kunskap om hur stödet till patienters närstående kan 

främjas i situationen. Syftet med examensarbetet har varit att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av att stödja närstående till patienter med demenssjukdom vilket innebär att 

verksamheter inom omvårdnad, med hjälp av detta examensarbete, kan ta del av 

sjuksköterskors perspektiv i frågan för att fortsätta utveckla arbetet inom området.  

7.1 Förslag till vidare forskning 

När närstående till patienter med demenssjukdom har frågor, funderingar eller upplever sig 

osäkra i situationen vänder de sig oftast till sjuksköterskorna för att få stöd. Resultatet i 

examensarbetet visar på att flera sjuksköterskor upplever att det är svårt att stödja 

närstående eftersom det både saknas strategier inom organisationen och att tiden i deras 

arbetspass upptas av andra uppgifter. Det stöd som erbjuds närstående till patienter med 

demenssjukdom är idag ofta bristfällig och fortsatta studier inom området kan därför bidra 

till att utforma efterfrågade strategier som verksamheter inom omvårdnad därefter kan 

använda sig av för att effektivt förena stödet till patienters närstående. För att sjuksköterskor 

ska kunna stödja närstående till patienter med demenssjukdom på ett så bra sätt som 

möjligt, behövs det även ytterligare forskning som visar på hur de närstående upplever sin 

situation och vad de efterfrågar ifrån vårdande verksamheter i sammanhanget. Förståelsen 

för hur olika individers situation påverkas och upplevs till följd av en demenssjukdom kan 

bidra till utvecklingen av ett individanpassat stöd ifrån vårdande verksamheter som lindrar 

lidande och främjar hälsa.    
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Nursing 

role, 

dementia. 

Full Text, 

Abstract 
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Publication Year: 
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Peer Reviewed. 

 

 

123 
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1 
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Pain Relief at the End of Life: 

Nurses’ Experiences Regarding 

End-of-Life Pain Relief in 

Patients with Dementia. 

 

CINAHL 

Plus  

190130 

Nurses 

experience 

AND 

dementia 

AND family. 

Full Text, 

Abstract 

Available, 

Publication Year: 

2009-2019,  

Peer Reviewed. 
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2 

 

 

1 

 

 

1 

'Because we see them naked' - 

nurses' experiences in caring for 

hospitalized patients with 

dementia: considering artificial 

nutrition or hydration (ANH). 

 

CINAHL 

Plus  

190130 

Dementia 

AND 

qualitative 

study AND 

nurses. 

Full Text, 

Abstract 

Available, 

Publication Year: 

2009-2019,  

Peer Reviewed. 
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Involvement of hospital nurses 

in care decisions related to 

administration of artificial 

nutrition or hydration (ANH) in 

patients with dementia: A 

qualitative study. 

 

 

PubMed 

190131 

 

 

 

Nurses 

narratives, 

interactions, 

caring. 

 

Text availability: 

Abstract, Full 

text. Publication 

dates: 10 years. 

 

 

 

31 

 

 

 

 

8 
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When expressions make 

impressions-Nurses’ narratives 

about meeting severely ill 

patients in home nursing care: A 

phenomenological-hermeneutic 

approach to understanding. 



 

 

 

CINAHL 

Plus 

190131 

 

Dementia, 

qualitative 

study, 

nursing. 

Full Text, 

Abstract 

Available, 

Publication Year: 

2009-2019,  

Peer Reviewed. 
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1 

 

 

 

Emergency nurses’ evaluation of 

observational pain assessment 

tools for older people with 

cognitive impairment. 
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190131 

 

Nurses 

experience, 

dementia, 

care, 

interviews. 

Text availability: 

Abstract, Full 

text. Publication 

dates: 10 years. 
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2 

 

 

 

1 

 

Issues experienced while 

administering care to patients 

with dementia in acute care 

hospitals: A study based on 

focus group interviews. 

 

CINAHL 

Plus  

190131 

Nurses 

knowledge, 

dementia, 

caregivers, 

nursing 

Full Text, 

Abstract 

Available, 

Publication Year: 

2009-2019,  

Peer Reviewed. 

 

 

41 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

An educational programme to 

improve acute care nurses’ 

knowledge, attitudes and family 

caregiver involvement in care of 

people with cognitive 

impairment. 

 

CINAHL 

Plus  

190131 

 

Cognition 

disorders, 

nursing, 

nurse 

attitudes. 

Full Text, 

Abstract 

Available, 

Publication Year: 

2009-2019,  

Peer Reviewed. 
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A threat to our integrity – 

Meanings of providing nursing 

care for older patients with 

cognitive impairment in acute 

care settings. 
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Abstract 
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Publication Year: 
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Peer Reviewed. 
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Experiences of nurses with the 

care of patients with dementia in 

acute hospitals: A secondary 

analysis. 
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Plus  

190130 
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nursing, 
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experience 

OR nurse 

attitudes, 

qualitative 
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Publication Year: 
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Peer Reviewed 
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1 

 

 

 

A qualitative study investigating 

training requirements of nurses 

working with people with 

dementia in nursing homes. 
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Resultat 

 

 

Kvalité 

Poäng 

1. Brorson, H., Plymoth, H., Örmon, K., & 

Bolmsjö, I. (2014). Pain Relief at the End of 

Life: Nurses’ Experiences Regarding End-

of-Life Pain Relief in Patients with 

Dementia. Pain Management Nursing, 

15(1), 315-323. 

Sverige.  

doi:10.1016/j.pmn.2012.10.005 

 

 

Att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av smärtlindring vid 

livets slutskede hos patienter 

med demenssjukdom. 

Kvalitativ studie 

baserad på 7 

intervjuer med 

sjuksköterskor. 

Dataanalys 

genom Burnads 

innehållsanalys. 

Sjuksköterskorna upplevde det 

effektivare att upptäcka, bestämma 

och lokalisera smärta hos patienterna 

när stöd gavs till deras närstående för 

att involvera dem i vårdandet av 

patienten. 

 

 

Hög. 

12/14 

 

 

2. Bryon, E., Dierckx de Casterlé, B., & 

Gastmans, C. (2012). 'Because we see them 

naked' - nurses' experiences in caring for 

hospitalized patients with dementia: 

considering artificial nutrition or hydration 

(ANH). Bioethics, 26(6), 285-295. 

Belgien. 

doi:10.1111/j.1467-8519.2010.01875.x 

Att undersöka och beskriva hur 

sjuksköterskor upplever 

engagemang i vårdandet av 

patienter med demenssjukdom i 

samband med artificiell 

nutrition eller hydratisering. 

Kvalitativ metod 

baserad på 21 

intervjuer med 

sjuksköterskor. 

Dataanalys 

genom en 

grundad teori. 

Sjuksköterskorna upplevde att stödet 

till närstående påverkade deras beslut 

för given vård och behandling både på 

ett professionellt och personligt plan. 

 

Hög. 

12/14 

 

 

 

    



 

 

3. Bryon, E., Gastmans, C., & Dierckx de 

Casterlé, B. (2010). Involvement of hospital 

nurses in care decisions related to 

administration of artificial nutrition or 

hydration (ANH) in patients with dementia: 

A qualitative study. International Journal 

of Nursing Studies, 47(9), 1105-1116. 

Belgien. 

doi:10.1016/j.ijnurstu.2010.01.011 

Att undersöka och beskriva hur 

sjuksköterskor är inblandade i 

den vård som omger beslut om 

artificiell nutrition eller 

hydratisering hos patienter med 

demenssjukdom. 

Kvalitativ metod 

baserad på 21 

intervjuer med 

sjuksköterskor. 

Dataanalys 

genom en 

grundad teori. 

Sjuksköterskorna upplevde att de var 

involverade i beslutsfattande gällande 

individanpassad vård under hela 

sjukhusvistelsen och strävade efter att 

samarbetade med närstående för att 

ge stöd i situationen. 

 

Hög. 

12/14 

 

4. Devik, S. A., Enmarker, I., & Hellzen, O. 

(2013). When expressions make 

impressions-Nurses’ narratives about 

meeting severely ill patients in home 

nursing care: A phenomenological-

hermeneutic approach to understanding. 

International Journal Of Qualitative 

Studies on Health and Well-Being, 8(1). 

Norge. 

doi:10.3402/qhw.v8i0.21880 

 

 

 

Att belysa sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda svårt 

sjuka patienter med 

demenssjukdom i hemmet. 

Kvalitativ studie 

baserad på 10 

intervjuer med 

sjuksköterskor. 

Dataanalys 

genom en 

interpretativ 

analys. 

 

 

Sjuksköterskorna påverkades av att 

stödja patienter och deras närstående. 

Vården behöver uppmärksamma den 

känslomässiga dimensionen för att 

förstå hur den påverkar 

sjuksköterskors arbete. 

 

 

 

Hög. 

12/14 

 

 

5. Fry, M., Arendts, G., & Chenoweth, L. 

(2017). Emergency nurses’ evaluation of 

observational pain assessment tools for 

older people with cognitive impairment. 

Journal of Clinical Nursing, 26(9), 1281-

1290. 

Australien. 

doi:10.1111/jocn.13591 

 

Att identifiera sjuksköterskors 

upplevelser av att bedöma, 

övervaka och hantera smärta 

hos patienter med hjälp av  

smärt- och observationsverktyg. 

Kvalitativ metod 

baserad på 6 

fokusgrupper och 

intervjuer med 36 

sjuksköterskor. 

Dataanalys 

genom en 

tematisk analys. 

 

Sjuksköterskorna upplevde det svårt 

att skilja smärta från andra reaktioner 

hos patienter med demenssjukdom 

och att stödet till deras närstående 

spelade en viktig roll för att upptäcka 

och bedöma smärta.  

 

 

Hög. 

12/14 

 



 

 

6. Fukuda, R., Shimizu, Y., & Seto, N. 

(2015). Issues experienced while 

administering care to patients with 

dementia in acute care hospitals: A study 

based on focus group interviews.  

International Journal of Qualitative 

Studies on Health and Well-being, 10(1). 

Japan.  

doi:10.3402/qhw.v10.25828 

Att undersöka sjuksköterskors 

utmaningar och problem som de 

stöter på när de vårdar patienter 

med demenssjukdom på en 

akutvårdsavdelning. 

Kvalitativ metod 

baserad på 8 

fokusgrupper och 

intervjuer med 50 

sjuksköterskor. 

Dataanalys 

genom Kawakitas 

syntesmetod. 

Sjuksköterskor upplevde att 

närstående ofta själva var i ett stort 

behov av stöd i den rådande 

situationen och att det blev svårare för 

närstående att vara positiva ifall ett 

korrekt stöd inte erbjöds. 

 

Hög. 

12/14 

7. Kang, Y., Moyle, W., Cooke, M., & 

O'Dwyer, S. T. (2017). An educational 

programme to improve acute care nurses’ 

knowledge, attitudes and family caregiver 

involvement in care of people with cognitive 

impairment. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, 31(3), 631-640. 

Australien. 

doi:10.1111/scs.12377 

 

 

Att utvärdera effekten av ett 

utbildningsprogram i att vårda 

patienter med demenssjukdom 

för sjuksköterskor. 

 

Kvalitativ metod 

baserad på 12 

intervjuer med 

sjuksköterskor. 

Dataanalys 

genom en 

innehållsanalys. 

 

Sjuksköterskorna upplevde det viktigt 

att involvera patienters närstående i 

omvårdnaden eftersom de ofta visste 

vad patienten behöver både fysiskt 

och mentalt. Stöd från närstående 

skapar positiva förändringar i 

situationen. 

 

Hög. 

12/14 

 

8. Nilsson, A., Rasmussen, B., & 

Edvardsson, D. (2016). A threat to our 

integrity – Meanings of providing nursing 

care for older patients with cognitive 

impairment in acute care settings. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 

31(1), 48-56. 

Sverige. 

doi:10.1111/scs.12220 

 

 

 

Att belysa betydelsen av vård för 

äldre patienter med 

demenssjukdom i sjukhusmiljö. 

Kvalitativ metod 

baserad på 13 

intervjuer med 

sjuksköterskor. 

Dataanalys 

genom en 

fenomenologisk 

analys. 

 

 

Sjuksköterskorna upplevde att de 

behöver ökat stöd och möjlighet i att 

reflektera och diskutera kring 

patienter och deras närståendes 

välbefinnande i omvårdnad. 

 

 

 

Hög. 

12/14 

 



 

 

9. Pinkert, C., Faul, E., Saxer, S., 

Burgstaller, M., Kamleitner, D., & Mayer, H. 

(2018). Experiences of nurses with the care 

of patients with dementia in acute hospitals: 

A secondary analysis. Journal of Clinical 

Nursing, 27(1), 162-172. 

Tyskland. 

doi:10.1111/jocn.13864 

 

 

Att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser att ta hand om 

patienter med demenssjukdom i 

akuta vårdavdelningar. 

Kvalitativ metod 

baserad på 12 

fokusgrupper och 

intervjuer med 42 

sjuksköterskor. 

Dataanalys 

genom en 

innehållsanalys. 

 

Sjuksköterskorna upplevde att deras 

begränsade tid och möjlighet till extra 

personal försämrade kvalitén på 

omvårdnaden samt att det fanns ett 

ökat behov att stödja och involvera 

närstående i omvårdanden. 

Hög. 

12/14 

10. Smythe, A., Jenkins, C., Galant-

Miecznikowska, M., Bentham, P., & 

Oyebode, J. (2017). A qualitative study 

investigating training requirements of 

nurses working with people with dementia 

in nursing homes. Nurse Education Today, 

50(1), 119-123.  

Storbritannien. 

doi:10.1016/j.nedt.2016.12.015 

 

 

Att undersöka 

utbildningsbehoven hos 

sjuksköterskor som vårdar 

patienter med demenssjukdom i 

vårdhem. 

Kvalitativ metod 

baserad på 4 

fokusgrupper och 

intervjuer med 11 

sjuksköterskor. 

Dataanalys 

genom en 

tematisk analys. 

 

 

Sjuksköterskorna upplevde att deras 

arbetsansvar främst bestod av att leda 

andra, vårda patienter, pappersarbete 

och att stödja närstående. 

 

Hög. 

10/14 
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