
 

 

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

 

ATT VÅRDA PERSONER MED 

DEMENSSJUKDOM 

En kvalitativ studie som beskriver sjuksköterskors upplevelser 

EBBA DAHLBERG 

 

Examensarbete i vårdvetenskap 
med inriktning mot omvårdnad 
Grundnivå, 15 hp 
Sjuksköterskeprogrammet 
VAE209 

Handledare: Alexandra Beyermann 
                        Linda Sellin 
Examinator: Martina Summer Meranius 
 
Seminariedatum: 2019-09-20 
Betygsdatum: 2019-10-09 

 



SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Tidigare forskning visar att personer med demenssjukdom upplever svårigheter 

att uttrycka sig verbalt. Personer med demenssjukdom upplever att de förlorar kontrollen 

över sina liv när de blir beroende av andra och när andra bestämmer över dem. Närvaro, 

tillgänglighet och kontinuitet i personalen beskriver personer med demenssjukdom som 

förutsättningar för att de ska uppleva en vård av god kvalitet. Anhöriga till personer med 

demenssjukdom upplever att kommunikationen med vårdpersonalen är bristfällig, att de 

behöver ta ett stort ansvar men att de samtidigt informeras och involveras för lite av 

vårdpersonalen. De anhöriga önskar en bättre relation till vårdpersonalen och ett mer 

ömsesidigt samarbete. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer 

med demenssjukdom. Metod: Kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes av 11 

artiklar. Resultat: Två teman identifierades; Att inte räcka till samt Att främja en god vård. 

Utifrån dessa teman formulerades fyra subteman; Att inte förstå och att inte nå fram till 

personen, Att inte kunna bemöta personens beteende och ta sitt professionella ansvar, Se 

individen samt Samarbeta med andra i personens omgivning. Slutsats: Sjuksköterskorna 

som vårdar personer med demenssjukdom upplever hinder i vårdandet vad det gäller till 

exempel kommunikation. Samtidigt upplever sjuksköterskorna också faktorer som främjar 

en god vård, vilka skapar förutsättningar att hantera problematiska situationer. I 

kombination med yttre faktorer som till exempel personaltillgänglighet behöver 

sjuksköterskorna besitta resurser som till exempel empati och lyhördhet i mötet med 

personer med demenssjukdom. I det kliniska omvårdnadsarbetet kan resultatet av detta 

examensarbete indikera och ge tyngd åt vad som behöver vidareutvecklas i vården av 

personer med demenssjukdom. 

Nyckelord: Demens, Kommunikation, Relation, Sjuksköterska, Vård  

 

 

 

  



ABSTRACT  

Background: Previous research has shown that people with dementia experience 

difficulties in expressing themselves verbally. People with dementia experience loss of control 

over their lives as they become dependent on other people and when other people make 

decisions on their behalf. The nursing staff's presence, availability as well as the 

consecutiveness in their work are, according to individuals with dementia, crucial factors in 

order for them to experience a high quality care. Relatives to individuals with dementia 

experience that communication with the nursing staff is inadequate. Relatives are required to 

take a great responsibility but at the same time the nursing staff does not sufficiently inform 

and involve them. The relatives desiderate a better relationship with the nursing staff as well 

as mutual cooperation. Aim: To describe nurses experiences in caring for people with 

dementia. Method: Qualitative literature study with a descriptive synthesis of 11 

articles. Result: Two themes were identified; To not be sufficient and To foster a good care. 

Furthermore, four subthemes were formed; Not being able to understand and connect with 

the person, Not being able to meet the persons behavior and to take the professional 

responsibility, To see the individual and To cooperate with people in 

the persons surroundings. Conclusion: Nurses caring for individuals with dementia 

experience obstacles in the caring such as communication difficulties. At the same time, 

nurses experience factors promoting a good care which facilitate the handling of problematic 

situations. In combination with external resources such as staff availability, the nurses need 

to hold internal resources such as empathy and perceptiveness in the meeting with 

individuals with dementia. In the clinical nursing care, the result of this examination paper 

can highlight and lend weight to the areas in need of further development when it comes to 

the care of individuals with dementia. 

Keywords: Care, Communication, Dementia, Nurse, Relation 
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1 INLEDNING 

För att kunna ge en god omvårdnad där personens önskemål tillgodoses och där 

självbestämmande och delaktighet respekteras och främjas, är det viktigt att sjuksköterskan 

och personen förstår varandra. I relationen sjuksköterska och patient behöver 

kommunikationen vara tydlig, respektfull och informativ utifrån den enskilda individens 

behov. Kommunikation kan betraktas som en betydelsefull nyckel till gemenskap, samhörighet 

och en ökad förståelse för andra människor. Forskning visar dock att personer med en 

demenssjukdom kan ha svårt att kommunicera. Om personen med demenssjukdom inte 

förmår att föra fram sina tankar och önskemål kan högre krav behöva ställas på 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan har ett ansvar att främja hälsa, förhindra sjukdom, bevara 

hälsa samt lindra lidande likväl som hon ska försäkra sig att personen får korrekt och 

tillräcklig information som grund för samtycke i vården. Sjuksköterskan ska också kunna 

kommunicera med både personen med demenssjukdom och anhöriga med respekt, lyhördhet 

och empati. Forskning visar att anhöriga till personer med demenssjukdom upplever att de 

inte blir involverade i vården, samtidigt som de känner att de behöver ta ett stort ansvar. 

Demenssjukdom är en allt mer förekommande sjukdom bland den äldre befolkningen i 

Sverige, en progressiv sjukdom som inte går att stoppa, det går endast att lindra symtomen. 

Sjuksköterskan har dock en stor möjlighet att påverka livskvaliteten hos personen med 

demenssjukdom. Personer med en demenssjukdom kan till stor del vara beroende av andra 

människor, vilket tidigare forskning visar. Vad som då behövs är en fungerande 

kommunikation, detta för att omvårdnaden ska vara av god kvalitet som utgår ifrån individen. 

Valet av ämne baseras på en efterfrågan inom campusförlagd utbildning på forskning kring 

alternativa kommunikationsmedel vid demenssjukdom. Denna efterfrågan ledde fram till ett 

intresse hos författaren till detta examensarbete att undersöka vad tidigare forskning kommit 

fram till beträffande patienters erfarenheter av att leva med en demenssjukdom. Eftersom 

tidigare forskning tyder på att personer med demenssjukdom kan ha svårt att föra sin egen 

talan finner författaren till detta examensarbete ett intresse att vilja visa hur sjuksköterskorna 

upplever vårdandet av patienter med demenssjukdom. 
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2 BAKGRUND 

Under denna rubrik presenteras centrala begrepp, styrdokument och riktlinjer, tidigare 

forskning, vårdvetenskapligt perspektiv och slutligen problemformulering. 

2.1 Centrala begrepp 

Nedan beskrivs de centrala begreppen Demenssjukdom och Kommunikation. 

2.1.1 Demenssjukdom 

Demenssjukdomar ökar i takt med att vi människor blir allt äldre. Demens är en sjukdom där 

det sker en försämring av en eller flera utav olika förmågor som t.ex. inlärning, minne, 

språkliga funktioner, hantering av de exekutiva funktionerna, att behålla uppmärksamhet och 

ha ett fungerande socialt samspel. Orsaken till de flesta demenssjukdomar beror på en 

bakomliggande neurologisk sjukdom. Mindre vanligt, men förekommande, är att 

demenssjukdomen är alkoholinducerad eller beror på kronisk traumatisk encephalopathi, 

hydrocephalus (vattenskalle), kronisk subdural blödning eller andra sjukdomar i centrala 

nervsystemet som t.ex HIV. Den vanligaste av demenssjukdomar är Alzheimerssjukdom vilken 

drabbar 60 till 80% av alla som får demens. Andra vanliga former av demenssjukdomar är 

Lewy body demens, Frontallobsdemens och Parkinsondemens. Oftast är det andra människor i 

personens närhet som börjar se en förändring hos personen och tar kontakt med sjukvården. 

Demenssjukdomar utvecklas dock gradvis vilket kan göra det svårt att lägga märke till en 

försämring. Glömska är det vanligaste symtomet på demenssjukdom, vilket många människor 

i personens närhet kan tolka som ett ”normalt åldrande”. Personer med demenssjukdom kan 

också ha svårigheter med att ta till sig ny information, utföra komplexa handlingar, föra 

resonemang med människor, veta hur man ska bete sig bland andra, orientera sig i miljön 

samt hantera språket. Denna försämring av funktioner kan komma att påverka personens 

dagliga liv och självständighet i olika grad (Larson, 2019). 

 

Diagnosen demens ställs genom samtal med personen tillsammans med familjemedlemmar 

eller andra människor vilka känner personen väl och som kan ge en bild av förändringar i 

personens beteende och kognitiva förmågor. Det är viktigt att detta samtal sker under lugna 

förhållanden där personen kan känna sig trygg. I sjukvården utförs också ett kognitivt test där 

personen får ett visst antal poäng beroende på utfallet i testet. Det är viktigt att vid utredning 

inte bara utgå ifrån samtal med anhöriga eller att fullt ut lita på vad det kognitiva testet visar, 

dessa ska istället ses som komplement till varandra. Utöver detta kan också en utredning göras 

för depression och kroppsliga undersökningar för att utesluta t.ex. stroke. Blodprover som kan 

visa på brister av t.ex. B12 eller den sexuellt överförbara sjukdomen syfilis bör också tas då 

liknande symtom kan uppträda som vid demenssjukdom (Larson, 2019). 

2.1.2 Kommunikation 

Kommunikation är ett lånat ord från latinets ”communicare” och ”communis”, vilket betyder 

gemensam. Med kommunikationen kan människan strukturera världen för att göra den 

förståelig. Genom att kommunicera med ord, det vill säga verbal kommunikation, kan 
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människan dela med sig utav tankar, åsikter, upplevelser och känslor. Likväl går det att genom 

icke-verbal kommunikation, som t.ex. kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonläge, förmedla 

signaler och budskap till sin omgivning. Enbart tystnaden i sig kan samtidigt innehålla en 

mängd budskap, t.ex. eftertanke, intresse och reflektion, likväl som bristande förståelse och 

avståndstagande. Erfarenhet, kunskap och samarbetsvilja är exempel på tre väsentliga faktorer 

som påverkar kvaliteten i kommunikationen. Samtidigt beskrivs människan vara 

anpassningsbar och anpassar sig till situationen och den hon pratar med (Nilsson & 

Waldemarson, 2016).  

2.2 Styrdokument och riktlinjer  

Enligt International Council of Nurses har sjuksköterskan fyra grundläggande 

ansvarsområden, vilka går att finna i den etiska koden för sjuksköterskor (ICN, 2012). 

Sjuksköterskan ska främja hälsa, förhindra sjukdom, bevara hälsa samt lindra lidande. 

Sjuksköterskan ska vårda alla människor med värdighet och respekt oberoende av ålder, kön, 

sexuell läggning, hudfärg, tro, kultur, nationalitet, politisk åsikt, social status, 

funktionsnedsättning eller sjukdom. Koden innefattar fyra huvudsakliga områden vilka lägger 

grunden för ett etiskt förhållningssätt. Det första området beskriver sjuksköterskan och 

allmänheten och syftar till att sjuksköterskan ska främja en vård där mänskliga rättigheter och 

olika värderingar respekteras. Personen ska på ett individanpassat sätt få korrekt och 

tillräcklig information för att lägga grund för ett samtycke i vård och behandlingar. 

Sjuksköterskan ska visa professionalitet genom att visa på respekt, lättillgänglighet, 

medlidande, trovärdighet och integritet för personen. Det andra området innefattar 

sjuksköterskan och yrkesutövningen och syftar till att sjuksköterskan ska visa på ett personligt 

ansvar för sitt yrke där hon upprätthåller sin kompetens genom att kontinuerligt lära sig nya 

saker. Sjuksköterskan ska ta hand om sin egen hälsa så att förmågan att vårda inte blir 

påverkad. Sjuksköterskan ska också sträva efter ett klimat där ett etiskt uppförande och en 

öppen dialog kan främjas. Det tredje området belyser sjuksköterskan och professionen vilken 

säger att sjuksköterskan ska utveckla och upprätthålla de professionella värdenas kärna. 

Sjuksköterskan ska bidra till att ett etiskt klimat råder där sjuksköterskan tar sig an oetiska 

förhållningssätt. Det sista området handlar om sjuksköterskan och medarbetare där 

sjuksköterskan ska upprätthålla ett samarbete och ett respektfullt förhållande med dels andra 

sjuksköterskor men också andra professioner. Sjuksköterskan ska agera när individens 

säkerhet och hälsa, på grund av en medarbetare eller någon annan person, äventyras. 

Sjuksköterskan ska också stötta andra medarbetare att utveckla sitt etiska förhållningssätt 

(ICN, 2012). 

 

Sjuksköterskan ska enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska utföra 

omvårdnaden på ett professionellt sätt och främja en förtroendefull relation till både patienten 

och anhöriga. Omvårdnaden ska genomföras i partnerskap med både patienten och 

närstående för att främja värdighet och integritet, där patient och anhöriga blir sedda som 

unika individer med egna behov, resurser, värderingar och förväntningar. I vårdmötet utgår 

sjuksköterskan från patientens berättelse, ett möte vilket kännetecknas av en ömsesidig 

respekt för den andres kunskap. Sjuksköterskan ska kunna kommunicera med både patienten, 

närstående och teammedarbetare med respekt, lyhördhet och empati. Sjuksköterskan ska 

också besitta en förmåga att kunna bedöma patientens hälsotillstånd genom patientens 

subjektiva upplevelser men också objektiv data. Sjuksköterskan ska kunna föra en kritisk 
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reflektion kring de rutiner och metoder som används i vården och utveckla en god och säker 

vårdmiljö. Sjuksköterskan ska även inspirera medarbetare till en dialog i syfte att komma till 

nya insikter där nya arbetssätt kan implementeras (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 

(Socialstyrelsen, 2017) betonas vikten av att ha ett personcentrerat förhållningssätt där 

personen med demenssjukdom är i fokus och inte diagnosen, där en förståelse finns att olika 

beteendemässiga och psykiska symtom kan uppstå. Personen med demenssjukdom ska 

bemötas med ett förhållningssätt där vikt läggs vid personens egen självkänsla och 

upplevelser. Det ska i vården också finnas en strävan efter en förståelse för vad som är bäst för 

personen med demenssjukdom, där man värnar om personens självbestämmande och 

medbestämmande. Vikt ska också läggas vid en strävan efter att främja en relation med 

personen med demenssjukdom. 

 

Sjuksköterskan har också en skyldighet och ett ansvar att följa rådande lagar. Hälso-och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska bidra till en hälso- och sjukvård där god hälsa och vård på 

lika villkor för alla garanteras. Vården ska ges med respekt för allas lika värde där den enskilda 

människans värdighet tillgodoses samtidigt som ohälsa ska förebyggas. Sjuksköterskan ska 

också förhålla sig till Patientlagen (SFS 2014:821), vilken syftar till att stärka och förtydliga 

patientens ställning i hälso-och sjukvården samt främja patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet. I Patientlag 3 kap §6 står det skrivet att den information 

som ges ska vara anpassad till både mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga 

bakgrund och andra individuella förutsättningar. I Patientlag 4 kap §1 går det även att läsa att 

respekt ska visas patientens självbestämmande och integritet. Hälso- och sjukvården ska också 

i största möjliga mån utformas och genomföras i samråd med patienten, vilket uttrycks i 

Patientlag 5 kap §1. Vidare uttrycker Patientlagen (SFS 2014:821) att patientens behov av 

kontinuitet, trygghet och säkerhet ska tillgodoses. 

2.3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning beskriver personen med demenssjukdoms samt anhörigas upplevelser 

under rubrikerna Att leva med demenssjukdom samt Att som anhörig leva i relation till en 

person med demenssjukdom. 

2.3.1 Att leva med demenssjukdom 

Personer med demenssjukdom som bor hemma upplever flertalet risker i sitt vardagliga liv. De 

upplever att dessa risker påverkar både de själva men också andra personer i omgivningen. 

Dessa uppfattningar om vad som upplevs riskfyllt menar personer med demenssjukdom är 

någonting som påverkas av den egna livshistorien, media och psykologiska processer som 

personlighet och känslor. Personer med demenssjukdom tar flertalet riskfyllda beslut vilka 

involverar bilkörning, mediciner, det sociala livet samt olika vardagliga aktiviteter. En del 

uppger att de frivilligt gick med på att sluta köra bil på grund av bland annat minskad 

säkerhet, ökad rädsla eller faktiska incidenter. En del personer uppger att de har ett eget 

beslutstagande kring mediciner medan andra litar på vårdpersonal och familjemedlemmar. 

Flertalet personer med demenssjukdom upplever en större försiktighet i beslutsfattande kring 

vardagliga sysslor. De använder sig utav olika stöd för att fortsätta vara aktiva som t.ex. 
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gånghjälpmedel och checklistor för medicin. Att få stöd från nära och kära upplever personer 

med demenssjukdom minimerar oron kring olika riskfyllda moment. Personer med 

demenssjukdom har olika erfarenheter av att till vårdpersonal uttrycka sina funderingar och 

önskningar kring olika riskfyllda moment. Medan en del har positiva erfarenheter upplever 

andra en känsla av att inte ha något självbestämmande (Stevenson, Savage & Taylor. J, 2019). 

Personer med demenssjukdom som bor hemma upplever en känsla av att förlora kontrollen. 

De beskriver att de upplever rädsla och panik när de befinner sig i olika situationer vilka de 

inte har förmåga att hantera. Personer med demenssjukdom upplever att de blir mer och mer 

beroende av andra i takt med att deras funktionella förmågor går förlorade och att andra 

behöver ta beslut över dem upplever personer med demenssjukdom som en förlust av 

självbestämmande och självförtroende. Personerna med demenssjukdom känner sig 

nedvärderade när andra personer hävdar att de inte har förmåga att ta egna beslut. Personer 

med demenssjukdom uttrycker en känsla av att känna sig som en börda för sina anhöriga och 

uttrycker en oro kring att deras anhöriga tar på sig en vårdarroll (Read, Toye & Wynaden, 

2017). 

 

Personer med demenssjukdom som bor på ett vårdboende och vilka uttrycker en medvetenhet 

kring sin sjukdom, upplever att sjukdomen påverkar deras självförtroende. Detta visar sig i 

deras sätt att uttrycka sig, deras uppfattning om sig själva och huruvida de är värda att bli 

lyssnad och trodd på. Huruvida de upplever att relationen till vårdpersonal och 

familjemedlemmar är av god kvalitet påverkar deras tilltro att deras önskningar blir 

bekräftade. En del personer med demenssjukdom visar en acceptans att anhöriga och 

vårdpersonal tar beslut å deras vägnar. Det framkom samtidigt att inte alla upplever att de har 

en särskild relation till någon i vårdpersonalen. När de upplever att de inte har en bra relation 

till vårdpersonal ökar de negativa känslorna av att bo på ett vårdboende (Goodman, Amador, 

Elmore, Machen & Mathie, 2013).  

 

Personer med demenssjukdom som bor på ett vårdboende beskriver betydelsen av att ha 

meningsfulla aktiviteter eftersom detta leder till en ökad känsla av delaktighet (Edvardson, 

Fetherstonhaugh & Nay, 2010). Aktiviteter som t.ex. promenader eller att samtala med någon 

upplever personer med demenssjukdom främjar hälsa och välmående och skapar en 

meningsfullhet och en känsla av både samhörighet och självständighet (Hung, Phinney, 

Chaudhury, Rodney, Tabamo & Bohl, 2016). Huruvida personer med demenssjukdom, som 

bor på ett vårdboende, närvarar och är delaktiga beror också på förmågan men även deras 

önskan att uttrycka sina tankar. Flertalet av personerna uppvisar en medvetenhet kring hur 

deras minne och förmåga gradvis har blivit sämre. Ju fler symtom på demenssjukdom 

personerna har desto svårare är det för dem att förstå vad sjuksköterskan säger samt att ta 

egna beslut. En del personer med demenssjukdom förstår vad sjuksköterskan säger men har 

inte förmågan att verbalt uttrycka sina önskningar. En acceptans till situationen kan spela roll 

för huruvida personer med demenssjukdom uttrycker sina tankar. En majoritet av personerna 

uttrycker en acceptans att deras beroende av vård ökar i takt med en försämring i sjukdomen. 

En del personer med demenssjukdom uppvisar ilska och förnekelse, de upplever att de blivit 

tvingade av sina anhöriga att flytta till ett vårdboende. Dessa personer har svårt att acceptera 

deras nya boende som deras hem och upplever att de inte får delta i beslutstagande (Helgesen, 

Larsson & Athlin, 2010).  

 

Personer med demenssjukdom som bor på ett vårdboende uttrycker att personalen behöver 

vara närvarande och tillgängliga för att kunna ge en personcentrerad vård. Kontinuitet i 

personalen beskriver personer med demenssjukdom som nödvändigt för att kunna skapa ett 
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förtroende och en relation till personalen, vilket skapar förutsättningar för en personcentrerad 

vård (Edvardson, et al, 2010). Att personalen är närvarande i sinnet är viktigt (Helgesen et al., 

2010). Personer med demenssjukdom som vårdas på sjukhus upplever att det är viktigt att bli 

behandlad med respekt i vården, att få känna sig sedd som en värdefull person. Personer med 

demenssjukdom beskriver vikten av att deras rätt till autonomi och kontroll respekteras. När 

de upplevt att deras åsikter inte har blivit tillgodosedda har det fått dem att känna sig 

nedvärderade. Personer med demenssjukdom beskriver vikten av att befinna sig på en plats 

som upplevs som säker, inte bara rent fysiskt utan också i en psykologisk aspekt. Personer med 

demenssjukdom beskriver att de känner sig uttråkade när de upplever att personalen är under 

tidspress och stressade. Kontinuitet och att personal visar på en normalitet i vården beskriver 

personer med demenssjukdom som viktigt (Hung et al., 2016). 

2.3.2 Att som anhörig leva i relation till en person med demenssjukdom 

 

Anhöriga till personer med demenssjukdom som bor hemma upplever en brist på information, 

möten och kontakter i vården. De anser att personen med demenssjukdom inte är tillförlitlig 

gällande information och att de i svåra situationer, beroende på personens kognitiva förmåga, 

känner en moralisk skyldighet att föra personen med demenssjukdoms talan. Anhöriga 

upplever att de skapar förutsättningar för personen med demenssjukdom att delta i 

vårdplaneringen tack vare deras stöd, men önskar se en mer individualiserad vård. En önskan 

att vara mer involverad i viktiga beslut är någonting anhöriga uttrycker (Larsen, Normann & 

Hamran, 2019). 

 

Anhöriga till personer med demenssjukdom som bor på ett vårdboende uttrycker att 

kontinuiteten i vården är av stor vikt, att tidigt från början få stöd och inte bara när någonting 

akut uppstår. De uttrycker en frustration kring ineffektiviteten i vårdtjänsters organisering och 

koordinering. Anhöriga känner en press från vårdpersonal att ansvaret ligger på de själva att ta 

hand om personen med demenssjukdom. De upplever att de har för lite information kring 

olika symtom i demenssjukdomen. Anhöriga upplever även att vårdandet av personen med 

demenssjukdom har en negativ effekt på deras egen hälsa, trots egna livshotande tillstånd 

fortsätter de ge vård. Hälsoproblemen påverkar deras förmåga att ge vård i hemmet vilket 

flertalet närstående uttrycker i ett behov av att personen med demenssjukdom bor på ett 

vårdboende. Anhöriga känner skuld när de prioriterar andra saker samt när de inte klarar av 

vården. Många känner sig isolerade och har ingen tid att ägna åt sig själva, de upplever att 

oväntade vårdbehov påverkar deras egen planering av det vardagliga livet (Oliveira, Zarit & 

Orell, 2019). Anhöriga till personer med demenssjukdom som bor på ett vårdboende upplever 

att de inte kan påverka vården vilket får dom att känna sig maktlösa, dåligt informerade och 

missnöjda med vården. Anhöriga känner sig förvirrade och besvikna när de upplever en brist 

på kommunikation mellan anhöriga och personal (Bellis, Bradley, Xiao, Belan & Wallace, 

2017). Anhöriga till personer med demenssjukdom som bor på ett vårdboende beskriver vikten 

av att känna sig välkommen utav vårdpersonalen, de behöver känna ett förtroende att 

personalen kommunicerar angelägenheter så att de själva inte behöver ta reda på all 

information. Anhöriga ser också vikten av ett samarbete med vårdpersonalen på boendet så att 

deras egen kunskap kan komma till nytta i vårdandet av personen med demenssjukdom 

(Edvardson, Fetherstonhaugh & Nay, 2010).  
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Anhöriga till personer med demenssjukdom som bor på ett vårdboende uttrycker att de 

behöver hantera sin egen frustration gentemot de aggressiva beteenden hos personen med 

demenssjukdom och menar samtidigt på att aggressiviteten personen med demenssjukdom 

uppvisar kan vara ett tecken på en frustration. Anhöriga anser också att deras egna beteende 

kan vara det som utlöser ett aggressivt beteende hos personen med demenssjukdom samt att 

deras egna mellanmänskliga beteende är det mest avgörande för att kunna bemöta det. 

Anhöriga ser betydelsen av en försiktighet kring användandet utav mediciner eller olika typer 

av tvång, med risk för drogpåverkan och påverkan på personligheten, men anser samtidigt att 

det ska kunna användas för att lugna ner personen (Duxbury, Pulsford, Hadi & Sykes, 2012). 

En majoritet av anhöriga till personer med demenssjukdom som bor på ett vårdboende 

upplever att de har bristande kunskap om demenssjukdomen och beteenden som personen 

uppvisar på grund av sjukdomen. De har också bristande kunskap om den antipsykotiska 

medicineringen relaterat till indikation och effekt på beteenden. Anhöriga kan dock känna av 

när personens beteende avviker från hur de är i vanliga fall. De upplevde till en början 

svårigheter att avgöra huruvida beteendet berodde på medicineringen eller sjukdomen i sig, 

vilket gjorde dem obekväma och förvirrade. Med tidens gång lärde de sig att särskilja dessa 

beteenden. När anhöriga fått allt mer kunskap om sjukdomen och medicinering från bl. a. 

internet, tv, stödgrupper osv, börjar de vårda personen med demenssjukdom i ett försök att 

minimera medicinens effekt. Anhöriga kan se en brist i utbildning hos personalen kring 

användningen av antipsykotisk medicin istället för icke-farmakologisk. Anhöriga kan också se 

hur en allt för stor personalgrupp med icke-ordinarie personal påverkar personens beteende 

och därmed användandet av antipsykotisk medicin (Bellis et al., 2017). 

 

Anhöriga till personer med demenssjukdom som vårdas inom långtidsvård uttrycker generellt 

att de är nöjda med miljön, den fysiska vården och de känner trygghet i att personalen har 

ansvaret. Något som kan oroa dem är dock om personen med demenssjukdom blir lämnad 

ensam en längre period. Anhöriga oroar sig över personens välmående och dennes oförmåga 

att uttrycka sig och vill försäkra sig om att personalen förklarar för personen med 

demenssjukdom vad som sker när de själva inte är där. Anhöriga till personer som vårdas 

inom långtidsvård upplever att de inte uppmuntras att engagera sig i den sjukes vård, att de får 

för lite information i början och att kontakt och kommunikation med vårdpersonal sker i 

ytterst liten grad. Anhöriga önskar en bättre kommunikation och relation till vårdpersonal 

med en gemensam förståelse då de upplever att de behöver ta ett mycket stort ansvar 

(Bramble, Moyle & McAllister, 2009). Anhöriga till personer med demenssjukdom som bor på 

ett vårdboende menar att relationen till familjen är viktig för livskvaliteten då det bidrar till en 

känsla av kontinuitet och sammanhållning. Starka relationer skapar nya icke-verbala 

kommunikationsstrategier som t.ex. användandet av kroppsspråk (Cronfalk, Norberg & 

Ternestedt, 2017). 

 

Anhöriga till personer med demenssjukdom som vårdas på sjukhus på en specialistavdelning 

upplever en känsla av att ständigt skifta mellan olika roller när de deltar i den dagliga vården 

utav sin närstående med demenssjukdom. Vilken roll de åtar sig beror på hur de uppfattar 

personens situation. Anhöriga observerar med hjälp utav sina sinnen förändringar i mående 

och beteende hos personen för att bedöma situationen. De agerar desto mer passivt när de 

tolkar ett välbefinnande hos personen och tar en desto mer aktiv roll när de kan se 

förändringar och försämringar i personens mående (Helgesen, Larsson & Athlin, 2012). 
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2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Som vårdvetenskapligt perspektiv till detta examensarbete har Jean Watsons teori (2008) för 

mänsklig omsorg valts. Valet av teori grundar sig i betydelsen av att sjuksköterskan i vårdandet 

visar ett professionellt och kärleksfullt förhållningssätt med en närvaro och en strävan att 

skapa en relation där patienten blir sedd, vilket denna teori innefattar. 

 

Watson (2008) talar om transpersonella omsorgsrelationer, i vilken den inre livsvärlden 

uppmärksammas. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten kännetecknas av respekt 

för hela personen, omsorgen betraktas som ett moraliskt ideal med respekt för mänsklig 

värdighet. Watson (1993) menar att denna omsorg inleds när sjuksköterskan stiger in i 

patientens livsvärld. Relationen innefattar en stark kärleksfull hållning, en närvaro i nuet och 

en medvetenhet att ett vårdmoment kan ha en stor betydelse för personens tillvaro och 

utveckling. Watson (2008) talar också om begreppet ’Caritas Consciousness’, vilket innebär att 

sjuksköterskan i relationen till den andre personen uppvisar en öppenhet, lyhördhet och 

känslighet inför olika situationer. Sjuksköterskan uppvisar en förmåga att se den andres 

perspektiv, sjuksköterskan kan se personen för vad han eller hon är, bortsett från patient och 

den rådande situationen. Sjuksköterskan har en förmåga att både se och höra personens 

verbala och icke-verbala uttryck. Med en sådan hållning sker en omvårdnad där fokuset ligger 

på att göra vad som är viktigast för den andre personen. Watson (1993) talar om fem 

förutsättningar för denna transpersonella omsorgsrelation. Dessa fem förutsättningar kan 

bekrivas som att: 1) Sjuksköterskan har ett moraliskt ansvar att värna om och främja den 

mänskliga värdigheten där den andra ska få ha inflytande över sig själv; 2) Sjuksköterskan ska 

ha till avsikt och en vilja att se patientens subjektiva mening i en jag-du-relation;  3) 

Sjuksköterskan ska ha förmåga att genom t.ex. handlingar, ord, kroppsspråk eller intuition 

uppfatta patientens känslor och behov;  4) Sjuksköterskan ska besitta förmåga att kunna 

bedöma och få en kännedom om den andres tillstånd och känna en anknytning till den andre, 

vilket kan ske genom t.ex. handlingar, gester, ord eller beröring;  5) Sjuksköterskans egen 

levnadshistoria och erfarenheter av olika upplevda känslor och mänskliga tillstånd är av vikt, 

vilket är nära förknippat med personlig mognad och utveckling. 

 

Watson (2008) talar om tio olika caritasprocesser varav tre av dessa valts ut till den teoretiska 

referensramen i detta examensarbete.  

 

Caritasprocess nummer ett: Cultivating the Practice of Loving-Kindness and Equanimity 

Toward Self and Other as Foundational, innebär att vara personligt förberedd. Sjuksköterkan 

ska utföra egenvård och andra handlingar som främjar en utveckling av medvetenhet för ett 

fullbordat liv och arbete. Sjuksköterskan ska också sträva efter att använda ett icke-kliniskt 

språk. Med ett allt för kliniskt språk försvinner kapaciteten till drömmar, hopp, kreativitet, 

liksom att det vackra och människans själ har svårt att framträda. Ett icke-kliniskt språk 

öppnar upp till nya erfarenheter, vi kan komma till nya insikter och skapa nya relationer med 

de människor vi möter. Sjuksköterskan visar även en förmåga att stanna upp i de mest 

stressfyllda stunderna. I stunder av kris, sjukdom, smärta och lidande strävar sjuksköterskan 

efter att skapa ett lugn och visa på en kärleksfullhet. 

 

Caritasprocess nummer fyra: Developing and Sustaining a Helping-Trusting Caring 

relationship, innebär en process där sjuksköterskan blir mer human, kan visa mer medlidande, 

samt vara medveten och uppmärksam på mänskliga dilemman. Det handlar om att 

sjuksköterskan ska vara reflekterande, närvarande och visa att hon lyssnar på riktigt, vilket 
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skapar ett förtroende och en trygghet i mötet med den andra människan. En relation som 

kännetecknas av detta menar Watson (2008) är väsentlig, eftersom det är relationen i sig som 

skapar förutsättningar för ett läkande och inte de vårdande åtgärderna för sig.  

 

Caritasprocess nummer nio: Administering Sacred Nursing Acts of Caring-Healing by Tending 

to Basic Human Needs, innebär att sjuksköterskan i sina vårdande handlingar inte bara rör vid 

patientens fysiska kropp utan också hennes sinne, hjärta och själ och gör i det ögonblicket en 

skillnad i dennes liv. Sjuksköterskan ska visa på en medvetenhet kring detta när hon utför den 

basala vården oavsett vilka behov som behöver tillgodoses. 

2.5 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att personer med demenssjukdom upplever att deras beslutsfattande 

och självbestämmande blir allt mindre i takt med förlust av olika förmågor som att uttrycka sig 

verbalt och utföra olika handlingar. De vill bli sedda som betydelsefulla individer och upplever 

att en god relation till sjuksköterskan påverkar vårdandet positivt. Anhöriga till personer med 

demenssjukdom upplever vårdandet av personen med demenssjukdom som krävande och att 

de samtidigt inte har något inflytande. De upplever att de har bristande kunskap om 

sjukdomen och olika symtom. Anhöriga önskar ha en bättre kommunikation och relation 

mellan anhöriga och vårdpersonal. Om personen och sjuksköterskan inte förmår att 

kommunicera och interagera med varandra kan det innebära att personen inte förmår att 

förmedla sina behov, att värdighet och integritet inte kan säkerställas och att ett lidande 

uppstår. I enlighet med kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ska vården ges 

i partnerskap med personen med demenssjukdom och anhöriga där värdighet och integritet 

främjas och där personen med demenssjukdom och anhöriga blir sedda som unika individer. 

Sjuksköterskan ska i vårdandet främja en förtroendefull relation till både personen med 

demenssjukdom och anhöriga. Sjuksköterskan ska även i enlighet med den etiska koden 

främja hälsa, förhindra sjukdom, bevara hälsa samt lindra lidande och försäkra sig om att 

personen på ett individanpassat sätt får korrekt och tillräcklig information för att lägga grund 

för ett samtycke. Det teoretiska perspektivet belyser att sjuksköterskan ska besitta en förmåga 

att både se och höra personens verbala och icke-verbala uttryck, samt kunna se personen för 

den han eller hon är. Sjuksköterskan har en betydelsefull uppgift där hon behöver ta sitt 

professionella ansvar och stärka personens livskvalitet. Det är av betydelse att få mer kunskap 

om hur sjuksköterskorna upplever vårdandet av personer med demenssjukdom. En ökad 

kunskap kan leda till att vården av personer med demenssjukdom kan utvecklas, det öppnar 

upp för en större medvetenhet om vilka förhållningssätt och strategier i vårdandet som bör 

främjas och på vilka områden i vården av personer med demenssjukdom det behöver ske en 

utveckling. Detta kan i sin tur leda till en mer kvalitetssäkrad vård av personer med 

demenssjukdom. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med demenssjukdom. 
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4 METOD 

Författaren till detta examensarbete har valt att göra en kvalitativ litteraturstudie. Med en 

kvalitativ metod avses att studera individers subjektiva erfarenheter och upplevelser. En 

kvalitativ studie tillämpar sig när resultatet inte är generaliserbart utan bundet till ett specifikt 

sammanhang. Med en kvalitativ forskning inom omvårdnad ämmar forskaren att bidra till en 

ökad förståelse för det valda ämnesområdet, sammanställa tidigare forskning för att skapa en 

ny helhet, omvandla den vetenskapliga kunskapen till praktisk kunskap samt skapa en 

förståelse för hur resultatet kan användas i det kliniska arbetet (Friberg, 2017). Valet av metod 

grundar sig i ett intresse att skapa en djupare förståelse för fenomenet, hur sjuksköterskorna 

upplever vårdandet av personer med demenssjukdom, varpå en kvalitativ studie är motiverat. 

4.1 Analysmetod 

Examensarbetet utgår ifrån Evans (2002) analysmetod av datamaterial med en beskrivande 

syntes, med motivering att arbetet ämnar att göra en beskrivning av sjuksköterskors 

upplevelser. Metoden innebär en sammanställning av tidigare forskning och vad som tidigare 

blivit rapporterat utan att skapa en ny förståelse av publicerad forskning. Det innebär en 

beskrivning av de viktigaste delarna i forskningen med minimalt med omtolkning. 

Beskrivningarna som författaren gör ligger sedan till grund för slutsatserna. Analysmetoden 

innefattar fyra olika steg. Det första steget innebär en insamling av studier utifrån valt syfte 

och inklusionskriterier. I steg två sker en granskning av de olika funna artiklarna för att finna 

nyckelfynd. Artiklarna läses flertalet gånger för att författaren ska få en helhetsbild av varje 

artikel, där det sker en granskning på detaljnivå samt vad varje enskild studie säger. I steg tre 

sker en djupgående bearbetning av artiklarna där författaren ser till likheter och skillnader 

studierna emellan för att skapa teman och subteman. Både teman och subteman bör omprövas 

under arbetets gång för att finna eventuella inkonsekvenser samt för att säkerställa ett resultat 

som besvarar examensarbetets syfte. I steg fyra sker en beskrivning av syntesen med teman 

och subteman vilka styrks av exempel från originalstudierna, bestående av t.ex. citat eller 

brödtext. 

4.2 Urval och datainsamling 

I det första steget gjordes en insamling av data via databaserna CINAHL och Pubmed. 

CINAHL innehåller artiklar inom omvårdnadsvetenskap och Pubmed artiklar främst inom 

medicin men även omvårdnadsrelaterade artiklar, vilket gjorde dessa databaser motiverade att 

använda i litteratursökningen. De sökord som använts var Verbal AND non verbal AND 

dementia AND nurses, Dementia AND caring AND nurses, Dementia AND care AND nurses 

experience, Nurses attitudes AND dementia care, Empathy AND dementia AND nurses 

experience, Nurses reflections AND dementia care, Nurses perspective AND communication 

AND dementia, Nurses feelings AND dementia care, Dementia care AND nurses experience, 

Registered nurses knowledge AND dementia. Sökorden har kombinerats med den booleska 

söklogiken ”AND” för att få med artiklar som handlar om båda orden på varsida om AND. En 

avgränsning gjordes genom att en majoritet av artiklarna söktes mellan årtalen 2014-2019. Tre 

artiklar valdes vilka det skett en avgränsning mellan årtalen 2013-2019. En artikel som valdes 
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ut hade en avgränsning i sökningen mellan årtalen  2009-2019, detta för att utöka antalet 

träffar när sökresultatet blev för litet. I sökmotorn CINAHL Plus gjordes ytterligare 

avgränsningar där artiklarna skulle vara kvalitativa vetenskapliga artiklar (peer reviewd) och 

skrivna på engelska. I sökmotorn Pubmed har ej några avgränsningar gjorts avseende peer 

review och språk, då denna funktion ej är tillgänglig. 

 

Inklusionskriterierna var sjuksköterskor vilka arbetar på både sjukhus och demensboenden. 

Inga avgränsningar har gjorts avseende deltagarnas kön, ålder eller antal år inom yrket. Inga 

avgränsningar har heller gjorts avseende i vilket stadium patienterna befinner sig i sin 

demenssjukdom, därmed inkluderas både personer med demenssjukdom som befinner sig i 

början av sin sjukdom och personer med demenssjukdom som befinner sig i livets slutskede. 

Exklusionskriterierna var anhörigperspektivet, artiklar publicerade före år 2009 samt annan 

vårdpersonal än sjuksköterskor. I de artiklar där även annan vårdpersonal än sjuksköterskor 

deltagit har data valts ut där det tydligt framgår att det är “registered nurses” eller där 

författarna talar i termer som “a majority of nurses”. En insamling av studier skedde utifrån 

valda inklusions- och exklusionskriterier. Efter genomförda sökningar lästes titlarna på 

artiklarna. Enligt Friberg (2017) är titlarna till stor hjälp för att till en början få en uppfattning 

av vilka artiklar som kan vara intressanta att granska och vilka som kan sorteras bort direkt. 

Efter att ha funnit artiklarnas titlar intressanta granskades artiklarnas abstract. Abstracten ger 

en kort sammanfattning över vad artiklarna handlar om (Friberg, 2017). Även syfte och 

nyckelord granskades. Sökningarna resulterade i totalt 1004 träffar, 46 antal lästa abstract, 11 

lästa fulltext, 11 kvalitetsgranskade artiklar och 11 valda artiklar till resultatet. Sökprocessen 

redovisas i bilaga A. Sökmatris.  

 

Alla de valda 11 artiklarna till resultatet har kvalitetsgranskats utifrån nio frågor av Fribergs 

kvalitetsgranskning av kvalitativa studier (Friberg, 2017), se bilaga B. 

Kvalitetsgranskningstabell, där 7 av 9 poäng och uppåt krävdes för att klassa en studie som 

hög kvalitet. Minimumkravet för att ta med en studie i examensarbetet var 6 av 9 poäng, vilket 

klassades som en studie av medelkvalitet. Tio av artiklarna ansågs vara av hög kvalitet, en 

artikel ansågs vara av medelkvalitet. Artiklarna redovisas i bilaga C. Artikelmatris. 

4.3 Genomförande och analys 

I steg två plockades nyckelfynd ifrån varje studie ut, vilka noterades och fördes över till ett 

separat dokument. Nyckelfynden bestod av både brödtext från studiernas resultat samt citat, 

se Tabell 1 – Exempel på analysprocessen. I steg tre gick författaren till detta examensarbete 

igenom de betydande fynden från varje studie för att finna gemensamma teman, där skillnader 

jämfördes och liknande teman kunde identifieras. För att underlätta denna process 

färgkodades de identifierade nyckelfynden där gemensamma nyckelfynd fick samma färgkod, 

vilket skapade en överskådlig blick. Utifrån de funna teman identifierades subteman för att 

bredda förståelsen för fenomenet. Både teman och subteman omprövades under arbetets gång. 

Två teman och fyra subteman skapades utifrån nyckelfynden, vilka redovisas i Tabell 2 - 

Översikt teman och subteman. I det fjärde steget skapades en beskrivning av fenomenet. 

Syntesen skapades genom en beskrivning av de utformade teman och subteman där 

författaren till detta examensarbete styrkt varje tema med exempel från originalstudierna. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

 

Nyckelfynd 

_________________ 

Sjuksköterskorna upplevde 

att det var svårt att få 

tillgång till personens inre 

värld (Wang et al., 2013). 

_____________________ 

Sjuksköterskorna upplevde 

att tvång var nödvändigt ur 

en säkerhetssynpunkt och 

tvångsåtgärder av olika slag 

användes när arbetsbördan 

var stor (Lejman, 

Westerbotn, Pöder & 

Wadensten, 2013; Shannon, 

Grealish & Cruickshank, 

2017). 

Tema 

_________________ 

 

 

 

         Att inte räcka till 

Subteman 

________________________ 

 

Att inte förstå och att inte nå 

fram till personen 

 

_____________________________________ 

 

 

Att inte kunna bemöta 

personens beteende och ta sitt 

professionella ansvar 

 

4.4 Etiska överväganden 

För att allmänheten ska kunna finna förtroende för den forskning som bedrivs är det av stor 

vikt att forskarna värnar om forskningsseden och arbetar mot fusk och ohederlighet, vilket 

avser förvrängning, stöld eller plagiering av data. Forskningsmaterialet ska dessutom arkiveras 

på sådant sätt att det i efterhand är möjligt att följa alla steg och göra om forskningen (Codex, 

2019). I hantering av datamaterial har författaren sin egen förförståelse att förhålla sig till. 

Erfarenheter och egna värderingar är någonting författaren behöver reflektera kring och vara 

medveten om att det kan komma att påverka resultatet. Rosberg (2012) beskriver denna 

förförstålse som en förutsättning för att utveckla både en ny kunskap och förståelse för ett 

fenomen. Att forskaren har en förförståelse för det som är ämmat att studera kan betraktas 

som ett redskap. Likväl kan det istället innebära ett hinder för forskaren där han eller hon blir 

oförmögen att se saker ur ett nytt perspektiv. Det är därför viktigt att det sker en reflektion 

kring förförståelse och subjektivitet. Författaren till detta examensarbete har under arbetets 

gång i möjligaste mån varit medveten om sin egen förförståelse och hur den kan komma att 

påverka utfallet. Datamaterialet har beskrivits med en strävan efter att ingen egen tolkning 

med egna värderingar ska ha präglat resultatet på ett negativt sätt. 

 

De valda artiklarna är peerreviewd vilket innebär att de är fackgranskade och publicerade i en 

vetenskaplig tidskrift. Den eitska kommittén som granskar artikeln ska försäkra att artikeln 

uppfyller vetenskapliga krav genom att se till diverse metodologiska, argumentativa och 

källkritiska aspekter (Codex, 2019). En kvalitetsgranskning utifrån Fribergs (2017) 
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granskningsfrågor för kvalitativa studier har genomförts på alla artiklar valda till resultatet i 

detta examensarbete. Se bilaga B. Kvalitetsgranskningstabell. 

Då artiklarna är skrivna på engelska har författaren till detta examensarbete i sin 

resultatredovisning översatt brödtexten till svenska. Vid översättning har den digitala engelsk-

svenska ordboken tyda.se använts. Citat har dock återgetts på sitt originalspråk engelska 

eftersom det finns en risk att nyanser och betydelser förloras i översättningen. Samtidigt måste 

författaren förhålla sig till den etiska koden (Codex, 2019) och värna om forskningseden och 

inte förvränga, stjäla eller plagiera data. Författaren till detta examensarbete har försökt hålla 

sig så textnära originaltexten som möjligt. Alla referenser har refererats enligt APA-style för att 

inte vilseleda läsaren i vem som sagt vad. 

5 RESULTAT 

Utifrån materialet kunde två teman skapas med två subteman vardera. Temat Att inte räcka 

till beskriver de faktorer sjuksköterskorna upplever har en negativ påverkan på deras förmåga 

att kunna ge en god vård. Temat Att främja en god vård visar på vilka faktorer 

sjuksköterskorna upplever är centrala för att kunna ge en god vård. 

 

 

Tabell 2. Översikt teman och subteman 

 

Teman Subteman 

 

Att inte räcka till 

 

__________________________________ 

 

Att främja en god vård 

Att inte förstå och att inte nå fram till 

personen 

 

Att inte kunna bemöta personens beteende 

och ta sitt professionella ansvar 

____________________________ 

 

 

Se individen 

 

Samarbeta med andra i personens 

omgivning 

5.1 Att inte räcka till 

Sjuksköterskorna upplevde att det fanns faktorer vilka försvårade vårdandet. Med personens 

minskade förmåga att kommunicera och uttrycka sina känslor och behov upplevde 

sjuksköterskorna det svårt att förstå och att nå fram till personen och ge en adekvat vård. 

Sjuksköterskorna upplevde även att det var svårt att bemöta personens beteende och att 

upprätthålla det professionella ansvaret. Under temat redovisas två subteman: Att inte förstå 
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och att inte nå fram till personen samt Att inte kunna bemöta personens beteende och ta sitt 

professionella ansvar. 

 

 

5.1.1 Att inte förstå och att inte nå fram till personen 

Sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde förstå och att de inte kunde nå fram till personen 

med demenssjukdom, vilket gjorde det svårt att ge en adekvat vård (Brorson, Plymoth, Örmon 

& Bolmsjö, 2014; Clifford & Doody, 2017; De Witt Jansen et al, 2016; Höbler et al., 2018; 

Midtbust, Alnes, Gjengedal & Lykkeslet, 2018; Wang, Hsieh & Wang, 2013). Sjuksköterskorna 

menade att personer med demenssjukdom är en patientgrupp som inte sällan har svårt med 

kommunikationen (Brorson et al., 2014; Wang et al., 2013). Sjuksköterskorna kände sig 

hjälplösa och upplevde det smärtsamt när de inte kunde förstå personens tillstånd och vad 

personen försökte uttrycka. Detta såg sjuksköterskorna som ett resultat av sjukdomen, då 

sjuksköterskorna kunde se hur sjukdomen gjorde det svårt för personerna att föra sin talan 

och förklara vad de känner (Wang et al., 2013; Midtbust et al., 2018). ”What sentence can I say 

to open her heart? It seems like she hides a lot of emotions deep inside from me!” (Wang et al., 

2013, s. 102). 

Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att få tillgång till personens inre värld (Wang et al., 

2013). Sjuksköterskorna kunde se att personerna uttryckte sina känslor och behov genom olika 

beteenden istället för att uttrycka sig verbalt (Brorson et al., 2014; Clifford et al., 2017; Wang et 

al., 2013). Sjuksköterskorna kunde t.ex. se att fysisk smärta hos personen uttrycktes genom 

ilska eller att personen vägrade gå upp ur sängen (Wang et al., 2013). För att uttrycka smärta 

kunde sjuksköterskorna också se att personerna blev rastlösa eller ändrade ansiktsuttryck. Det 

var dock svårt för sjuksköterskorna att bedöma smärtans grad (Brorson et al., 2014). 

Sjuksköterskorna upplevde även att personer med demenssjukdom slogs, motsatte sig vård, 

spottade och skrek, samtidigt som sjuksköterskorna visade på en medvetenhet att personerna  

tvärtom istället kunde uppvisa beteenden som nedstämdhet, tillbakadragenhet samt jämrande. 

Sjuksköterskorna upplevde det svårt att förstå vad personerna med demenssjukdom 

egentligen ville uttrycka, men såg dessa beteenden som personerna med demenssjukdoms sätt 

att kommunicera sina behov och att behoven inte hade blivit tillgodosedda (Clifford et al., 

2017). Sjuksköterskorna försökte hitta olika strategier för att interagera med personerna med 

demessjukdom (Höbler et al., 2014; Wang et al., 2013). Språk- och förståelsesvårigheter hos 

personerna ställde krav på sjuksköterskorna att använda andra strategier som till exempel 

kroppsspråk (Höbler et al., 2018). Att förstå personens icke-verbala uttryck upplevde 

sjuksköterskorna var någonting som krävde erfarenhet (Brorson et al., 2014; Clifford et al., 

2017). 

 

5.1.2 Att inte kunna bemöta personens beteende och ta sitt professionella ansvar 

Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att bemöta personens beteende och att kunna ta 

sitt professionella ansvar. Sjuksköterskorna upplevde att tidspress och brist på personal var 

faktorer vilka försvårade vårdandet av personen med demenssjukdom (Clifford et al., 2017; 

Digby, Lee & Williams, 2018; Spenceley, Witcher, Hagen, Hall & Kardolus-Wilson, 2017). 

Sjuksköterskorna upplevde en frustration när tiden inte räckte till (Clifford et al., 2017; Digby 

et al., 2018). Sjuksköterskorna kände frustration över att inte kunna ge god vård när det var 

ont om personal. För att kunna bemöta personens beteenden beskrev sjuksköterskorna att det 
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var viktigt att ha tid med personen med demenssjukdom. Att ha gott om tid och tillräckligt 

med personal beskrevs som förutsättningar för en person-centrerad vård (Clifford et al., 2017). 

Sjuksköterskorna upplevde att de behövde tävla mot klockan för att hinna med alla uppgifter 

och kände en press att välja den enklare vägen snarare än den rätta vården (Spenceley et al., 

2017). Sjuksköterskorna försökte övertala personerna med demenssjukdom för att minimera 

personernas olika beteenden, vilket inte upplevdes som vidare lyckosamt. När personerna med 

demenssjukdom var förvirrade eller hade vanföreställningar försökte sjuksköterskorna 

förtydliggöra verkligheten och diskutera oavsett deras kommunikationsförmåga (Wang et al., 

2014). Sjuksköterskorna ansåg att vården av personer med demenssjukdom ökade deras 

arbetsbörda och att extrahjälp behövdes. Att ibland behöva påskynda en person med 

demenssjukdom beskrevs av sjuksköterskorna som nödvändigt, men att det samtidigt 

upplevdes som kontraproduktivt då det istället kunde öka personens aggressivitet (Digby et al., 

2018). 

Well it does make a big difference – your job gets back-logged. You tend to just focus on that 

patient with behavioural issue because you have to do more for them, and just leave the other 

patients for later. That means you have a back-log of things happening later... And of course 

you’re rushing (Digby et al., 2018, s. 380). 

 

Att prioritera personer med demenssjukdom som kunde vara aggressiva och som inte ville 

samarbeta skapade en frustration hos sjuksköterskorna (Digby et al., 2018). Sjuksköterskorna 

upplevde att tvång var nödvändigt ur en säkerhetssynpunkt och tvångsåtgärder av olika slag 

användes när arbetsbördan var stor (Lejman, Westerbotn, Pöder & Wadensten, 2013; 

Shannon, Grealish & Cruickshank, 2017). Sjuksköterskorna menade att de konsekvenser ett 

fall kunde innebära för personen med demenssjukdom var värre än de konsekvenser som 

tvångsåtgärder innebar och hävdade att de därmed kunde rättfärdiga användandet av 

tvångsåtgärder (Lejman et al., 2013; Shannon et al, 2017). Samtidigt kunde sjuksköterskorna 

se att tvångsåtgärder kunde innebära negativa påföljder för personen med demenssjukdom 

som t.ex. en ökad oro (Shannon et al., 2017). Sjuksköterskorna beskrev att både medicinska 

och fysiska åtgärder förekom för att kunna bemöta personen med demenssjukdoms beteende 

(Digby et al., 2018; Shannon et al., 2017; Spenceley et al., 2017). ”…the medications are such 

an easy fallback. And they are so devastating to the integrity of the person who is getting them” 

(Speneley et al., 2017, s.827). 

Sjuksköterskorna upplevde att vården försökte få personen med demenssjukdom att passa in i 

särskilda kriterier istället för att vården tvärtom anpassade sig efter personens individuella 

behov (Spenceley et al., 2017). En del sjuksköterskor hävdade att medicinering var ett 

förstahandsval för att bemöta personen med demenssjukdoms beteende, då de upplevde att 

det inte fanns några andra hjälpmedel att ta till när arbetsbördan var allt för stor (Digby et al., 

2018). Sjuksköterskorna använde sig av lugnande medicin när en person var utåtagerande och 

kunde också försöka lura personen med demenssjukdom  att få i sig medicin genom att t.ex. 

gömma den i maten. Personer med demenssjukdom som var uppegående nattetid kunde, på 

grund av personalbrist, få lugnande medicin utan att vidare få förklarat för sig varför (Lejman 

et al., 2013). De flesta sjuksköterskor ansåg dock att det var att föredra att distrahera och hålla 

personen med demenssjukdom upptagen på olika sätt när svårhanterliga situationer uppstod, 

innan de övervägde att använda sig utav medicin eller andra tvångsåtgärder (Digby et al., 

2018; Shannon et al., 2017). Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att försöka undvika 

tvångsåtgärder och istället hantera personen med demenssjukdom på ett professionellt sätt 

(Lejman et al., 2013). Det uppenbarade sig att sjuksköterskorna upplevde en kamp mellan vad 
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som var rätt och riktigt och den press som uppstod med tid och underbemanning (Digby et a.l, 

2018; Lejman et al., 2013; Shannon et al., 2017; Spenceley et al., 2017). 

Sjuksköterskorna ansåg att de behövde förändra sitt arbetssätt för att kunna bemöta personen 

med demenssjukdoms beteende, en del sjuksköterskor menade att de besatt bättre strategier 

än andra och visade på en förståelse att personen med demenssjukdom inte var ansvarig för 

beteendet (Digby et al., 2018). Sjuksköterskorna visade på en reflektion kring det personliga 

ansvaret och vikten av ett professionellt förhållningssätt för att bemöta personen med 

demenssjukdoms beteende (Choi & Choi, 2019; Clifford et al., 2017). Att inte ha förmåga att 

visa empati samt en självmedvetenhet upplevde sjuksköterskorna innebar en sämre vård 

(Clifford et al., 2017). Likväl menade sjuksköterskorna att de egna känslorna inte fick ta över i 

vårdandet (Choi et al., 2019). Sjuksköterskorna upplevde att det fanns brister i kunskap 

(Clifford et al., 2017; De Witt Jansen et al., 2016; Digby et al., 2018). Sjuksköterskorna kunde 

se att det fanns en bristande tillgång till utbildning och betonade vikten av både utbildning och 

erfarenhet (Digby et al., 2018). Utbildning och mer kunskap menade sjuksköterskorna var 

viktigt för att kunna förstå demenssjukdomen men också få bättre förståelse för hur personen 

med demenssjukdom upplever sin livssituation (Clifford et al., 2017). Sjuksköterskorna 

upplevde också att de höll fast vid ett visst förhållningssätt i sitt arbete vilket kändes fel, bl.a. 

på grund av att de inte förmådde sig att ifrågasätta någon som besatt mer kunskap (Spenceley 

et al., 2017). Sjuksköterskorna upplevde också att det fanns motsättningar i vården där 

anhöriga hade olika förväntningar på vården vilka ibland kunde vara svåra att tillgodose (De 

Witt Jansen et al., 2016; Midtbust et al., 2018; Shannon et al., 2017; Spenceley et al., 2017). 

Sjuksköterskorna upplevde dessutom en konfliktfylld relation till läkarna där de beskrev en 

motvillighet från läkarna när de inte engagerade sig i personen med demenssjukdom så som 

sjuksköterskorna önskade (De Witt Jansen et al., 2016; Shannon et al., 2017; Spenceley et al., 

2017). Sjuksköterskorna upplevde att läkarna inte var tillgängliga i den mån de önskade, att de 

inte såg till personen med demenssjukdoms hela situation samt inte tog sig an det aktuella 

problemet (Spenceley et al., 2017). 

 

5.2 Att främja en god vård 

Sjuksköterskorna upplevde att det fanns faktorer vilka underlättar vårdandet. Att ha 

kännedom om personen med demenssjukdom och skapa en relation upplevdes som 

betydelsefullt för vårdandet. Sjuksköterskorna upplevde också att det var betydelsefullt att 

samarbeta med både anhöriga, kollegor och annan personal. Under temat redovisas två 

subteman: Se individen och Samarbeta med andra i personens omgivning. 

 

5.2.1 Se individen 

Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att se individen och att skapa en god relation 

med personen med demenssjukdom för att kunna ge en adekvat vård (Brorson et al., 2014; 

Choi et al., 2019; Clifford et al., 2017; Lejman et al., 2013; Midtbust et al., 2018). Att ha god 

kännedom om personen med demenssjukdom upplevde sjuksköterskorna var viktigt för att 

lättare kunna identifiera personens mående (Brorson et al., 2014; Clifford et al., 2017; Lejman 

et al., 2013; Midtbust et al., 2018). ”There are only small signs, but just enough for those who 

know him well to realize that he is in pain” (Midtbust et al., 2018, s.4). 

Sjuksköterskorna upplevde att det krävdes en bekantskap med personen med demenssjukdom  

och en kännedom om hur han eller hon uttrycker sig för att kunna förstå den bakomliggande 
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orsaken till personen med demenssjukdoms smärta och ångest. För att kunna se förändringar 

och urskilja olika faser i personens demenssjukdom upplevde sjuksköterskorna att det krävdes 

en förtrogenhet mellan personen med demenssjukdom och sjuksköterska vilket förutsätter att 

den byggts upp under en lång tid (Midtbust et al., 2018). Kännedom om personen med 

demenssjukdoms livshistoria underlättade att se personen som en unik individ, det var lättare 

att tillgodose individens behov och önskningar (Brorson et al., 2014). Sjuksköterskorna 

betonade vikten av att ha ett personcentrerat synsätt (Clifford et al., 2017; Höbler et al., 2018; 

Lejman et al., 2013). Att ha kännedom om personen med demenssjukdoms livshistoria, 

personlighet och individuella behov upplevde sjuksköterskorna var viktigt för att förhindra att 

tvångsåtgärder användes. Flertalet sjuksköterskor ansåg att det var av stor vikt att ha personen 

med demenssjukdoms medgivande innan olika vårdmoment utfördes (Lejman et al., 2017). 

Sjuksköterskorna kunde se vikten av att ha enskild tid sjuksköterskan och personen med 

demenssjukdom emellan då det underlättade förståelsen av varför personen med 

demenssjukdom uppvisade ett avvikande beteende (Clifford et al., 2017). Individuellt 

anpassade aktiviteter upplevdes av sjuksköterskorna som betydelsefullt (Clifford et al., 2017; 

Lejman et al., 2013). Dessa aktiviteter kunde vara t.ex. minnesövningar, dock- och djurterapi, 

musik, handmassage eller samtal om personen med demenssjukdoms livshistoria. 

Sjuksköterskorna upplevde också att kännedom om personen med demenssjukdom 

underlättade för att förstå den icke-verbala kommunikationen samt för att kunna agera i den 

rådande situationen på ett korrekt sätt (Clifford et al., 2017). Sjuksköterskorna skapade intima 

och vårdande relationer med personen med demenssjukdom, vilket främjade en ovillkorslöst 

vårdande. Sjuksköterskorna upplevde att sjuksköterskor med mer erfarenhet hade lättare att 

se personen med demenssjukdom som en självständig individ (Choi et al., 2019). 

It is important to build trust with older adults living with dementia. I cannot start providing 

care if they do not trust me. They did not even make eye contact with me at first, but later they 

came to trust me enough to talk about their family (Choi et al., 2019, s.34-35). 

Denna tillit till personen med demenssjukdom beskrev sjuksköterskorna att de skapade genom 

att ge en anpassad vård där de kontinuerligt stämde av hur personen mådde (Choi et al., 2019). 

 

5.2.2 Samarbeta med andra i personens omgivning 

Sjuksköterskorna upplevde att ett samarbete med andra i personens omgivning var viktigt 

(Brorson et al., 2014; Choi & Choi, 2019; Clifford et al., 2017; De Witt Jansen et al., 2016; 

Höbler et al., 2017; Midtbust et al., 2018; Shannon, Cruickshank & Grealish, 2017). 

Sjuksköterskorna ansåg att hjälp från andra personer behövdes och tog det när så behövdes 

(Choi et al., 2019; Digby et al., 2018). ”Cooperation is most important. We [nurse] have to 

know the client’s condition best, and it is better to share their information with other medical 

staff and, of course, with the family” (Choi et al., 2019, s.35). 

Att ta hjälp av familjen upplevde sjuksköterskorna som en viktig del i vårdandet (Brorson et 

al., 2014; Choi et al., 2019; Clifford et al., 2017; Höbler et al., 2017; Midtbust et al., 2018 

Shannon et al., 2017). Sjuksköterskorna beskrev att de tog hjälp av anhöriga som kände 

personen med demenssjukdom väl för att tyda hans eller hennes smärta. Anhöriga ansågs 

också vara till stor nytta för att kunna ta reda på vad personen med demenssjukdom tyckte om, 

där sjuksköterskorna hade en viktig roll att uppmuntra anhöriga att besöka personen med 

demenssjukdom (Brorson et al., 2014). Att samarbeta med anhöriga upplevde 
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sjuksköterskorna var av stor vikt för att kunna ge bästa möjliga vård till personen med 

demenssjukdom, detta eftersom de anhöriga känner personen med demenssjukdom bäst och 

vet hans eller hennes önskningar, behov och olika sätt att uttrycka sig på (Midtbust et al., 

2018). Även en bra kommunikation med kollegor upplevde sjuksköterskorna var viktigt för att 

vårda personen med demenssjukdom (Clifford et al., 2017; Höbler et al., 2017). 

Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att information och olika strategier i vårdandet 

delades mellan kollegor på olika skift och med olika utbildningar (Höbler et al., 2017). Att ha 

ett bra samarbete kollegor emellan upplevde sjuksköterskorna var viktigt för att kunna ge rätt 

smärtlindring när personen med demenssjukdom befann sig i livets slutskede. 

Sjuksköterskorna upplevde också att det var värdefullt att visa på en lyhördhet och att vara 

förstående mot andra kollegor (Brorson et al., 2014). Sjuksköterskorna upplevde att det 

underlättade att ta hjälp av säkerhetsvakter när en del personer med demenssjukdom hade en 

tendens att förirra sig, medan en del sjuksköterskor upplevde att säkerhetspersonalens 

närvaro gjorde personen med demenssjukdom stressad och föredrog istället att anhöriga satt 

ner hos personen (Shannon et al., 2017).  

 
 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt sker inledningsvis en diskussion kring resultatet i förhållande till tidigare 

forskning, vårdvetenskapligt perspektiv, samt sjuksköterskans ansvar utifrån ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskor, Socialstyrelsens nationella riktlinjer, kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska samt lagar. Vidare diskuteras metoden i förhållande till styrkor, 

svagheter och de fyra kvalitetskriterierna. Avslutningsvis sker en diskussion kring det etiska 

förhållningssättet. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatdelen utgår ifrån de två teman Att inte räcka till och Att främja en god vård samt fyra 

subteman; Att inte förstå och att inte nå fram till personen, Att inte kunna bemöta personens 

beteende och ta sitt professionella ansvar, Se individen samt Samarbeta med andra i 

personens omgivning. Detta relateras i diskussionen till tidigare forskning, vårdvetenskapligt 

perspektiv, ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, Socialstyrelsens nationella riktlinjer, 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska samt lagar. 

 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde det svårt att interagera med personen med 

demenssjukdom. Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att få tillgång till personens inre 

värld. Sjuksköterskorna kände sig hjälplösa och upplevde det smärtsamt när de inte kunde 

förstå personen med demenssjukdoms tillstånd och vad han eller hon försökte uttrycka. 

Sjuksköterskorna förstod att personen med demenssjukdoms olika beteenden var ett sätt att 

uttrycka sig på, sjuksköterskorna såg personens olika beteenden som ett sätt att kommunicera 

att deras behov inte hade blivit tillgodosedda. Detta kan relateras till Watsons teori (2008) 

som säger att sjuksköterskan ska ha en förmåga att se och höra personens verbala och icke-

verbala uttryck. Sjuksköterskan ska besitta en förmåga att genom handlingar, ord, kroppspråk 

eller ren intuition uppfatta personens känslor och behov. Tidigare forskning visar att även 

anhöriga upplever svårigheter att förstå vad personen med demenssjukdom vill förmedla 

(Bellis et al, 2017), men att anhöriga anser att aggressiviteten hos personen med 
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demenssjukdom kan vara ett uttryck för en frustration (Duxbury et al, 2012). I resultatet 

framkom att sjuksköterskorna försökte hitta olika strategier för att interagera med personen 

med demenssjukdom och de använde sig bland annat av kroppsspråk. Samtidigt visade 

resultatet att en del sjuksköterskor försökte tydliggöra verkligheten och diskutera oavsett 

personens kommunikationsförmåga, vilket skulle kunna betraktas som brister i interaktionen 

mellan sjuksköterskan och patienten. Detta kan relateras till tidigare forskning vilken visar att 

anhöriga upplevde att de med hjälp av sina sinnen kunde observera förändringar i både 

mående och beteende för att göra en bedömning av situationen (Helgesen et al, 2012). 

Resultatet kan relateras till kompetensbeskrivningen enligt vilken sjuksköterskan ska kunna 

bedöma personens tillstånd genom personens subjektiva upplevelser såväl som objektiv data 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Resultatet kan även relateras till Patientlagen enligt 

vilken informationen i vården ska ”anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, 

språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar” (SFS 2014:821). En reflektion är 

att sjuksköterskans upplevda svårigheter att förstå personen med demenssjukdoms behov 

samt att förmå sig att uttrycka sig på bästa sätt, gör det svårt att säkerställa att sjuksköterskan 

kan göra en fullgod bedömning av personens tillstånd, ej heller att informationen anpassas 

efter personens förutsättningar. I enlighet med den etiska koden (ICN, 2012) ska personen 

också ges korrekt och tillräcklig information så ett samtycke kan garanteras, vilket kan 

konstateras svårt att säkerställa när det i resultatet framkom att sjuksköterskan upplevde 

svårigheter att både förstå och interagera med personen med demenssjukdom. Tidigare 

forskning visar att personer med demenssjukdoms förmåga att kommunicera blir allt sämre i 

takt med försämring i demenssjukdomen och att de personer som uppvisar en medvetenhet 

kring detta också upplever att det påverkar deras självförtroende. Detta visar sig i deras sätt att 

uttrycka sig, deras uppfattning om sig själva och huruvida de är värda att bli lyssnade och 

trodda på (Goodman et al, 2013). Detta går att relatera till Socialstyrelsens nationella riktlinjer 

för vård och omsorg vid demenssjukdom (2017) enligt vilken personer med demenssjukdom 

ska bemötas med ett förhållningssätt där vikt läggs vid personens egen självkänsla och 

upplevelser. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskan, som Watson (2008) menar, strävar 

efter att använda ett icke-kliniskt språk där personens själ lättare kan framträda. På så sätt kan 

sjuksköterskan komma åt personens inre värld. En reflektion är att detta kan vara värdefullt 

både för personen med demenssjukdom och sjuksköterskan. 

 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att tidspress och brist på personal 

försvårade vårdandet och betraktade tvångsåtgärder som nödvändigt ur en säkerhetssynpunkt 

vilka användes när arbetsbördan var stor. Sjuksköterskorna upplevde det besvärligt att bemöta 

personer med demenssjukdom vilka kunde vara aggressiva och inte ville samarbeta. När en 

person med demenssjukdom var utåtagerande kunde sjuksköterskorna ge personen lugnande 

medicin eller gömma medicinen i maten för att på ett smidigt sätt få i personen med 

demenssjukdom medicinen. Sjuksköterskorna kunde också på grund av personalbrist nattetid 

ge lugnande medicin till de personer med demenssjukdom som var uppegående utan att de gav 

en förklaring till personen. Detta kan relateras till den etiska koden vilken säger att 

sjuksköterskan ska vårda alla människor med värdighet och respekt oavsett bland annat 

funktionsnedsätttning eller sjukdom (ICN, 2012). En reflektion är att sjuksköterskorna, när de 

tar till tvångsåtgärder inte ser personens olika beteenden som ett resultat av sjukdomen och 

därmed inte vårdar uifrån vad den etiska koden uttrycker. Utifrån Patientlagen (SFS 2014:821) 

vilken säger att patientens behov av kontinuitet, trygghet och säkerhet ska tillgodoses är det 

möjligt att tolka det som att sjuksköterskorna upprätthåller denna trygghet och säkerhet med 

hjälp av diverse tvångsåtgärder. En reflektion är att den kontinuitet som enligt lagen ska 

säkerställas troligtvis inte främjas på grund av den tidsbirst som sjuksköterskorna upplevde. 
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Patientlagen (SFS 2014:821) uttrycker också att respekt ska visas patientens 

självbestämmande och integritet, vilket går att relatera till tidigare forskning som visar att 

personer med demenssjukdom vill bli behandlade med respekt och sedda som värdefulla 

personer där deras autonomi respekteras (Hung et al, 2016). En reflektion är att detta inte 

säkerställs i och med att tvångsåtgärder används. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 

vård och omsorg vid demenssjukdom (2017) betonas vikten av att ha ett personcentrerat 

förhållningssätt där personen med demenssjukdom är i fokus och inte diagnosen, där en 

förståelse finns att olika beteendemässiga och psykiska symtom kan uppstå.  I resultatet 

framkom samtidigt att sjuksköterskorna såg att tvångsåtgärder kunde innebära negativa 

konsekvenser för personen med demenssjukdom som t.ex. ökad oro. Sjuksköterskorna 

upplevde att en del arbetssätt användes vilka inte var rätt då de på grund av tidsbrist kände en 

press att välja den enklare vägen snarare än den rätta. En del sjuksköterskor upplevde att de 

fastnat vid ett särskilt arbetssätt eftersom de hade svårt att ifrågasätta någon som hade mer 

kunskap. Sjuksköterskorna upplevde också att det fanns brister vad gällande kunskap. Detta 

kan relateras till tidigare forskning vilken visar att också anhöriga upplever att det finns en 

brist hos personalen i användandet av antipsykotisk medicin istället för icke-farmakologisk. 

Anhöriga kunde se att en allt för stor personalgrupp med icke-ordinarie personal ökade 

användandet av antipsykotisk medicin (Bellis et al, 2017), vilket går att relatera till 

Patientlagen vilken uttrycker att patienternas behov av kontinuitet i vården ska tillgodoses 

(SFS 2014:821). Anhöriga upplevde även att de själva hade för lite kunskap om sjukdomen i sig 

och de olika beteenden personen uppvisar (Bellis et al, 2017), samt om den antipsykotiska 

medicineringen avseende både syfte och vilken effekt den har på personens beteende (Oliveira 

et al, 2019), men betonade samtidigt vikten av en försiktighet i användandet av mediciner och 

andra tvång relaterat till risker som t.ex. drogpåverkan och personlighetsförändringar 

(Duxbury et al, 2012). 

 

I resultatet framkom vidare att flertalet sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att distrahera 

och hålla personen med demenssjukdom upptagen med olika sysslor när svårhanterliga 

situationer uppstod, innan de övervägde att använda sig utav medicin eller andra 

tvångsåtgärder. Sjuksköterskorna upplevde att tvång var nödvändigt som en säkerhetsåtgärd, 

samtidigt som sjuksköterskorna även visade på en vilja att använda andra tillvägagångsätt. 

Detta kan relateras till kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska vilken uttrycker 

att sjuksköterskan ska föra en kritisk reflektion kring olika rutiner och metoder som används 

för att kunna utveckla en god och säker vårdmiljö (Svensk sjuksköterskeförening, 2017), samt 

till den etiska koden enligt vilken sjuksköterksan har en skyldighet att upprätthålla sin egen 

kompetens och utvecklas i sitt yrke samtidigt som hon ska främja ett klimat där ett gott etiskt 

uppförande främjas (ICN, 2012). I relation till kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) vilken säger att sjuksköterksan ska 

inspirera till en dialog där medarbetare tillsammans kan komma fram med nya insikter och 

förslag för att förnya sitt arbetssätt är en reflektion att detta är någonting sjuksköterskorna 

inte lever upp till. Om sjuksköterskorna, i enlighet med vad den etiska koden uttrycker (ICN, 

2012), för en dialog kring de olika arbetssätten, kan det innebära att användandet av 

tvångsåtgärder minskar. Sjuksköterskan har också ett ansvar att i enlighet med den etiska 

koden ta sig an oetiska förhållningssätt och agera när patientens säkerhet och hälsa äventyras 

ICN, 2012), vilket kan relateras till tidigare forskning där det framgår att personer med 

demenssjukdom betonar vikten av att befinna sig på en plats som upplevs som säker, både ur 

en fysisk och psykisk aspekt (Hung et al, 2016). I resultatet framkom att sjuksköterskorna 

upplevde att en kännedom om livshistoria, personlighet och individuella behov var viktigt för 

att förhindra att tvångsåtgärder användes, samtidigt som de också såg att enskild tid med 
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personen med demenssjukdom kunde främja en större förståelse kring ett avvikande beteende 

hos personen. Att ha personen med demenssjukdoms medgivande innan olika vårdmoment 

utfördes beskrev sjuksköterskorna också som viktigt, vilket kan relateras till Watsons teori 

(2008) enligt vilken sjuksköterskan ska visa på en öppenhet och lyhördhet. Att 

sjuksköterskorna värdesätter personen med demenssjukdoms medgivande visar både på en 

öppenhet och lyhördhet inför personen. En reflektion är att det krävs att sjuksköterskan ser 

det bakomliggande problemet, att hon tar sin tid till att förstå vad det är personen med 

demenssjukdom egentligen försöker uttrycka, för att förstå varför personen beter sig på ett 

visst sätt. Detta kan relateras till Watsons teori (2008) enligt vilken sjuksköterskan ska ha 

förmåga att genom t.ex. handlingar, ord, kroppsspråk eller intuition uppfatta personens 

känslor och behov. Detta kan innebära att sjuksköterskan främjar ett etiskt gott uppförande, 

både i sitt eget agerande och i arbetsgruppen som helhet, för en vård där personen med 

demensjukdoms säkerhet garanteras.   

 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna betonade vikten av att ha kännedom om personen 

med demenssjukdom och dennes livshistoria. Denna kännedom om personen upplevde 

sjuksköterskorna underlättade för att identifiera personens mående, förståelsen för personens 

icke-verbala kommunikation och främjade en syn på personen med demenssjukdom som en 

unik individ. Att ha kännedom om personen med demenssjukdom underlättade för 

sjuksköterskorna att kunna agera i den rådande situationen på ett korrekt sätt. Detta kan 

relateras till kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska enligt vilken 

sjuksköterskan i vårdmötet ska utgå ifrån personens egen berättelse (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). En reflektion är att sjuksköterskans strävan efter att ha 

kännedom om personen med demenssjukdom samt att bygga en relation skulle kunna 

innebära att vården i större utsträckning utförs i samråd med personen med demenssjukdom, 

vilket går att relatera till Patientlagen (SFS 2014:821) vilken säger just att sjukvården i största 

möjliga mån ska utformas och genomföras i samråd med patienten (SFS 2017:30). I enlighet 

med Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid vård och omsorg av personer med 

demenssjukdom ska det även finnas en strävan efter en förståelse för vad som är bäst för 

personen med demenssjukdom, där man värnar om personens självbestämmande och 

medbestämmande. I resultatet framkom att tvångsåtgärder användes, vilket kan relateras till 

tidigare forskning vilken visar att personer med demenssjukdom upplever en förlust av 

självbestämmande när andra tar beslut åt dem (Read et al, 2017), medan en del visar en 

acceptans att både anhöriga och personal tar beslut å deras vägnar (Goodman et al, 2013). I 

tidigare forskning framgår även att personer med demenssjukdom tycker att det är viktigt att 

bli behandlad med respekt i vården och att de får känna sig sedda som värdefulla personer 

(Hung et al, 2016). Detta kan relateras till Watsons teori (1993) vilken säger att sjuksköterskan 

ska värna och främja att personen ska få ha inflytande över sig själv. En reflektion är att 

vården inte sker i samråd med personen med demenssjukdom där han eller hon har inflytande 

över sig själv när tvångsåtgärder används. Detta går även att relatera till hälso-och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) i vilken det står utryckt att vården ska ges med respekt för allas 

lika värde där den enskilda människans värdighet tillgodoses samtidigt som ohälsa ska 

förebyggas. En reflektion är att det är svårt att försäkra sig om att människans värdighet 

tillgodoses och att ohälsa förebyggs när tvångsåtgärder används. 

 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att ha en god relation till 

personen med demenssjukdom för att kunna ge en adekvat vård. Sjuksköterskorna skapade 

intima och vårdande relationer med personen med demenssjukdom, vilket främjade ett 

ovillkorslöst vårdande. Sjuksköterskorna upplevde att det underlättade att ge en god vård när 
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de hade kännedom om personen med demenssjukdom. En reflektion är att sjuksköterskorna 

strävade efter att skapa en god relation till personen med demenssjukdom och att 

sjuksköterskorna såg denna relation och kännedom om personen med demenssjukdom som 

någonting mer än bara i syfte att underlätta vårdandet. Även tidigare forskning visar att 

personer med demenssjukdom upplever att en god relation till vårdpersonalen påverkade 

deras tilltro att få deras önskningar bekräftade (Goodman et al, 2013). Detta kan relateras till 

Watsons (1993) teori om transpersonella relationer vilken åsyftar att det är först när 

sjuksköterskan stiger in i personens livsvärld som omsorgen kan påbörjas. Enligt Watson 

(2008) är det relationen i sig, vilken ska kännetecknas av en stark kärleksfull hållning, som är 

grunden till ett läkande, inte enbart de vårdande åtgärderna. Sjuksköterskan ska ha till avsikt 

och visa på en vilja att se personens subjektiva mening i en jag-du-relation. Detta går även att 

relatera till den etiska koden vilken uttrycker att sjuksköterskan ska främja en förtroendefull 

relation där vården genomförs i partnerskap med patienten där värdighet och integritet 

främjas och patienten blir sedd som en unik individ med behov, resurser, värderingar och 

förväntningar (ICN, 2012). I enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och 

omsorg vid demenssjukdom (2017) ska det finnas en strävan efter att främja en relation med 

personen med demenssjukdom. 

 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att få tillgång till 

personerna med demenssjukdoms inre värld, sjuksköterskorna upplevde att personerna höll 

mycket känslor inom sig. En reflektion är att sjuksköterskorna ser betydelsen i att komma åt 

det som inte alltid syns utåt sett. Detta kan relateras till Watsons teori (2008) vilken uttrycker 

att sjuksköterskan i sina vårdande handlingar inte bara ska komma i kontakt med personens 

fysiska kropp utan också nå hennes sinne, hjärta och själ. I resultatet framkom att 

sjuksköterskorna betonade vikten och såg betydelsen av att ha individuellt anpassade 

aktiviteter för personerna med demenssjukdom. Detta går att relatera till tidigare forskning 

där personer med demenssjukdom beskrev betydelsen av att ha meningsfulla aktiviteter 

eftersom det skapade en ökad känsla av delaktighet (Edvardson et al., 2010). Personer med 

demenssjukdom upplever att aktiviteter som t.ex. promenader eller att samtala med någon 

främjar hälsa och välmående och skapar en meningsfullhet och en känsla av både samhörighet 

och självständighet (Hung et al., 2016). Tidigare forskning visar samtidigt att anhöriga å andra 

sidan önskar se en mer individualiserad vård (Larsen et al., 2019).  

 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna ansåg att de behövde förändra sitt arbetssätt för att 

kunna bemöta personen med demenssjukdoms beteende och de visade på en förståelse att 

personen med demenssjukdom inte var ansvarig för beteendet. Detta kan relateras till 

Watsons teori (2008) vilken menar att sjuksköterskan ska ha en förmåga att se den andres 

perspektiv, hon ska se personen bakom sjukdomen och den rådande situationen. 

Sjuksköterskan ska visa på en öppenhet, lyhördhet och känslighet inför olika situationer. Detta 

går också hand i hand med den etiska koden vilken säger att sjuksköterskan bland annat ska 

visa respekt, medlidande och integritet för patienten (ICN, 2012). En reflektion är att 

sjuksköterskorna visade på en lyhördhet när de försökte hitta olika strategier för att interagera 

med personen med demenssjukdom, samt en respektfullhet och en medkänsla de betonade 

innebörden i att ha god kännedom om personen med demenssjukdom för att kunna förstå 

varför han eller hon agerar på ett visst sätt. I resultatet framkom även att sjuksköterskorna 

visade på en förmåga till reflektion kring sitt eget förhållningssätt när de uttryckte att de höll 

fast vid ett arbetssätt vilket inte var det optimala för personen med demenssjukdom. 

Sjuksköterskorna visade också på en närvaro när de betonade vikten av att kontinuerligt se till 

personen med demenssjukdoms mående, men upplevde samtidigt att det är svårt att i 
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stressfyllda situationer vara närvarande på grund av både kommunikationssvårigheter och 

tids- och personalbrist. Dock betonade sjuksköterskorna att det var viktigt att ha tid med 

personen med demenssjukdom. Tillräckligt med tid och personal beskrevs av sjuksköterskorna 

som förutsättningar för en person-centrerad vård. Sjuksköterskorna såg vikten av att ha 

enskild tid sjuksköterskan och personen med demenssjukdom emellan då det underlättade 

förståelsen av varför personen med demenssjukdom uppvisade ett avvikande beteende. Detta 

går att relatera till den etiska koden vilken säger att sjuksköterskan ska visa på en 

lättillgänglighet (ICN, 2012) samt till Patientlagen i vilken det står uttryckt att patienternas 

behov av kontinuitet i vården ska tillgodoses (SFS 2014:821). Detta går även att relatera till 

Watsons teori (2008) vilken beskriver vikten av att sjuksköterskan är reflekterande, 

närvarande och att hon visar att hon lyssnar på riktigt eftersom det skapar förutsättningar för 

ett förtroende och en trygghet. Tidigare forskning visar att personer  med demenssjukdom 

betonar vikten av att personalen är närvarande och tillgänglig och att kontinuiteten i 

personalen skapar förutsättningar för ett förtroende och en relation till personalen (Edvardson 

et al., 2010). Tidigare forskning visar också att personer med demenssjukdom upplever att de 

blir påverkade negativt när de känner av tidspressen och stressen hos personalen (Hung et al., 

2016). Detta går att relatera till Watsons teori (2008) vilken uttrycker att sjuksköterskan ska 

besitta en förmåga att stanna upp i de mest stressfyllda stunderna. I resultatet framkom att 

sjuksköterskorna kände en press på sig att i stressade situationer välja en enklare väg men 

kanske inte den som ansågs vara den rätta och den bästa för personen med demenssjukdom. 

En reflektion är att sjuksköterskorna såg innebörden i att ta sig tiden och att försöka se ur 

personen med demenssjukdoms perspektiv i olika situationer som uppstod, men att diverse 

faktorer som kommunikationssvårigheter och tidsbrist försvårade det. 

 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att deras personliga roll och förmågan att 

visa empati i både sitt sätt att tänka och i vårdandets utförande hade betydelse för vårdandet 

av personer med demenssjukdom. Sjuksköterskorna menade att förmågan att förstå personen 

med demenssjukdoms icke-verbala uttryck var någonting som krävde erfarenhet. 

Sjuksköterskorna lade vikt vid det personliga ansvaret och att ha ett professionellt 

förhållningssätt för att kunna bemöta personens beteende. Att som sjuksköterska ha förmåga 

att visa empati och visa på en självmedvetenhet beskrevs av sjuksköterskorna som viktigt. 

Likväl menade sjuksköterskorna att de egna känslorna inte fick ta över. Detta kan relateras till 

Watsons teori (2008) vilken uttrycker att sjuksköterskans egen levnadshistoria, erfarenheter 

och upplevda känslor har betydelse för omsorgsrelationen. Sjuksköterskan ska vara personligt 

förberedd genom att utföra egenvård och andra handlingar som främjar en utveckling av 

medvetenhet för ett fullbordat liv och arbete. Detta går också hand i hand med den etiska 

koden vilken säger att sjuksköterskan ska värna om sin egen hälsa så förmågan att vårda inte 

påverkas (ICN, 2012). 

 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att det var viktig att samarbeta med 

anhöriga. Sjuksköterskorna upplevde att anhöriga känner personen med demenssjukdom bäst 

och vet hans eller hennes önskningar, behov och olika sätt att uttrycka sig på. Detta kan 

relateras till tidigare forskning vilken visar att anhöriga uttrycker vikten av att ha ett bra 

samarbete med vårdpersonal då deras kunskap på så sätt bättre kan komma till nytta 

(Edvardson et al, 2010). Anhöriga upplevde att de skapade förutsättningar för personen med 

demenssjukdom att delta i vårdplaneringen (Larsen et al, 2019). I resultatet framkom också att 

en del sjuksköterskor ansåg att det var att föredra att anhöriga satt ner med personen med 

demenssjukdom som var förvirrad, istället för att använda sig av säkerhetsvakter vilket andra 
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sjuksköterskor föredrog. Detta eftersom sjuksköterskorna kunde se att närvaron av 

säkerhetsvakterna kunde göra personen med demenssjukdom stressad. En reflektion är att 

anhörigas närvaro kan betyda mycket för personen med demenssjukdom, detta i relation till 

att tidigare forskning visar att personer med demenssjukdom upplevde att stöd från nära och 

kära kunde minimera oron i olika riskfyllda moment (Stevenson et al, 2019). Tidigare 

forskning visar dock att anhöriga upplever att de behöver ta ett stort ansvar i vårdandet 

(Bramble et al, 2009). Anhöriga känner skuld när de prioriterar andra saker framför personen 

med demenssjukdom (Oliveira et al, 2019). Samtidigt som tidigare forskning även visar att 

personer med demenssjukdom kan känna sig som en börda för sina anhöriga och uttryckter en 

oro kring att deras anhöriga tar på sig en vårdarroll (Read et al, 2017). I resultatet framkom att 

sjuksköterskorna uppmuntrade anhöriga till att besöka personen med demenssjukdom. I 

resultatet framkom samtidigt att sjuksköterskorna upplevde svårigheter när anhöriga hade 

andra förväntningar på vården vilka inte alltid kunde tillgodoses. En reflektion är att 

sjuksköterskan behöver veta vad som är det rätta i den rådande situationen och ta sitt 

professionella ansvar där hon gör vad som är det bästa för personen med demenssjukdom, ett 

professionellt ansvar vilket därmed även innefattar att bemöta anhöriga. Detta kan relateras 

till tidigare forskning vilken visar att anhöriga upplever att de inte kan påverka vården (Bellis 

et al, 2017). Anhöriga upplever att de inte blir involverade i vården, att de får för lite 

information och att kommunikationen med personalen är bristfällig. De upplever att de inte 

uppmuntras att engagera sig i den sjukes vård och att de får för lite information i början av 

vårdtiden. De önskar en bättre kommunikation och relation till vårdpersonalen (Bramble et al, 

2009) och att vara mer involverade i viktiga beslut (Larsen et al, 2019). En reflektion är att 

sjuksköterskorna eftersträvade att ta till vara på den kännedom anhöriga hade om personen 

med demenssjukdom för att kunna utföra en så individualiserad vård som möjligt. 

 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde samarbetet med kollegor som värdefullt i 

vårdandet av personer med demenssjukdom. Sjuksköterskorna beskrev värdet i att visa på en 

lyhördhet och att vara förstående mot andra kollegor. En bra kommunikation med kollegor 

upplevde sjuksköterskorna var viktigt för att kunna vårda personen med demenssjukdom. 

Sjuksköterskorna menade att det var viktigt att information och olika strategier i vårdandet 

delades mellan kollegor på olika skift och med olika utbildningar. Att ha ett bra samarbete 

kollegor emellan beskrevs av sjuksköterskorna som viktigt för att kunna ge rätt smärtlindring 

när personen med demenssjukdom befann sig i livets slutskede. Detta kan relateras till 

kompetensbeskrivningen i vilken det står uttryckt att sjuksköterksan ska främja ett gott 

samarbete och repsektera kollegor och medarbetare samt att sjuksköterskan ska kunna 

kommunicera med teammedarbetare med respekt, lyhördhet och empati (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). I resultatet framkom samtidigt att sjuksköterskorna upplevde att 

en del läkare inte engagerade sig i personen med demenssjukdom som de önskade. En 

reflektion är att detta kan försätta sjuksköterskan i en svår situation, ett dilemma, där 

sjuksköterskan vill göra det bästa för personen med demenssjukdom och förhålla sig till det 

professionella ansvaret, att främja hälsa, förhindra sjukdom, bevara hälsa samt lindra lidande. 

Detta går att relatera till den etiska koden (ICN, 2012) enligt vilken sjuksköterskan ska sträva 

efter att en öppen dialog kan främjas. Att sjuksköterskan har en öppen dialog med läkaren där 

sjuksköterskan kan delge sina åsikter kring vad som behöver göras för personen med 

demenssjukdom är att visa på sitt professionella ansvar. Den etiska koden uttrycker även just 

att sjuksköterskan ska upprätthålla ett samarbete och ett respektfullt förhållande med 

medarbetare (ICN, 2012). En reflektion är att sjuksköterskorna, utifrån vad som framkom av 

resultatet, strävade efter ett bra samarbete, men att det inte alltid var lätt att upprätthålla.  
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6.2 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen sker en diskussion kring valet av metod, inklusions- och 

exklusionskriterier samt förhållningssätt till kvalitetskriterierna giltighet/tillförlitlighet, 

stabilitet/pålitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet.  

 

I detta examensarbete har en kvalitativ litteraturstudie med en beskrivande syntes gjorts. Valet 

av metod grundar sig i att syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser. Henricson och Billhult (2012) menar att det är av större vikt att hitta ett mindre 

antal personer med olika erfarenheter vilket kan ge en variation av rika beskrivningar av 

fenomenet istället för att stort antal personer vilka inte har samma rika erfarenhet. En 

kvalitativ litteraturstudie ansågs vara den mest optimala metoden för denna studie. Med en 

beskrivande analysmetod, vilken ämnar att göra en beskrivning av fenomenet med en minimal 

omtolkning (Evans, 2002) anser författaren till detta examensarbete att syftet har kunnat 

uppnås, vilket stärker trovärdigheten. 

 

Databasen Pubmed har inte funktionerna att välja att artiklarna ska vara skrivna på engelska 

och peerreviewd. Att funktionen artiklar skrivna på engelska inte finns med anser författaren 

till detta examensarbete inte vara av särskilt stor vikt eftersom det är lätt att själv gallra ut det 

artiklar som är skrivna på andra språk. Avseende peerreview ställs större krav på författaren. 

Det gäller här att själv kunna avgöra om en artikel anses vara vetenskaplig. När artiklarna efter 

en första granskning av titel och abstract valts ut genomfördes en kvalitetsgranskning av alla 

artiklar, utifrån nio frågor av Fribergs (2017) kvalitetsgranskning av kvalitativa studier. 

Författaren till detta examensarbete upplevde att denna granskning, förutom att avgöra om 

artikeln var lämplig att ta med i examensarbetet, också gav en bra överskådlig första inblick i 

artiklarna. 

 

De valda artiklarna har analyserats enligt Evans (2002) analysmetod med en beskrivande 

syntes. Att i det första steget finna relevanta sökord upplevde författaren till detta 

examensarbete som en utmaning. Författaren till detta examensarbete använde sig av MeSH-

termen attitudes i kombination med sökordet dementia care, vilket gav en sökträff på 158 

artiklar varav en artikel ansågs vara relevant till studiens syfte och därmed valdes med till 

resultatet. Andra MeSH-termer som användes var t.ex. patient-relation osv, vilket dock inte 

gav några intressanta sökträffar. Författaren till detta examensarbete upplevde det svårt att 

finna relevanta artiklar, trots användandet av sökord som ansetts vara lämpliga för syftet. De 

återkommande faktorer hos artiklarna vilka innebar att de valdes bort var att de belyste 

sjukvårdspersonals upplevelser där det inte var tydligt specificerat vad sjuksköterskorna sagt 

om annan vårdpersonal också ingick i studien, att metoden var både kvalitativ och kvantitativ 

dvs. mixed-method, att det var en literaturreview och inte baserat på intervjuer, eller att 

sjuksköterskorna hade intervjuats i fokusgrupper. Vid datainsamling upplevde författaren till 

detta examensarbete det ibland svårt att få en uppfattning om vilkas upplevelser en del artiklar 

belyste. En del artiklar hade intervjuat både sjuksköterskor och undersköterskor. När artiklar 

talat i termer som ’a majority of nurses’ har det varit svårt att avgöra om det avses sköterskor 

med sjuksköterskeutbildning eller undersköterskor (practical nurses), vilka på engelska också 

generellt kan beskrivas som nurses. Författaren till detta examensarbete har dock dragit den 
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slutsats att i de enstaka fall det varit uttalanden från ’a majority of nurses’ också har innefattat 

grundutbildade sjuksköterskor och därmed ansetts legitimt att ta med i resultatet. 

 

Med giltighet eller tillförlitlighet i ett arbete menas att författaren ska tydliggöra för läsaren att 

den kunskap som resultatet ger upphop till är rimlig och trovärdig (Mårtenson & Fridlund, 

2017). Författaren till detta examensarbete har gjort en tydlig beskrivning av både metod (se 4. 

Metod), urval och genomförande (se 4.1 Urval och genomförande) samt analysprocess (se 4.2 

Analys), vilket visar på en transparans i genomförandet och därmed stärker giltigheten i 

examensarbetet. Författaren till detta examensarbete har både inför och under arbetets gång 

reflekterat kring sin egen förförståelse och eventuella erfarenheter som kan ha påverkat 

processen, vilket har gjorts under 4.3 Etiska överväganden. Författaren till detta 

examensarbete upplevde dock en tendens att, vid jämförelse av nyckelfynd studierna emellan 

för att finna gemensamma teman, leta efter sådant som föregående artiklar visat. Detta gjorde 

författaren till detta examensarbete uppmärksam på vikten av att sträva efter att se på artikeln 

med en objektiv blick, att ta ett steg tillbaka och försöka se på artikeln med ett likadant 

angreppssätt som vid den första lästa artikeln. När sedan teman och subteman identifierades 

kunde författaren till detta examensarbete uppleva en tendens att gärna hålla fast vid ett tema 

när ett sådant uppenbarat sig. Författaren till detta examensarbete har strävat efter att den 

data som beskrivits ska ha givit röst åt sjuksköterskornas upplevelser utan att författarens 

egna värderingar ska ha fått inflytande på resultatbeskrivningen. Författaren kan dock se en 

tendens att sökord som ”verbal and non verbal” samt ”empathy” kan bero på tidigare erfarna 

situationer av personer med demenssjukdom där ett sådant förhållningssätt har krävts. Detta 

kan förstås ha påverkat datainsamling och vilka artiklar som valts med. Å andra sidan upplever 

författaren att resultatet visar på en vid variation i upplevelser. Det är inte bara negativa eller 

positiva erfarenheter, sjuksköterskorna har i de olika studierna kunnat visa på båda sidor, om 

inte i de enskilda studierna var för sig men när artiklarna studerats tillsammans. Förutom att 

författarens erfarenheter av denna patientgrupp kan ha påverkat datainsamlingen kan också 

analysprocessen och det slutliga resultatet påverkats. Det finns en risk att författarens 

förförståelse av hur denna patientgrupp är att arbeta med har påverkat vad författaren letat 

efter i analysen, även om strävan varit att vara så objektiv och saklig som möjligt. Med en 

beskrivning kring författarens egen förförståelse samt en beskrivning av i vilken mån 

författarens erfarenheter har påverkat datainsamling och dataanalys ökar även 

stabiliteten/pålitligheten i ett examensarbete (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

 

Med överförbarhet menas i vilken mån resultatet kan överföras till andra grupper, kontexter 

eller sitationer. För att försäkra sig om detta behöver resultatet vara tydligt beskrivet 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Ingen avgränsning gjordes avseende vårdkontext, därmed 

inkluderas studier som belyser vård av personer med demenssjukdom som bor hemma, på 

vårdboenden samt som vårdas på sjukhus. Detta skulle kunna ses som en svaghet eftersom 

erfarenheter av personer med demenssjukdom kan skilja sig markant beroende på om 

sjuksköterskorna arbetar på ett vårdboende där de ofta är i kontakt med denna patientgrupp 

eller om sjuksköterskan arbetar på en avdelning på ett sjukhus där det inte är lika vanligt. 

Författaren till detta examensarbete kunde dock göra den bedömningen att ingen avgränsning 

behövde göras med motiveringen att sjuksköterskor med grundutbildning kommer möta 

personer med demenssjukdom i sitt arbete i stort sett oavsett var han eller hon än arbetar. En 

styrka med att inget specifikt kontext har valts kan därmed vara just det. Om författaren till 

detta examensarbete valt att specifiera kontextet hade resultatet kanske kommit att skilja sig, 

men därmed inte sagt att det hade varit till en fördel. Att artiklarna belyser sjuksköterskors 
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upplevelser i både Taiwan, USA, Sverige och Norge skulle kunna ses som en svaghet. 

Upplevelser kan skilja sig från land till land sett till bland annat utbildning hos 

sjuksköterskorna, organisation och ledning men också kulturens påverkan och vilken syn 

sjuksköterskorna har på personer med demenssjukdom. Samtidigt kan skillnader vara större 

inom ett och samma land än vad den är från land till land. Att ha med artiklar från olika länder 

kan också ses som en styrka eftersom det kan ge mer tyngd till resultatet då det visar att de 

upplevda problem eller möjligheter inte bara återfinns i ett och samma land utan faktiskt 

återkommer i andra länder, trots de ovannämnda skillnaderna, vilket ökar överförbarheten. I 

efterhand kan författaren till detta examensarbete se att fler exklusionskriterier hade behövts, 

vilket troligtvis hade underlättat artikelsökningen. Problemet var inte att sökningarna gav för 

få träffar, utan att många artiklar vilka inte var relevanta för syftet inkluderades. Hade 

författaren till detta examensarbete specificerat sig inom ett visst kontext hade 

artikelsökningen kanske underlättats, eller så hade sökträffarna då istället blivit alltför få. 

Eftersom författaren till detta examensarbete inte har specificerat sig inom ett enskilt kontext 

utan belyser sjuksköterskans upplevelser både på sjukhus och vårdboenden samt i olika länder 

går det att konstatera att överförbarheten ökar. Ingen avgränsning har gjorts avseende i vilket 

stadie i sjukdomen personen med demenssjukdom befinner sig. Detta går att betrakta som en 

svaghet i examensarbetet eftersom kommunikationsförmågan kan variera beroende på hur 

långt gången personen är i sin demenssjukdom. En redogörelse kring olika stadier i 

demenssjukdomen och sjuksköterskornas upplevelser av detta hade kunnat bidra till en mer 

variationsrik beskrivning av fenomenet. Samtidigt anser författaren till detta examensarbete 

att syftet, att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med demenssjukdom, 

har kunnat besvarats trots detta. 

 

En del av de valda artiklarna till resultatet hade gjort en noggrann presentation av både ålder 

och kön, detta är dock inget författaren till detta examensarbete har lagt någon vikt vid. 

Författaren till detta examensarbete har ej gjort en specificering avseende varken deltagarnas 

ålder, kön eller antal år inom yrket. Detta kan ses som en svaghet i detta examensarbete 

eftersom det är möjligt att upplevelser kan skilja sig beroende på t.ex. hur lång erfarenhet 

sjuksköterskan har, men även vilken ålder. Å andra sidan menar författaren till detta 

examensarbete att antalet år inom yrket samt ålder på deltagarna inte behöver vara av särskild 

stor relevans eftersom syftet med examensarbetet är att undersöka sjuksköterskors upplevelser 

och att dessa upplevelser kan skilja sig även mellan sjuksköterskor som arbetat lika länge eller 

vilka är i samma ålder. Vilket kön deltagaren har anser författaren till detta examensarbete 

inte heller ska ha någon stor betydelse för utfallet, men det är förstås en egen tolkning och 

avvägning hos författaren som gjorts. Henricson och Billhult (2012) skriver att en variation i 

både ålder och kön hos informanterna kan bidra till variationsrika upplevelser. Att författaren 

till detta examensarbete inte valt att konkretisera dessa faktorer kan därmed innebära att 

överförbarheten ökar. Författaren till detta examensarbete har kunnat konstatera att de 

upplevda erfarenheterna är universella oavsett faktorer som nationalitet, ålder och kön och 

arbetserfarenhet, vilket ökar överförbarheten. 

 

Bekräftelsebarheten i ett examensarbete ökar om författaren har gjort en tydlig beskrivning 

över hur analysprocessen gått till likväl som att författaren under arbetets gång reflekterat över 

sina ställningstaganden och verifierat arbetet allt eftersom. För en ökad bekräftelsebarhet är 

det också viktigt att författaren är neutral och inte låter sina egna värderingar och åsikter 

påverka datan (Mårtensson & Fridlund, 2017). Författaren till detta examensarbete har gjort 

en tydlig beskrivning över analysprocessen vilken redovisas under 4.2 Analys. Författaren till 
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detta examensarbete har läst de valda artiklarna flertalet gånger för att få en helhetsbild. 

Nyckelfynden ifrån varje studie noterades och gemensamma teman identifierades och 

subteman skapades. Denna process visade sig dock senare inte vara spikrak utan innebar en 

pendling fram och tillbaka mellan olika teman och subteman när ett mer lämpligt sådant 

identifierades. Resultatbeskrivningen var en process i sig, att välja ut vilka delar av brödtexten 

i artiklarna som skulle tas med och att avgöra vilka citat som bäst beskriver den ovan 

beskrivna brödtexten krävde en känsla för sammanhang, det upplevdes av författaren till detta 

examensarbete som en utmaning men också väldigt lärorikt. Detta visar både på en reflektion 

och verifiering under arbetets gång och stärker därmed bekräftelsebarheten. Författaren har 

även strävat efter att förhålla sig neutral till den data som analyserats genom att varken 

undanhålla eller förfina sjuksköterskornas upplevelser av det beskrivna fenomenet. 

 

 

6.3 Etikdiskussion 

Författaren till detta examensarbete har följt de forskningsetiska ställningstaganden som 

gjorts under 4.3 Etiska överväganden. Inga etiska problem har uppdagats. Författaren till 

detta examensarbete har strävat efter att inga egna erfarenheter eller värderingar ska ha 

präglat datainsamling, analysprocess eller slutligt resultat. Att återge data i en översättning 

från engelska till svenska upplevde författaren till detta examensarbete dock som en 

utmaning. Samtidigt som nyanser och betydelser kan gå förlorade när det sker en 

översättning av en text till ett annat språk är det viktigt att författaren förhåller sig till Codex 

(2017) och inte förvränger, stjäl eller plagierar data. 

 

 

7 SLUTSATS 
 

Det framgår att sjuksköterskorna upplever liknande erfarenheter sett till både hinder och 

underlättande faktorer, vilket tyder på att vården av personer med demenssjukdom både 

behöver stärkas likväl som den behöver främjas ytterligare. Resultatet i detta examensarbete 

indikerar att personer med demens är en utsatt grupp vad det gäller förmågan att 

kommunicera och göra sig hörd. Att som sjuksköterska vårda personer med demenssjukdom 

innebär en utmaning relaterat till de hinder som sjuksköterskorna upplever i vården, till 

exempel vad det gäller kommunikation. Samtidigt visar sjuksköterskornas upplevelser av de 

faktorer som främjar en god vård att det inte är omöjligt att hantera problematiska situationer, 

men att sjuksköterskan behöver besitta resurser för att interagera med personen med 

demenssjukdom, som till exempel empati och lyhördhet i kombination med yttre resurser som 

till exempel personaltillgänglighet. Resultatet kan i det kliniska omvårdnadsarbetet ha en 

betydande roll för att ge tyngd åt vad som behöver prioriteras i vården av personer med 

demenssjukdom. Att sjuksköterskor som upplever liknande situationer får förtydligat för sig 

vilka de rådande utmaningarna är och vilka främjande faktorer som bör fortsätta främjas, är av 

betydelse för att vården av personer med demenssjukdom ska vidareutvecklas. 

 

 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Författaren ser ett behov av forskning som på ett djupare plan belyser sjuksköterskors behov 

av stöd i vården av personer med demenssjukdom. Forskning som dels fördjupar sig i vilket 
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behov av stöd sjuksköterskorna behöver men också hur de upplever att deras upplevelser och 

behov av stöd blir uppmärksammade och bekräftade av chef och ledning. Vidare forskning 

skulle också kunna belysa chef och lednings perspektiv på vilka strategier de använder sig av 

för att främja en god arbetsmiljö för sjuksköterskor och därmed en god vård för personer med 

demenssjukdom. 
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