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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Individer som utreds för demenssjukdom ökar i Sverige i takt med att 

befolkningens medellivslängd ökar. Tidigare forskning visar att en avgörande faktor för att ge 

en god omhändertagande helhetsvård är att kunskapen kring demenssjukdomar ökar. 

Genom att ge rätt stöd och insatser tidigt i demenssjukdomen ökar möjligheterna till bättre 

livskvalitet både för patienten och de anhöriga. 

Syfte: Att beskriva hemmavarande patienters upplevelse av att vårdas i den tidiga palliativa 

fasen vid demenssjukvård. 

Metod: En systematisk litteraturstudie med en beskrivande syntes. 

Resultat: Två teman framkom i analysen: Individ i ett sammanhang och Utmaningar för 

individen. Motivationen ökade och osäkerheten minskade när patienten deltog i aktiviteter 

med individer i liknande situation som den egna. Vidare påvisade resultatet att patientens 

upplevelse är att ensamhet både kan leda till isolering och vara positiv när den är självvald. 

Slutsats: Upplevelser som patienter med demenssjukdom delar med sig av är betydelsefulla 

för vårdpersonalen för att arbeta mer personcentrerat samt framhäva patienten som unik 

med individuella behov. God kommunikation, struktur och rutiner främjar samarbetet.  

Nyckelord: kommunikation, kunskap, rutiner, struktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

Background: Individuals who are being investigated for dementia disease are increasing  in 

Sweden as the average life expectancy of the population is raising. Previous science shows 

that a decisive factor in providing proper caring holistic care is that knowledge about 

dementia diseases is increasing. By providing the right support and efforts early in the 

dementia disease, the opportunities for better quality of life for both the patient and the 

relatives increase. 

Aim: To describe the patients' experience of being cared for in the early palliative phase of 

dementia care. 

Method: A systematic literature study with a descriptive synthesis.  

Results: Two themes emerged in the analysis: individual in a context and challenges for the 

individual. Motivation increased and uncertainty decreased as the patient participated in 

activities with individuals in a situation similar to their own. Furthermore, the results showed 

that the patient's experience is that loneliness could be positive if it´s self-chosen or lead to 

isolation.  

Conclusion: Experiences shared by patients with dementia are important for the healthcare 

staff to work individually with the patient. Great communication and individual solutions in a 

patient friendly environment that promotes collaboration with both patients with dementia 

and relatives. 

 

Keywords: communication, knowledge, routines, structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

FÖRORD 

Ett varmt tack till mina söner, Bezon och närmaste omgivning vilka har varit ett fint stöd för 

mig under skrivprocessen av detta examensarbete. Jag vill även rikta ett tack till min 

handledare för den handledning som erhållits i detta examensarbete.  
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1 INLEDNING 

Intresset för patienter med demenssjukdom uppstod under första delens 

verksamhetsförlagda utbildning i sjuksköterskeprogrammet där placeringen var äldreboende 

för individer med demenssjukdom. Senare under utbildningen ökade kunskapen genom 

ytterligare kurser i geriatrik och demenssjukdomar vilket utvecklade intresset för att skapa 

mer kunskap i området. Även i samband med att verksamhetsförlagd utbildning 

genomfördes inom somatiska geriatriska vården påträffades patienter vilka representerar det 

valda studieområdet för examensarbetet. Demenssjukdom är en folksjuksjukdom där ett 

stort antal individer insjuknar varje år. I takt med att befolkningen blir allt äldre ökar antalet 

patienter vilka diagnostiseras med demenssjukdom. Sjuksköterskor kan komma att möta 

patienter med demenssjukdom i olika stadier i deras yrkesroll. När en individ drabbas av 

någon form av demenssjukdom påverkas både livet och relationen till anhöriga runt omkring. 

Examensarbetet har framställts för att beskriva patientens upplevelse av att vårdas i den 

tidiga palliativa fasen. Detta för att öka förståelsen hos sjuksköterskor vilka kontinuerligt 

kommer i kontakt med framför allt äldre patienter med demenssjukdom i samhället i olika 

sammanhang. I detta examensarbete önskas att läsaren ska få ökade kunskaper i hur 

patienten upplever vården. Fokus ligger på patienter vilka befinner sig tidigt i sjukdomen och 

har möjlighet att berätta om sina upplevelser. Intresseområdet kommer ifrån 

SSHI Kullbergska sjukhuset som önskar en analys om palliativ vård. 

2 BAKGRUND 

Examensarbetet inleds med bakgrunden och en beskrivning av de centrala begreppen: 

palliativ vård och demenssjukdom. Därefter följer tidigare forskning, teoretiskt perspektiv, 

styrdokument och avslutningsvis en problemformulering. 

 Begreppet palliativ vård 

“Palliativt förhållningssätt” beskrivs av Socialstyrelsen (2018) med definitionen “att leva 

med värdighet med största möjliga välbefinnande till livets slut” och ”palliativ vård” vilken 

har fått en mer inriktad definition: “hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja 

livskvalitet för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada vilket innebär 

beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till 

närstående”.  
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World Health Organization´s (WHO, 2018) definition på palliativ vård lyder: “Palliativ vård 

bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och 

familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom”   

 

I detta examensarbete valdes Socialstyrelsens (2018) definition med anledning av att det är 

riktlinjer sjuksköterskan arbetar efter och som beskriver palliativ vård på det sätt vården sker 

på till patienten med demenssjukdom idag. Kännedom om nationell uppfattning (WHO, 

2018) förklaras för att ge en större förståelse gällande definitionen palliativ vård, då 

begreppet tidigare endast berört vård i livets slutskede. I Vårdhandboken (2018) beskrivs 

begreppet palliativ vård i två faser. Tidiga- och sena palliativa fasen. Tidiga palliativa fasen 

består av lindrande vård över längre tid, vilken vid demenssjukdom vanligtvis sker under 

flera år. I sena fasen handlar det om vård i livets slutskede, vilken kan äga rum i ett par dagar 

eller månader.  

 

Strang (2013) beskriver palliativ vård som förebyggande, lindrande helhetsvård vid 

livshotande sjukdom. Den palliativa fasen beskrivs vidare av Strang (2013) som en 

omhändertagande helhetsvård där specialistkunskap hos vårdpersonalen är ett krav för att 

patienten ska få bästa tänkbara vård. Viktigaste målsättningen för palliativ vård samt högsta 

prioritet när en patient får en obotlig diagnos, är att behålla livskvaliteten. Lindringen av 

smärta ska riktas både till fysiska- men även till det psykiska lidandet hos patienten (Strang, 

2013). Över tid har detta resonemang ändrats och övergått i ett bredare sätt att se termen på. 

Att betona vikten av förebyggande hälsa och god vård i en sjukdoms alla skeden för att lindra 

lidandet mot slutet i en sjukdom, har kommit att bli betydelsefull för sjukdomsförloppet. 

Genom att hälso- och sjukvården ser över helheten ökar möjligheterna att få med alla slags 

behandlingar. På så sätt synliggörs symtomen och det blir lättare att hantera den palliativa 

processen för vårdpersonalen. Att arbeta efter nya riktlinjer i egenskap av vårdpersonal samt 

se alla delar ökar möjligheten att bygga ett starkt vårdteam kring både patienten och de 

anhöriga menar Strang (2013). De anhörigas delaktighet i processen är viktig och 

betydelsefull i både andligt/existentiellt-, psykologiskt- och i socialt stöd. När en patient får 

en demensdiagnos är det viktigt att vårdpersonalen tidigt etablerar ett samarbete och är ett 

stöd även för anhörig partner (Solheim, 2019a). Samarbetet i processen gynnar vården för 

patienten med demenssjukdom då den blir både individanpassad och personcentrerad 

(Strang, 2013). 

 

Nationella Rådet för Palliativ Vård (2019) beskriver slutligen att palliativ vård ska bedrivas i 

en miljö där patienten upplever trygghet och där det kan skapas möjligheter för god vård och 

omvårdnad. Trygg vård skapas genom att sjuksköterskor och läkare samarbetar med andra 

professioner i omgivningen för att tillsammans skapa ett multiprofessionellt team kring 

patienten. Till exempel kan fysioterapeuter, dietister och kuratorer med kunskaper, vara 

delaktiga kring patientens vård och hälsa samt förbättra och stödja patientens palliativa 

behov. 

 

 Demenssjukdom 

I Sverige finns det idag ungefär 130 000 – 150 000 patienter som diagnostiserats med 

demenssjukdom. 20 000 – 25 000 individer insjuknar varje år och av dessa avlider ett stort 
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antal. Fram till år 2050 kommer dessa siffror att fördubblas skriver Socialstyrelsen (2017) i 

en skrivelse om nationella riktlinjer. Idag behandlas många patienter med demenssjukdom 

med läkemedel för att minska symtomen av demenssjukdomen och olikheterna i vården och 

förskrivningen av läkemedel mellan kommunerna skiljer sig åt. Tidigare fanns 

multiprofessionella demensteam vilka i dag inte längre finns kvar i samma utsträckning. 

Samverkan mellan kommun och landsting ser man även har minskat i omfattning vilket 

påverkar vården av de patienter som drabbats av demenssjukdomar (Socialstyrelsen, 2017). 

Tuominen (2017) beskriver att patienten med demenssjukdom hänvisas till 

symtomlindrande behandling och anpassat vårdboende. 

 

Jönsson och Eriksson (2018) beskriver demenssjukdom som ett samlingsnamn för flertalet 

sjukdomar vilken angriper hjärnan. Beroende på vilken del av hjärnan som skadats 

uppträder olika symtom, vilket återger vilken slags demenssjukdom berörd individ har 

diagnostiserats med. Demenssjukdomen Alzheimers sjukdom står för hälften av Sveriges 

demensdrabbade i antal. Att diagnostiseras med demenssjukdom innebär ett långsamt 

utvecklat förlopp av tappade kognitiva förmågor. Karaktäristiskt för demenssjukdomar är att 

hjärnan skadas och förtvinar alltmer över tid. Ingen kurativ behandling finns att få (Jönsson 

& Eriksson, 2018). Tuominen (2017) beskriver att viss farmakologisk hjälp finns att få. 

Läkemedel kan få hjärnans funktioner att fungera längre än om patienten med 

demenssjukdom inte skulle ta läkemedel i förebyggande syfte. Vanliga biverkningar från 

signalsubstans-läkemedel är påverkan på mag-tarmkanalen vilket ger diarréer och 

illamående. Forskning pågår ständigt och hoppet om att finna ett botemedel är önskvärt av 

många forskare.  

 

Alzheimer och Vaskulär demenssjukdom är de två vanligaste demenssjukdomarna. Fysiskt 

innebär demensdiagnosen Alzheimer i initialfasen att hjärnans enzym acetylkolin minskar i 

omfattning vilket minskar möjligheten för nervimpulserna mellan cellerna att reagera i 

samma omfattning som tidigare. Koncentrationen av ämnena serotonin och noradrenalin 

finns inte heller i samma uttalade mängd som tidigare. Orsakerna till att en individ får en 

demenssjukdom är ännu inte klarlagd. Stigande ålder och ärftlighet är två faktorer som idag 

är kännbara. Sjukdomsförloppet löper ungefär två år från första symtomen visar sig till att 

sjukvården är delaktig i individens sjukdom (Larsson & Rundgren, 2010a). 

2.2.1 Demenssjukdomen Alzheimer – fyra olika stadier 

Demenssjukdomen Alzheimer beskrivs såsom ett förlopp i fyra stadier. Första stadiet av 

demenssjukdomen ger patienten med demenssjukdom svårigheter att komma ihåg ord. 

Orienteringsförmågan sviktar och spontanitet i personligheten reduceras. Trötthet, sviktande 

tålamod samt aptitlöshet är andra gemensamma drag för demenssjukdomen (Beck-Friis 

2012; Larsson & Rundgren, 2010a). I andra stadiet blir symtomen från första stadiet mer 

påtagliga och utmärkande, till exempel i personlighetsdragen. Patienten med 

demenssjukdom kan börja blanda ihop stora och små bokstäver och förmågan att skriva och 

uttrycka sig blir försvårad (Beck-Friis, 2012; Larsson & Rundgren, 2010a). Tredje stadiet, 

vilket kännetecknas som senare fasen i demenssjukdomar, omfattas av motoriska svårigheter 

(Larsson & Rundgren, 2010a). Jönsson och Eriksson (2018) beskriver exempel på symtom 

till följd av demenssjukdom vilken innebär allt från lätt glömska till allt mer komplicerade 

problem med minnet. En försämring av språket och att klara av vardagliga aktiviteter såsom 

att klä på sig och att utföra personlig hygien är ytterligare symtom på demenssjukdom. 
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Larsson och Rundgren (2010a) beskriver de försök patienten med demenssjukdomen gör för 

att dölja problematiken vilket visar sig främst genom tilltagande ångest och oro. Fjärde 

stadiet är svårast att hantera för de anhöriga till patienten med demenssjukdom och blir 

kännbar då en tydlig viktnedgång blir synlig, förflyttningar blir svårare och ansiktsmimiken 

är utslätad i uttryck (Larsson & Rundgren, 2010a). Slutligen är patienten med 

demenssjukdom helt beroende av hjälp från andra och är vanligen sängliggande i sista fasen 

av sjukdomen. Cirka 10 – 15 år löper för att komma igenom de fyra faserna då 

demenssjukdomen har ett långsamtgående förlopp (Beck-Friis, 2012). 

2.2.2 Demenssjukdomen Vaskulär demens  

Den andra stora demenssjukdomen är vaskulär demens. En hjärtsjukdom i grunden är 

utlösande faktorn vilken stör hjärnans blodförsörjning så pass så att syrebrist i hjärnans olika 

delar uppstår. Sjukdomen har ett trappstegsliknande förlopp men kan även komma plötsligt. 

Stroke/TIA ger svikt i större delen av hjärnan vilket kan leda till demenssjukdom. Resultatet 

blir att infarkten ofta begränsar ena halva sidan av kroppens neurologiska funktioner. 

Larsson och Rundgren (2010b) beskriver att frekvensen av depressioner förekommer i hög 

omfattning hos patienter med demenssjukdomar. Vaskulär demenssjukdom har en högre 

andel patienter som lider av just depression. Demenssjukdomens konsekvenser är 

omfattande för många olika kognitiva funktioner hos patienten med demenssjukdom. 

Minnet, logiskt tänkande och handlande påverkar individens sociala förmåga, vardag och 

psykiska mående (Larsson & Rundgren, 2010b). I första hand blir omdömesförmågan att 

planera och ta emot ny information påverkat. Demenssjukdomen skapar minnesnedsättning 

och huruvida individen klarar vardagen märks tydligt när de tidiga kriterierna i 

diagnossystemet ICD-10 studeras (Strang, 2013).  

2.2.3 Demenssjukdomens fysiologiska och psykologiska aspekter 

Solheim (2019b) beskriver sjukdomsförloppet som vårdkrävande längre fram i processen då 

symtom tillkommer och förändras i demenssjukdomen. Intellektuell svikt utvecklas och 

känslomässig funktion hos patienten med demenssjukdom kvarstår oavsett var i 

sjukdomsprocessen individen befinner sig. Patienten med demenssjukdom mår bäst när 

uppmärksamheten och bemötandet är äkta och ärligt. Respekten, tillit och delaktighet till 

patienten med demenssjukdom ger möjligheter till en fin samverkan. Stressnivån för en 

patient med demenssjukdom är ofta påtaglig och kan visa sig i form av oro och agitation. Att 

bekräfta och stärka de positiva förmågorna får ofta positiva genomslag och förbättrade 

samarbetsmöjligheter mellan vårdpersonal, patienten med demenssjukdom och anhöriga. 

Medbestämmanderätten för en patient med demenssjukdom är viktig i all slags 

beslutsfattande och kommunikation. Flera beslutsfattare och aktörer finns med i processen 

vilket även kan uppfattas rörigt och irriterande av patienten med demenssjukdom. Patienter 

med demenssjukdomar påverkas ofta negativt då många fysiska och psykiska funktioner i 

sjukdomsförloppet påverkas. Depressioner är ofta vanligt förekommande hos patienter med 

demenssjukdom i den inledande fasen av sjukdomen. Patienten med demenssjukdom minns 

sina tidigare förmågor och påverkas av att inte längre upprätthålla möjligheterna att efterleva 

en oberoende position (Solheim, 2019b). 
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2.3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning omfattar områden vilka berör vården av en patient med demenssjukdom 

och är beskrivet ur sjuksköterskans- och de anhörigas perspektiv.  

2.3.1 Att vårda den som drabbats av demenssjukdom  

Betydelsen för sjuksköterskan att få god handledning, utbildning och en god psykosocial 

arbetsmiljö som grundpelare i sitt dagliga arbete är viktig (Ericson-Lidman, Franklin Larsson 

& Norberg, 2013). För att kunna utföra god personcentrerad vård till patienter i behov av 

vård. I artikeln beskriver de betydelsen av att anhöriga samarbetar kring patienten för att få 

denna att uppleva sig väl omhändertagen och sedd. Enligt Krupic, Eisler, Sköldenberg och 

Fatahi (2015) är kunskap om demenssjukdomen mest betydelsefull i mötet mellan 

sjuksköterskan och patienten med demenssjukdom. Att även få patienten med 

demenssjukdom att uppleva trygghet och låta individen ta med sig personliga tillhörigheter 

till olika möten ökar tryggheten. Vidare framkommer det i artikeln av Krupic et al. (2015) att 

personcentrerad vård är avgörande för omvårdnaden sjuksköterskan ger. De pedagogiska 

modellerna kan vara föråldrade och svåra att anpassa till dagens demenssjukvård. 

Patienterna med demenssjukdom uppvisar ofta ett stressat beteende som uttryck för 

smärtan. Detta blir svårt att hantera för vårdpersonal eftersom tidsbrist ofta föreligger inom 

vården. Krupic et al. (2015) menar vidare att sjuksköterskan upplever frustration av 

tidsbristen och ser även att patienten med demenssjukdom påverkas och visar en större 

frekvens av rädsla och oro. I artikeln beskrivs även en frustration av sjuksköterskor i 

samarbetet med läkare i vårdlaget, vilka inte har samma närhet i omvårdnaden av patienter 

med demenssjukdom som sjuksköterskan har. Förståelse för de behov patienten med 

demenssjukdom har av både smärtlindring och orosdämpande läkemedel i ett tidigt skede är 

ett steg för att ge personcentrerad vård (Krupic et al., 2015). 

Edberg och Edfors (2008) uppger att sjuksköterskor ser svårigheter i att öka livskvaliteten 

för patienten med demenssjukdom. Sjuksköterskorna vill göra mer men saknar resurser för 

att kunna agera. Innebörden ger även stora risker i patientsäkerheten som även Krupic et al. 

(2015) menar genom att kommunikationen med patienten med demenssjukdom blir 

avgörande för hur arbetet kan fortlöpa på ett smidigt sätt. Behoven för patienten med 

demenssjukdom kontra ‘systemet’ som Edberg och Edfors (2008) redovisar är en ständig 

balansgång. Något som tydligt framkommer är just patientsäkerheten. Sjuksköterskan måste 

ständigt hålla en nivå av struktur vilket sedan jämförs med gällande policy och företagskultur 

inom organisationen. Edberg och Edfors (2008) beskriver även sjuksköterskornas upplevelse 

av stresspåslag när en patient med demenssjukdom försämras i sjukdomen vid flytt från 

hemmamiljön till en ny. Ångest och rädslor blir framträdande hos patienten med 

demenssjukdom vilken ofta visar sig i aggression då patienten med demenssjukdom inte 

förstår anledningen till förflyttningen. En otydlig gräns mellan livskvalitet, patientsäkerhet 

och slutligen ett etiskt dilemma uppstår och blir oundviklig (Edberg & Edfors, 2008).  

 

Krupic et al. (2015) beskriver att begreppet personcentrerad vård har funnits som begrepp 

under en lång period men att det inte använts inom demenssjukvård. Sjuksköterskornas 

målsättning blir att skapa en personlig relation med patienten med demenssjukdom och 

genom ett systematiskt sätt bygga upp en relation för att samarbeta. Kitamura, Tanimoto, 

Kitamura och Hino (2019) beskriver i sin artikel att sjuksköterskorna upplever uppskattning i 

samarbete med anhöriga i arbetet att skapa individuella och personliga rutiner för patienten 
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med demenssjukdom. Krupic et al. (2015) belyser att problemet visas i ett sammanhang där 

patienten med demenssjukdom är själv i sjukdomen och inte förstår samspelet i relationer. 

Att förstå patienten med demenssjukdom och bemöta behoven ökar sannolikheten för att 

patienten med demenssjukdom upplever sig väl bemött. Sjuksköterskor förmedlar i studien 

att icke-verbal kommunikation är särskild viktig. Att genom handling visa omtänksamhet 

fungerar bättre till patienter med demenssjukdom. Avslutningsvis menar Krupic et al. (2015) 

att sjuksköterskornas målsättning är att smärtlindringen till patienter med demenssjukdom 

blir så bra som möjligt men att den ibland även ges i högre doser än till vanliga icke 

demenssjuka patienter. Patienter med demenssjukdom upplever högre stress då information 

som ges i omvårdnad glöms bort. I intensiva vårdsituationer missar vårdpersonalen att vara 

extra tydliga till patienter med demenssjukdom. 

 

Vikten av att ha en tydlig kommunikation och att vara tydlig poängteras. Sjuksköterskorna i 

studierna menar att de får vara mer tydliga och planera mer noggrant än med övriga 

patienter. En tillitsfull relation mellan sjuksköterskan och den anhöriga underlättar 

samarbetet och möjligheter att skapa individuella vårdplaner. Sjuksköterskor berättar hur 

viktigt de anser att det är att föra en allmän diskussion med patienter med demenssjukdom, 

för att därigenom uppfatta hur situationen upplevs och på så sätt även göra en mer korrekt 

och rättvis bedömning över fortsatt omvårdnad (Kitamura et al., 2019; Krupic et al., 2015).  

 

I en studie visar även Edberg och Edfors (2008) att patienter med demenssjukdom och deras 

livshistoria är viktig att få ta del av eftersom sjukdomsförloppet inte ger patienten med 

demenssjukdom själv möjligheten att berätta. I studien uttrycker sjuksköterskorna även att 

hygien är ett problem då svårigheter lätt uppstår i att vägleda patienten med demenssjukdom 

genom momenten, eftersom integritet och självständighet går hand i hand vid intima 

hygienmoment. Vita lögner används ofta av sjuksköterskor för att förskona reaktioner hos 

patienten med demenssjukdom. Resultatet blir att sjuksköterskor och vårdpersonal ofta 

upplever maktlöshet och upplever att de inte kan vara helt sanningsenliga i samarbetet med 

patienter med demenssjukdom. 

 

Reaktioner hos patienterna med demenssjukdom blir en direkt följd av hur de uppfattar 

varandras beteende i en grupp (Edberg, Bird, Richards, Woods, Keeley & Davis-Quarrell, 

2007). Sjuksköterskorna får lägga tid och energi på att följa de etiska riktlinjerna mellan 

patienterna med demenssjukdom och de olika humörsvängningarna som kan uppstå i de 

olika sammanhangen (Edberg et al., 2007). I artikeln beskriver Edberg et al. (2007) vidare 

att patienter med demenssjukdom uppträder helt oetiskt i samspel med andra patienter, utan 

att ens vara medvetna att de agerar annorlunda. Sjuksköterskorna upplever många gånger 

svårigheter med kommunikation mellan patienter med demenssjukdom och personal då 

missförstånd är vanligt förekommande. Ibland uttrycker även sjuksköterskorna att 

patienterna med demenssjukdom är oförstående i olika sammanhang och uttrycker sitt 

missmod när de lämnas, eftersom tiden för sjuksköterskan ska fördelas på nästa patient. 

Något som är stressande och svårt att hantera för både sjuksköterska och patienten med 

demenssjukdom (Edberg et al., 2007). Edberg et al. (2007) skriver vidare att situationen 

förbättras när sjuksköterskan sätter gränser vilket också gör patienten med demenssjukdom 

tryggare och mer avslappnad. Ingen dag är lik andra i närvaro med en patient som har en 

demenssjukdom. Ständiga anpassningar behöver göras för att bygga förtroende och ge 

möjlighet att arbeta personcentrerat. Förmågan att anpassa sig och vara flexibel i 

omvårdnaden till patienten med demenssjukdom är ett vinnande koncept. Kroppsspråket är 

viktigt att tolka och att ha tillit till förmågan att kommunicera med patienter med 
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demenssjukdom. Att förhålla sig personligt professionell och inte alltför emotionell är viktigt 

då patienter med demenssjukdom ofta förälskar sig i vårdpersonalen (Edberg et al., 2007). 

Moonga och Likupe (2016) lägger fram hur viktig utbildning samt kunskap är för att 

sjuksköterskan ska kunna ge kvalificerad vård till patienten. Även kommunikationen med 

patienten med demenssjukdom påverkas positivt när sjuksköterskan har kunskap om hur 

kommunikationen kan ske på bästa sätt. Kunskap om demenssjukdomen, skriver Moonga 

och Likupe (2016) minskar den stress som ofta skapas i omvårdnadssituationen med 

patienter som har en demenssjukdom. 

2.3.2 Att leva tillsammans med den som drabbats av demenssjukdom 

Hemmavarande personer med demenssjukdom vårdas ofta av familjemedlemmar och då 

främst av sin partner (Tyrell, Skovdahl, Fossum & Religa, 2019). I studien framkommer 

dramatiska förändringar för anhöriga när demenssjukdomen drabbar den ena partnern. 

Flera delar hos familjemedlemmen med demenssjukdom förändras. Passivitet, ointresse för 

omgivningen, beteenden och attityder uppträder, vilket ofta blir svårt att uppfatta hos 

partnern då samvaron med varandra pågått ofta under en längre tid. 

Personlighetsförändringarna kan vara kränkande och våldsamma och är inte alltid lätta att 

hantera för omgivningen. Studien visar att förståelse och medvetenhet från de anhöriga finns 

för sjukdomen men att svårigheter finns att bemöta tålmodigt.  

Persson och Zingmark (2006) beskriver vidare om att förändringar i förhållandet med 

demenssjuk partner inte bara handlar om personlighetsförändringar utan även fördelningen 

av sysslor och aktiviteter som sker i vardagen. Patienten med demenssjukdom klarar allt 

mindre sysslor i hemmet där en omfördelning av ansvarsområden sker gradvis och till slut 

vart efter sjukdomen fortskrider, lämnas de anhöriga och partnern med allt ansvar. 

Upplevelsen blir som att ta hand om ett mindre barn som inte klarar att ta hand om sig själv. 

Quinn, Clare, Pearce och van Dijkhuizen (2008) beskriver att anhörig partner många gånger 

upplever sig vara ensam då alla beslut och göranden i vardagen överlämnas till partnern. Oro 

för framtiden och vidare förändringar i både sjukdom och relation är stor. 

Egilstrod, Bay Ravn och Petersen (2019) beskriver att när diagnosen demenssjukdom blivit 

konstaterad påverkas den äktenskapliga relationen. Stressfaktorer uppstår hos den friska 

partnern över att förlora sin partners och deras gemensamma minnen, kommunikation 

intimitet och delaktighet i vardagen (Egilstrod et al., 2019). Partnern upplever en känsla av 

maktlöshet och brist på kontroll över sjukdomsförloppet och dess konsekvenser för framtida 

förhållandet. Förutom att förlora äktenskapliga relationer upplever partnern utan 

demenssjukdom en förlust av kontroll när denne försöker tillgodose både sina egna behov 

och samtidigt sin demenssjuka partners. Upplevelse av självkritik och skuld och samtidigt en 

djup empati för sin partner uppkommer lätt (Egilstrod et al., 2019). 

Tyrell et al. (2019) beskriver att flera av de anhöriga har en akutväska med nycklar, busskort 

och pengar om oförutsedda händelser sker, som att de till exempel blir utelåsta eller lämnade 

av sin ovetande partner. En ständig upplevelse av att vara beredd, är både stressande och 

förskräckande för partnern. De anhöriga upplever att de behöver vara tillgängliga dygnet 

runt då de måste passa på sin partner så att denne inte gör något oförutsett. 

Studier beskriver hur de anhöriga upplever isolering och en längtan efter att få egen tid att 

disponera på egen hand utanför hemmet och att få komma bort från rollen som 
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anhörigvårdare (Egilstrod et al., 2019; Oliveira, Zarit & Orrell, 2019; Persson & Zingmark, 

2006; Tyrell et al., 2019). Oliveira et al. (2019) beskriver även att anhöriga upplever 

uppskattning vid avlösning i hemmet så möjlighet att ta hand om sig själv och sitt 

välbefinnande om så bara för en stund är möjlig. Att ta hand om en partner som är 

demenssjuk är krävande och tar upp hela dygnet och alla dagar i veckan. Brist på avlösning 

innebär att anhöriga till sin partner med demenssjukdom inte får tillräckligt med tid för att ta 

hand om sin egen hälsa. Tyrell et al. (2019) beskriver att de anhörigas behov av stöd kommer 

i skymundan då rättigheterna för individer med demenssjukdom upplevs och värderas högre 

när stöd och bostad diskuteras. En inverkan på de anhörigas fysiska och känslomässiga 

välbefinnande uppmärksammas i sällsynta fall av vårdgivare. Oliveira et al. (2019) visar i sin 

studie att önskan från anhöriga finns om att tidigt få avlastning och stöd, för att inte hamna i 

onödigt djup kris eller ohållbar situation. 

Kitamura et al. (2019) beskriver anhörigas upplevelser av hembesök av sjuksköterska till 

partnern med demenssjukdom som bor själv. Innan hem-besökstjänsten sattes in upplevde 

anhöriga en stor ångest och oro över framtiden och över att den egna situationen kändes 

ohållbar. Anhöriga upplever sig generade på grund av demenssjukdomens symtom hos 

partnern som kan uppträda genom hallucinationer, vanföreställningar, verbala övergrepp, 

aggressivitet och agitation gentemot sin anhörige och sin omgivning. Flera anhöriga upplever 

både ovilja och tvång att ta hand sin demenssjuka partner och att de upplever vanmakt. Att få 

hemtjänst och ibland hemsjukvård upplever de anhöriga ger en större trygghetskänsla och 

lindring av psykisk stress. 

Anhöriga skyddar ofta sin demenssjuke partner oavsett om den anhöriga är sammanboende 

med den demenssjuke partnern eller inte. Önskan från anhöriga är att förhindra eller minska 

risken för fysisk-, ekonomisk- eller känslomässig skada, då även relationen kommer till 

skada. Att undvika fysisk skada åtgärdas främst genom att ständigt övervaka varje steg som 

partnern med demenssjukdom tar. Häikiö, Sagbakken och Rugkåsa (2019) beskriver att då 

anhörig inte är sammanboende med partnern med demenssjukdom sker telefonsamtal och 

täta besök. Hjälpmedel såsom spisvakt, bärbara larm eller engångs-läkemedelsbehållare är 

viktigt och är en trygghet för den anhöriga partnern för att släppa sin övervakande roll till 

viss del. De anhöriga upplever även svårigheter att få utrustning/hjälpmedel i rätt tid. Häikiö 

et al. (2019) beskriver vidare att anhöriga ofta även löser problemen själva men att praktisk 

hjälp behövs då till exempel bankärenden inte längre kan skötas. Tid går åt för anhöriga att 

övervaka att onödiga utgifter som till exempel inköp via telefonförsäljning inte bidrar till 

ekonomisk skada och överkonsumtion. I samhällets ögon betraktas individen som myndig 

och förväntas att klara av sin situation. Att bibehålla integritet och värdighet för den 

demenssjuka partnern är viktigt för att förhindra emotionell skada. Ensamhet och att 

relationen till sin anhöriga skadas, kräver också tid att bearbeta. Mycket tid går till 

övervakning och undsättning i olika situationer från anhöriga. Demenssjuka patienter 

hamnar ofta i svåra situationer på grund av sin personlighetsförändring där bland annat 

agitation och aggression kan förekomma som kan vara svårt att möta för till exempel vänner 

och grannar som inte har den nära relationen partnern har (Häikiö et al., 2019). 

2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Genom att få en kronisk och dödlig sjukdom kan det uppstå ett inre lidande och ett sökande 

efter nya värden hos sig själv som individ. Att välja Katie Erikssons teori om lidandets drama 
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har fallit sig naturligt i detta examensarbete om demenssjukdomar. Examensarbetet utgår 

från Eriksons (1994) människosyn att människan är okränkbar, helig och att dess värde 

erkänns endast genom sin existens. 

 

Eriksson (2018) talar om lidandets drama som ett pendlande mellan lidande och lust. Det är 

ofta människor som tillfogar varandra lidande och vilka omedvetet orsakar ett dolt lidande. 

En skör tråd mellan hopp och förtvivlan uppstår som senare övergår till att uppleva även 

förlust av själva hoppet. Lidande består av mer än det kroppsliga lidandet. En människas 

omsorg för en annan innebär inte att tillfoga denna ett lidande. Om en människa upplevt 

lidande och försonats med fenomenet är denna även medveten om hur fenomenet upplevs av 

andra individer. En människa kan tillfoga en annan människa lidande och kränka dess 

värdighet genom att den egna heligheten förnekas. Det kan förklaras genom att den 

värdegrund som människor gemensamt har och det ansvar det innebär att människan 

upprätthåller genom att inte tillfoga lidande. Ansvaret är gemensamt och det är något som 

ömsesidigt mellan människor. Värdigheten för människan kan stjälpas omkull. Det finns en 

påtaglig skillnad mellan de olika formerna av lidande. 

2.4.1 Sjukdomslidandet  

När människan måste be om hjälp för sina grundläggande behov och inte längre blir sedd 

som fullvärdig människa och får sina primära behov tillgodosedda, uppstår 

sjukdomslidandet. Sjukdomslidandet beskrivs av Eriksson (1994) som en relation mellan 

smärta och lidande och att de balanseras upp av varandras olikheter. Det innebär att det går 

att uppmärksamma olikheterna mellan de olika elementen. Att lindra smärtan minskar 

lidandet. Uppmärksamheten för lidandet är i relation till var smärtan i kroppen befinner sig. 

Att ha fysisk smärta är svårt för en individ att ta hand om och kan driva individen till död 

både i själ och rent andligt. Ingen smärta är enbart fysisk utan drabbar även själsliga och 

andliga dimensionen hos en individ. En människa i relation till sin sjukdom upplever att de 

inre styrkorna begränsas av lidandet vilket bidrar till skam och skuldkänslor. Skam och 

skuldbegreppet inom sjukvården menar Eriksson (1994) avslutningsvis handlar om att 

patienten upplever misslyckande när individen inte förmår medverka i behandlingen i 

utsträckningen som önskas av vårdpersonalen. Ofta är det relaterat till den äldre 

generationen vilka inte har förmågan att uppsöka hjälp inom sjukvården på det sätt som är 

förenligt med de egna förmågorna. Att inte uppleva sig delaktig i sociala sammanhang och 

bland sina nära innebär ett lidande för individen både privat och i vårdsituationer (Eriksson, 

1994). 

2.4.2 Livslidandet 

Uppstår när individens existens hotas. Att vara en individ bland andra individer utgör en 

prövning i olika former och även svårigheter när normen för vad som är normalt inte längre 

är det. När en individ får ett besked om en svår sjukdom förlorar denna kontrollen och hotet 

om förintelse blir ett lidande. Då händelsen blir påtvingad tas det invanda ifrån individen och 

tryggheten finns inte längre kvar. Rädslan och förtvivlan blandas med kamplust och viljan att 

leva och utgör i sig en förvirrande situation för individen som nu måste förhålla sig på ett nytt 

sätt till sitt nya liv. Livssituationen blir påtvingad och det naturliga blir inte längre naturligt. 

Den gamla identiteten ersätts med en ny och därigenom måste även en ny identitet skapas. 

Individens möjligheter att själv ta till vara på sina resurser är inte lätta att bistå i en 
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vårdsituation. Individen behöver bli bekräftad och sedd utifrån sina resurser och möjligheter. 

Vårdetiken sätts på prov när reflektion och kunskap om lidande uteblir. Att kränka 

patientens värdighet sker genom att beröva en individ dess möjlighet att vara människa. Det 

innebär att individen inte längre har förmågan att ta tillvara på sina hälsoresurser. Det sker i 

sammanhang där individens behov inte uppmärksammas tillräckligt, respekten för 

individens integritet inte respekteras eller vid direkta tilltal då individens närvaro behandlas 

likgiltigt. Etiskt kan individen försummas genom att denna inte blir sedd eller får ta plats. Att 

alla ska behandlas efter samma värden och med värdighet vilket är den yttersta 

grundläggande betydelsen för en gynnsam hälsoprocess. Egenvärdet är i alla led en viktig 

aspekt och i grunden viktigt för hela hälsoprocessen hos individen genom vårdprocessen. 

Vårdpersonalens närvaro genom sjukdomsprocessen är viktig för patienten för att främja 

lidandet (Eriksson, 1994). 

 

2.4.3 Vårdlidandet 

Eriksson (1994) beskriver vårdlidandet likt ett förlopp där förmågan att påverka uteblir och 

beroendet till andra blir större än förmågan att klara sig själv. Egna värdigheten försummas 

och kränks. Att utöva makt över en annan människa och beröva dess frihet innebär att denne 

tvingas utföra handlingar individen normalt inte skulle ha valt själv att utföra. Makten kan 

utföras direkt eller indirekt. Vårdpersonal kan hålla fast vid rutiner och inte se till andra 

möjliga utvägar vilket för patienten blir en tvingande vårdhandling. Utifall patientens vård 

och omvårdnad uteblir ses denna vård som ej blir utförd likt ett vårdlidande. Det kan handla 

om allt från små händelser till helt utebliven vård. Auktoritet i vården kan användas mot 

patienten och dennes önskemål fördöms av vårdpersonalen eller rent av nonchaleras och 

mynnar slutligen ut i ett straff mot patienten. Att släcka livslust och glädje för en patient är 

både förnedrande och förolämpande. Att bekräfta individens vårdlidande i sjukdomens olika 

former, med till exempel beröring, kan vara en bekräftelse för patienten att vårdpersonalen 

förstår känslan av lidande. Patienten är inte är orolig för att inte få vård, största oron ligger i 

att bli bortglömd, inte bekräftad, åsidosatt och lämnad ensam (Eriksson, 1994). 

2.5 Sjuksköterskans roll och ansvar utifrån styrdokument 

I Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) klargör lagen målet med sjukvården i Sverige. Hela 

befolkningen har rätt till att på lika villkor få vård och att sjukvården ska främja och 

förebygga hälsa. Socialstyrelsen (2019) har flera rekommendationer gällande vård och 

omsorg för individer som diagnostiserats med demenssjukdom samt hur samverkan kring 

patienter ska ske. Bland annat att fler behöver utredas för diagnosen demenssjukdom och 

upplevelsen av ett ökat behov om mer kunskap kring demenssjukdomen. Enligt 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) finns krav på att äldre individer ska få möjlighet att under 

trygga förhållanden leva och bo självständigt och ha en meningsfull tillvaro. Kommunen har 

skyldighet att ordna särskilt boende där omvårdnad och service finns för äldre personer vilka 

är i behov av särskilt stöd. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska en patient få professionell 

och omsorgsfull hälso- och sjukvård som bygger på evidens och tillförlitlig erfarenhet.  

 

Sjuksköterskans ansvar gällande omvårdnaden av patienter redogörs för i 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 
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2017). Sjuksköterskan är ansvarig för de beslut vilka hjälper patienten till återhämtning samt 

välbefinnande. I mötet med patienten, vilken borde karaktäriseras av öppenhet och 

ömsesidighet till varandras kunskap, klargörs betydelsen av god omvårdnad. För att vården 

ska vara personcentrerad fordras att patienten, anhöriga samt närstående behandlas och 

bemöts individuellt utifrån unika behov. Vikten av arbetet läggs på de omvårdnadshandlingar 

vilka tillsammans med objektiva data ligger till grund för patientens subjektiva upplevelse av 

betydelsen hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskans etiska kod 

International Council of Nurses (ICN) beskriver internationella förhållningsregler vilka 

gemensamt ska hållas i yrkesprofessionen så att patienten upplever ett patientnära- och 

patientcentrerat förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

 

2.6 Problemformulering 

 

Andelen individer vilka insjuknar i demenssjukdom förväntas stiga och kraven kommer att 

öka vårdinsatserna i samhället. Tidigare forskning visar på att sjuksköterskor upplever 

svårigheter att kommunicera och ge rätt inriktad omvårdnad till personer med diagnos i tidig 

demenssjukdom. Även anhöriga upplever både psykisk och fysisk belastning när de förväntas 

vårda sina anhöriga i hemmet. Att ge patientnära omvårdnad, vilken är både är 

personcentrerad och fokuserad på att minska lidandet till patienten med demenssjukdom, 

kräver kunskap och kompetens av sjuksköterskan att möta och bemöta både patienten med 

demenssjukdom och anhöriga. Vad har patienter med demenssjukdom i tidig fas för 

upplevelser av vården de erhåller idag? Genom att sjuksköterskan förvärvar mer kunskap 

inom området specifik omvårdnad, ökar förutsättningarna för att även bemöta patienten med 

demenssjukdom på ett bättre sätt. Även i relation till andra medmänniskor och planerade 

aktiviteter blir kunskap om demenssjukdomar viktig. Då kraven på en förbättrad livskvalitet 

för patienten med demenssjukdom ökar i takt med sjukdomen, ökar även kraven på 

omvårdnaden. Därför finns intresset att ta fram mer information om hur patienterna med 

demenssjukdom i tidigt skede upplever sin vård och tydliggöra hur omgivningen bättre kan 

bemöta varje patient unikt samt personcentrerat. Genom att sprida erfarenheterna samt även 

ringa in problem, reflektera och utveckla strategier i både omvårdnad och bemötande till 

patienter med demenssjukdom ökar möjligheten till att bättre bemöta patienterna med 

demenssjukdomar. Möjlighet att ge individuella anpassningar till patienter med 

demenssjukdom förhöjs i takt med att kunskapen och insikten ökar hos sjuksköterskan. 

3 SYFTE 

Syftet är att belysa hemmavarande patienters upplevelse av att vårdas i den tidiga palliativa 

fasen vid demenssjukdom.  
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4 METOD 

Examensarbetet har en kvalitativ ansats och metoden är lämplig i sammanhang där det ska 

skapas förståelse för ett fenomen som beskriver patienters upplevelser, erfarenheter eller 

förväntningar kring ett fenomen. Ansatsen passar till det valda syftet. Den beskrivande 

syntesen vilken valts till detta examensarbetet, sammanfattar kvalitativa vårdvetenskapliga 

artiklar, utan egen tolkning, textnära samt vilka leder till innehållsbeskrivningar (Friberg, 

2017). Analysmetoden är en systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) som beskriver 

metoden med att den kan vara antingen beskrivande eller tolkande. I examensarbetet 

kommer den beskrivande metoden användas. 

Den beskrivande metoden utförs i fyra steg enligt Evans (2002) vilka kommer att ske i en 

specifik ordning. Första steget är att söka vetenskapliga artiklar vilka svarar på valt syfte 

genom valda inklusionskriterier samt genom att kvalitetsgranska artikeln. För att hitta 

betydelsefulla artiklar till examensarbetet utförs sökningar i databaser. Andra steget är att 

läsa artiklarna upprepade gånger och välja ut nyckelfynd från resultatdelen i artiklarna. 

Nyckelfynd är intressanta stycken och meningar som fångar intresset för fenomenet och ska 

svara på examensarbetets syfte. I tredje steget delas nyckelfynden sedan upp i olika 

kategorier och identifieras slutligen i teman. Teman sammanställs och därefter identifieras 

subteman som slutligen ska skapa ett nytt resultat. Sista och fjärde steget består av en 

process att skapa en ny helhetsbild av de valda teman vilket enligt Evans (2002) kommer att 

ge en ny bild på det studerade fenomenet.  

4.1 Urval och datainsamling 

Datainsamlingen utfördes i databaserna, CINAHL Plus och PubMed som innehåller 

vetenskapliga artiklar och tidskrifter om omvårdnadsvetenskap och medicin. Östlundh 

(2017) beskriver att CINAHL Plus innehåller omvårdnadsvetenskap och PubMed innehåller 

framför allt medicin- och omvårdnadsvetenskapliga artiklar. Beträffande sökord 

valdes, palliative, dementia, early stadge of dementia, patient experience, patient attitude, 

patient point of view, home care, home living, qualitative, interview, live with dementia and 

care. Sökorden valdes för att passa in på syftesformuleringen. Sökordet qualitative användes 

för att försöka få så användbara träffar som möjligt. MeSH-termer användes för att hitta 

relevanta sökord på engelska och då i Svensk MeSH (Karolinska Institutet 

Universitetsbiblioteket, 2018). Dessa sökord översattes till engelska. Vidare söktes MeSH-

termer och CINAHL Headings för ordet patientupplevelse på både engelska och svenska. 

Inget resultat gavs. För varje sökning lästes alla artikelrubriker för att se om titeln svarade på 

syftet. Om så var fallet lästes abstract. Om abstracten verkade vara av intresse för valt syfte 

lästes hela artikeln och då med fokus på resultatdelen vilket skulle svara på syftet. Bland de 

artiklar som redovisade fler perspektiv, valdes resultatdelen ut som innehöll patientens 

uppfattning om omvårdnaden som gavs i demenssjukdomens tidiga skede. De artiklar vilka 

innehöll både kvantitativa och kvalitativa studier analyserades endast i kvalitativa delen. I 

flera artiklar där blandade deltagare fanns har bara material gällande personerna med 

upplevelser av demenssjukdomen analyserats. I sökmatrisen syns användningen av de olika 

sökorden ihop med sökoperatörerna ”AND” eller ”OR” som användes i den booleska 

söklogiken. Även kriteriet fulltext användes.  
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Som avgränsning användes först åren 2013 – 2019 i sökningen, som gav för lite underlag att 

arbeta vidare med. I urvalet av artiklarna åren 2013 - 2019 framkom att syftet i 

examensarbetet inte besvarades och därför utökades publiceringsåren till 2008 – 2019. 

Relevanta inklusionskriterier var begreppet patient/patienter samt begreppet tidig/tidigt 

skede vilka användes då examensarbetet ska belysa patientens tidiga upplevelse av 

demenssjukdomen. I CINAHL Plus användes abstract, peer reviewed och fulltext som 

inklusionskriterie. Peer reviewed i CINAHL Plus visar att artikeln är vetenskaplig. I PubMed 

är samtliga artiklar peer reviewed och kan inte väljas som kriterium (Östlundh, 2017). 

Begreppet palliativ beskrev slutskedet av demenssjukvården och uppfyllde då inte 

examensarbetets syfte och valdes bort. De artiklar vilka inte omfattade tydlig kontext eller att 

det var patientens upplevelser som framställdes tydligt i materialet exkluderades. Likaså om 

studien inte svarade på det egna examensarbetets syfte valdes den bort. I bilaga A 

presenteras sökoperatörer, sökord, årtal och antal träffar.  

 

Slutligen valdes tolv artiklar ut till en kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskning av artiklarna 

har utförts med hjälp av granskningsfrågor. Tolv granskningsfrågor användes för att utse att 

materialet hade hög kvalitet enligt Friberg (2017a). Punkt 3 och 14 bedömdes inte 

vara relevanta för valda artiklar och valdes bort då analysmetoden i examensarbetet är 

induktiv. Varje fråga kunde leda till ett poäng. Poängen bedömdes enligt följande: 10 - 12 

poäng gav högt kvalitetsvärde, 7 - 9 poäng gav medelhögt kvalitetsvärde, se bilaga B där 

kvalitetsgranskningsprocessen redovisas. I urvalet lästes 102 abstract, 42 hela artiklar och 

från dessa 42 exkluderades 30 artiklar då dessa i kvalitetsgranskningen inte besvarade syftet. 

Återstående 12 artiklar med publiceringsåren 2008 - 2019 som slutligen valdes ut svarade på 

syftet. Sökningarna resulterade slutligen i tolv artiklar som analyserades och gav svar på 

examensarbetets valda syfte. Sökprocessen omfattade två omgångar av sökningar, hösten 

2018 och hösten 2019 då några av artiklarna valdes bort och ersattes av nya. Totalt har 12 

vetenskapliga artiklar valts ut och ska analyseras för att ge svar på syftet: att belysa 

hemmavarande patienters upplevelse av att vårdas i den tidiga palliativa fasen vid 

demenssjukdom. Dessa tolv kvarstående artiklar märktes upp med siffran 1 – 12 och 

redovisas i bilaga C. 

4.2 Dataanalys 

Dataanalysen utfördes enligt Evans (2002) beskrivning av en systematisk litteraturstudie 

med beskrivande syntes. Analysen redovisas i fyra steg. Det första steget där artiklarna 

valdes ut och är beskrivet i 4.1. Andra steget var att läsa artiklarna flera gånger för att få en 

bild över helheten och utröna vad artiklarna innehåller. Artikelns innehåll granskades 

noggrant och både små detaljer samt helheten i budskapet observerades noggrant. När det 

egna examensarbetets syfte besvarades markerades dessa nyckelfynd i artiklarna. 

Sammanlagt identifierades 138 nyckelfynd i de 12 artiklarna. Nyckelfynden skrevs in i ett 

separat dokument och klipptes sedan ut manuellt och märktes upp med artikelns nummer 

och nyckelfyndets turordning i artikeln. Nyckelfynden sorterades sedan i olikheter och 

likheter. När sorteringen var utförd betraktades de olika högarna för att se teman. I Evans 

(2002) tredje steg i processen preciseras subteman vilket ger en mer detaljerad beskrivning 

av innehållet i temat. Det fjärde steget i dataanalysen sammanställdes resultatet och styrktes 

genom att delge citat från artiklarna i exakta återgivna ord och i sin fulla betydelse. I tabell 1 
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redovisas exempel på nyckelfynd i sin helhet och refereras till artikeln för att den på ett 

säkert sätt ska kunna granskas exakt.  

Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, tema och subtema 

 
Nyckelfynd 

 
Tema  

 
Subtema 

 

”They were respected and 

valued as the persons they 

were” (Söderhamn, 

Aasgaard & Landmark, 

2014, s. 1928) 

 

”To be together and laugh 

a lot was highlighted as 

enhancing the feeling of 

wellbeing” (Strandenæs, 

Lund & Rokstad, 2017, s. 

767) 

 

 
 
 
 
 
Individ i ett sammanhang 

 
 
 
 

Att vara betydelsefull i en 

grupp 

 

”The comfort they felt 

from knowing they have 

somewhere to turn if their 

situation gets worse and 

they need help” (Kjallman 

Alm, Hellzen & Norbergh, 

2013, s. 294) 

 
”Many patients stated that 

they withdrew to their 

small circle of family and 

close friends to avoid 

confrontation with the 

outside world where they 

might feel ashamed and 

judged by the attitudes 

and responses of others” 

(van Gennip, Pasman, 

Osterveld-Vlug, Willems & 

Onwuteaka-Philipsen, 

2013, s. 1086) 

 
 

 

 

 

 

 

Utmaningar för individen 

 

 

 

 

 

Ensamhet – en 

begränsande faktor 
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4.3 Etiska överväganden 

Kjellström (2017) beskriver vikten av att följa etiska lagar och principer. Huvudsyftet med 

etiskt övervägande handlar om att skydda individer från att skadas, såras eller utnyttjas. 

Kjellström (2017) beskriver detta som en ökad möjlighet till sårbarhet vilket innebär att 

individer i studier som deltar och inte besitter förmågan till ett samtycke löper risk för att 

blottas. Examensarbetet använder sig av artiklar som följt etiska riktlinjer och där individer 

erhållit information om att deltagandet är frivilligt. Deltagarna har i samtliga studier tackat 

jag till att delta i studierna. Kjellström (2017) skriver även om vikten att motivera positivt för 

etiken i studier. Forskning får godkännas, utföras och beskrivas i respekt till individen. 

Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter ska beaktas vid etikprövningen (CODEX, 

2018). Kjellström (2017) beskriver ärlighet och hederlighet såsom nödvändiga delar i arbeten 

vilket skrivs vetenskapligt. Motivet till examensarbetet föranleder att skapa ny kunskap och 

öka förståelsen för patienters upplevelse av sin demenssjukdom. CODEX (2018) beskriver 

förvrängning, förfalskning och vilseledande inom forskningsetiken som oredligt och 

forskarfusk. Exempel på oredlighet är plagiat och förvanskning av andra personers ord och 

idéer. För att undvika plagiat i examensarbetet har referering utförts enligt APA-modellen. 

Detta för att det tydligt ska framgå vem som beskriver vad (Eriksson, 2015). Examensarbetet 

refererar i samtliga stycken till författare och lyfter därmed erkännande och ger respekt till 

författaren, genom så få omskrivningar som möjligt (CODEX, 2018). Slutligen ska nämnas 

att samtliga artiklar i detta examensarbete är vårdvetenskapliga och peer-reviewed vilket 

innebär att artiklarna är granskade av andra forskare innan de är publicerade. 

5 RESULTAT  

Resultatet i denna systematiska litteraturstudie mynnade ut i två teman och sammanlagt fyra 

subteman som visas i tabell 2. Teman och subteman presenteras i kommande text samt 

åskådliggörs med hjälp av särskilda citat från orginalartiklar som ingått i examensarbetet. 

Tabell 2. Presentation av tema och subtema 

Tema Subtema 

 

Individ i ett sammanhang 

 

• Att vara betydelsefull i en grupp 

• Att uppleva trygghet med rutiner 

och strukturer i vardagen 

 

 

Utmaningar för individen 

 

• Ensamhet – en begränsande faktor 

• Positiv stimulans i olika aktiviteter 
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5.1 Individ i ett sammanhang  

Temat består av två subteman: Att vara betydelsefull i en grupp och Att uppleva trygghet 

med rutiner och strukturer i vardagen. De presenterade två subteman innehåller fynd vilka 

beskriver de demenssjuka patienternas upplevelse av att delta i en meningsfull verksamhet 

och som ökar deras välbefinnande och livskvalitet. Även vikten av struktur och rutiner är 

betydelsefulla för att ge patienter med demenssjukdom en kontinuerlig, meningsfull och 

stimulerande vardag. 

5.1.1 Att vara betydelsefull i en grupp 

I resultatet framkom att de demenssjuka patienterna upplevde sig vara betydelsefulla i en 

grupp främst genom stödet från vårdpersonalen. Upplevelsen av att få stöd i nya situationer 

stärkte självkänslan och blev en positiv upplevelse (Hancox, van der Wardt, Pollock, Both, 

Vedhara & Harwood, 2018). Patienten med demenssjukdom belyste i resultatet betydelsen av 

kommunikation mellan varandra. Genom att samarbeta kring olika moment bröts den 

sociala isoleringen, ökade kommunikationsförmågan och gav patienterna med 

demenssjukdom upplevelsen av att vara betydelsefulla i en grupp. Patienten med 

demenssjukdom upplevde även acceptans när integrering med individer i liknande situation 

ägde rum och delade erfarenheter med varandra (Brataas, Bjugan, Wille & Hellzén, 2010; 

Strandenæs, Lund & Rokstad, 2017; Willis, Chan, Murray, Matthews & Banerjee, 2009). När 

vårdpersonalen arrangerade meningsfulla aktiviteter ökade välbefinnandet hos patienterna 

med demenssjukdom och gruppen fann en gemenskap i mötet med individer i liknande 

situation (Söderhamn, Aasgaard & Landmärke, 2014 ; Willis et al., 2009). 

Resultatet visade på att en uppmuntrande inställning från vårdpersonalen samt möjlighet till 

frivillig medverkan i olika aktiviteter, motiverade patienten med demenssjukdom till större 

frekvens av delaktighet (Söderhamn et al., 2014). Utfallet i resultatet blev att enskilda 

patienter med demenssjukdom upplevde sig både vara bekräftade och betydelsefulla i 

gruppen oavsett om de valde att medverka eller bara betraktade aktiviteten. Miljön utanför 

hemmet i samvaro med andra upplevde patienterna med demenssjukdom som betydelsefull 

då vårdpersonalen var inkluderande och stödjande. Att bli behandlad som andra lika väl 

fungerande individer utan demenssjukdom uppskattades (Strandenæs et al., 2017; 

Söderhamn et al., 2014). Patientens upplevelse av att vilja delta begränsades av den egna 

personligheten och livsstilen vilket medförde svårigheter att självständigt delta i olika 

aktiviteter. En viktig aspekt i att uppleva delaktighet var de anhöriga som var en viktig länk 

för att patienten med demenssjukdom upplevde motivation till aktiviteter och gemenskap. 

Resultaten visade att upplevelsen av social gemenskap och aktiviteter var betydelsefulla för 

patienter för att få uppleva en social tillhörighet i en grupp med andra individer (van Gennip, 

Pasman, Oosterveld-Vlug, Willems & Onwuteaka-Philipsen, 2013; Kjallman Alm, Hellzen & 

Norbergh, 2013; Rokstad, Mccabe, Robertsson, Strandenæs, Tretteteig & Vatne, 2019).  

Några patienter med demenssjukdom menade att integrering i en grupp även förhindrade 

utvecklingen av pågående demenssjukdom: ”Some of the participants claimed that day care 

attendance helped prevent the progression of dementia” (Strandenæs et al., 2017, s. 768). 

Resultatet visade även upplevelsen av att vid vissa tillfällen enbart sitta och betrakta 

aktiviteten utan att delta. Det upplevdes som tryggt och betraktades som ett mänskligt behov 

av patienten med demenssjukdom. Upplevelsen med både möjlighet till att integrera och ha 

möjlighet till att distansera sig i ett sammanhang, stärkte både välbefinnandet och 
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självkänslan (Strandenæs et al., 2017). Frivilligheten att komma och gå till en aktivitet såsom 

patienten med demenssjukdom önskade, var av stor betydelse för att skapa tillit och 

självbestämmande i sin vardag. Patienten med demenssjukdom upplevde sig vara 

betydelsefull i en grupp stärkte självkänslan och minskade osäkerheten (Rokstad et al., 2019; 

Strandenæs et al., 2017).  

5.1.2 Att uppleva trygghet med rutiner och strukturer i vardagen 

Patienterna med demenssjukdom återgav i resultatet betydelsen av rutiner och struktur i 

vardagen som en trygghetsfaktor. Återkommande aktiviteter och händelser resulterade i 

copingstrategi och en stabilitet för patienterna med demenssjukdom att få kontroll över sin 

autonomi. Resultatet visade även att patienten med demenssjukdom blev mer följsam i 

närvaron i aktiviteten när aktiviteter hade en viss struktur, var anpassade och motiverande. 

Förmågan att socialisera sig med andra och skapa rutiner i sin vardag fick till följd att 

patienten med demenssjukdom även blev mer företagsam och följsam i sin vardag i 

integrering med andra i sin omgivning utanför aktiviteten (Hancox et al., 2018; Martin, 

Turner, Wallace, Stanley, Jesuthasan & Bradbury, 2015). Betydelsen av rutiner och struktur i 

sin vardag beskrev patienten med demenssjukdom: “This was seen as important by the tutors 

as they felt participants felt safe as they know to some degree what is coming, or that there is 

a structure to it” (Martin et al., 2015, s. 428). En begränsning i resultatet framkom och som 

beskrev att patienter med demenssjukdom, vilka inte regelbundet utövar en aktivitet, hade 

sämre förmåga att vara delaktiga i grupper och med andra individer i samhället (Hancox et 

al., 2018; Martin et al., 2015). 

Resultatet visade stärkt självkänsla och ökad trygghet hos patienten med demenssjukdom då 

vårdpersonal erbjöd möjligheter att med hjälp av stöd ta egna initiativ till olika aktiviteter. 

Upplevelsen av att bli kontaktad regelbundet av utomstående stödpersoner för att säkerställa 

välmåendet uppskattades av patienterna med demenssjukdom (Willis et al., 2009). Trygghet 

med rutiner och struktur i vardagen som patienter med demenssjukdom var i behov av 

handlade främst om att ramarna för aktiviteten och kommunikationen var tydlig nog 

(Brataas et al., 2010). I resultatet framkom även betydelsen av att gruppens deltagarantal till 

aktiviteten inte var alltför stor. Patienten med demenssjukdom likställde tryggheten med 

rutiner och strukturer i vardagen i olika aktiviteter med de egna tidigare upplevelser i sin 

yrkesverksamma period, före diagnosen demenssjukdom (Brataas et al., 2010; Martin et al., 

2015; Strandenæs et al., 2017; Söderhamn et al., 2014). 

Resultatet visade dessutom att aktiviteter som innan demenssjukdomen upplevdes som 

trivsamma för patienterna, uppskattades i samma utsträckning efter diagnosen (Brataas et 

al., 2010). Under samtal och vägledning med vårdpersonal gavs patienten med 

demenssjukdom trygghet och självkänsla att genomföra vardagssysslor på ett strukturerat 

och tryggt sätt genom att stödet gavs individuellt. Patienterna med demenssjukdom uttryckte 

sig: ”Participants described this as coziness” (Brataas et al., 2010, s. 2844). Matlagning och 

måltiderna på dagvården upplevdes som betydelsefulla för patienter med demenssjukdom. 

Dukning, dekoration och tända ljus var en uppbyggd struktur i aktiviteten som gav trygghet i 

vardagen genom upplevelsen i en tidigare familjetradition dock nu med nya perspektiv. 

Måltiderna gav en struktur och trygghet i vardagen då de var återkommande och möjliga att 

förutsäga som en planerad aktivitet varje vecka (Brataas et al., 2010; Karuncharernpanit, 

Hendricks & Toye, 2014; Strandenæs et al., 2017). Näringsupptaget och aptiten hos patienter 

med demenssjukdom sågs också förbättras genom att delta i de sociala aktiviteterna 
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(Karuncharernpanit et al., 2014). Rutinerna återkom i momenten och uppskattades och 

stärkte patientens självkänsla att genomföra tidigare självklara och nu på ett nytt sätt 

(Brataas et al., 2010; Strandenæs et al., 2017). 

5.2 Utmaningar för individen 

Temat består av två subteman: Ensamhet – en begränsande faktor och Positiv stimulans i 

olika aktiviteter. De presenterade subteman innehåller gemensamma fynd avseende 

mänskliga behov och speglar förhållningssättet mellan patient med demenssjukdom och 

vårdpersonal. Målet var att belysa resultatet av aktivitet och den bidragande stimulansen i 

samklang med egna hälsan och välmåendet för patienten med demenssjukdom. 

5.2.1 Ensamhet – en begränsande faktor 

Resultatet belyste att patienter med demenssjukdom upplevde ensamhet och utanförskap då 

situationen blev alltför utelämnande och sårbar. Patienter med demenssjukdom uttryckte 

desorientering i situationer ur både i sociala-, vårdande samt i enskilda sammanhang 

tillsammans med sina anhöriga. Upplevelser av händelser som orsakat obehag skapade ett 

utanförskap även i sociala sammanhang tillsammans med anhöriga (Willis et al., 2009; 

Kjallman Alm et al., 2013). Genom deltagande i aktiviteter gemensamt med andra stärktes 

identiteten och minskade upplevelsen av ensamhet. Ensamhet blev en begränsning vilket 

övervanns med stöd från vårdpersonal och de anhöriga. Upplevelsen av att inte veta vad 

vänner och bekanta ska tycka och uttrycka när kännedom om sjukdomen ges, medförde att 

patienten drog sig undan helt eller delvis (Bunn, Sworn, Brayne, Robinsson & Goodman, 

2013).  

Resultatet visade även att den upplevda ensamheten tydliggjordes när patienten med 

demenssjukdom uttryckte missnöje över sociala situationer: ”She was also concerned, as 

were some informal carers that using the same services as more advanced people with 

dementia would cause her excessive anxiety about her future” (O’shea, Timmons, O’shea & 

Irving, 2019, s. 494). Det belystes även att när patienten med demenssjukdom upplevde 

ensamhet begränsades kapaciteten både före och under själva aktiviteten patienten deltog i 

(O´shea et al., 2019).  

En bild av att patienten med demenssjukdom först förstod begränsningen då kommunikation 

och information blev tydlig framkom i resultatet i studien av Gennip (2013). I resultatet 

framkom att patienter med demenssjukdom ofta undvek konflikter. Ensamhet begränsade 

patienterna med demenssjukdom till vidare utveckling och stimulans. Omgivningens 

reaktioner fångades upp av patienten med demenssjukdom vilken uppfattade informationen 

och intrycken som svårtolkade och förolämpande (van Gennip et al., 2013). 

Resultatet visade även att rädsla och desorientering både fysiskt och psykologiskt utgjorde ett 

hinder och medförde isolering i olika sammanhang. Upplevelsen för patienter med 

demenssjukdom att ta sig till en ny plats blev ett hinder för deltagande då rädslan 

begränsade: ”Service providers in our focus group acknowledged that, in their experience, 

most memory clinics were currently held in environments that may be frightening or 

shocking for patients and carers” (Bunn et al., 2013, s. 748). Patienter med demenssjukdom 
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som fick hjälp att kontakta en stödgrupp eller en stödperson, upplevde inte ensamheten lika 

svår, utan uppfattade att problemet var sjukdomsrelaterat och förstod att hindret gick att 

övervinna (Kjallman Alm et al., 2013; Willis et al., 2009). 

5.2.2 Positiv stimulans i olika aktiviteter 

Resultatet visade att återhämtning och reduceringen av stress påverkade minnesfunktionen 

för de demenssjuka patienterna. Upplevelsen av att kommunicera, socialisera sig, minnas 

namn på personer samt sätta situationer i ett sammanhang blev lättare: ”Other caregivers 

noted an improvement in awareness and communication, linking this to the benefit of social 

stimulation” (Rokstad et al., 2019, s. 1402). Variationen av både aktivitet, olika aktiviteter 

och återhämtning var betydelsefulla för att få positiv stimulans och en återkommande 

struktur. Kombinationen av att delta i aktiviteter på dagvården dagtid och sedan återhämta 

sig i hemmiljö skapade en omväxling i det dagliga livet. Patienten med demenssjukdom 

upplevde att välbefinnandet ökade även för den anhöriga partnern, när de som par var 

åtskilda för en stund (Rokstad et al., 2019). 

Vårdpersonalens uppmuntran och stöd till patienten med demenssjukdom att delta i 

aktiviteter, sätta delmål att uppnå och ha mod att pröva olika saker stärkte motivationen och 

skapade en förbindelse mellan vårdpersonalen och patienten med demenssjukdom. 

Resultatet belyste även vikten av att aktiviteterna var valbara och stimulerande för att 

patienten med demenssjukdom skulle erhålla positiv stimulans i olika aktiviteter (Martin et 

al., 2015; Rokstad et al., 2019; Strandenæs et al., 2017). 

Resultatet belyste även en skillnad i de grupper där närvaron av patienter med 

demenssjukdom var låg. Mindre följsamhet, önskan att dela upp aktiviteten var resultat vilka 

gav mindre lust att utföra aktiviteterna. Utebliven positiv stimulans hos patienterna med 

demenssjukdom resulterade i sämre kognitiv förmåga, sämre humör och mer oro och stress. 

Dessa grupper uppvisade även en sämre förmåga till kommunikation mellan varandra och 

vårdpersonalen (Hancox et al., 2018; Karuncharernpanit et al., 2014). De patientgrupper där 

patienterna med demenssjukdom inte fick hjälp med struktur, rutiner och stöd i deltagandet 

visade trenden i olika studier att lusten att närvara och utföra aktiviteten minskade (Hancox 

et al., 2018). 

6 DISKUSSION 

Studiens syfte var att beskriva hemmavarande patienters upplevelse av att vårdas i den tidiga 

palliativa fasen vid demenssjukdom. Diskussionsdelen presenterar metoddiskussion, 

resultatdiskussion och avslutas med en etisk diskussion.  
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6.1 Metoddiskussion 

Examensarbetet har induktiv design, vilket betyder att ansatsen är kvalitativ och att valet av 

metod för examensarbetet är en systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002). Metoden 

valdes då syftet i examensarbetet var att beskriva patienters upplevelser och det kvalitativa 

analysarbetet stärker valet av metod. Evans (2002) beskriver metoden relevant för både 

erfarenhets- och upplevelsebaserade studier vilket sågs vara en styrka och gav tillförlitlighet i 

examensarbetets. Mårtensson och Fridlund (2017) har beskrivit att examensarbeten ska 

uppfylla krav på vetenskaplig kvalitet och ses som ett vetenskapligt dokument. Vidare 

beskriver Mårtensson och Fridlund (2017) hur den kvalitativa forskningen diskuteras mot 

begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet för säkerställandet 

av kvalitet. I metoddiskussionen tas dessa begrepp med för att säkerställa kvaliteten på 

examensarbetet.  

Processen till början av examensarbetet startade med tankar om huruvida en 

sjuksköterskestudent bäst kommer att kunna bidra till att presentera examensarbetet utifrån 

patientens egen upplevelse på sin demenssjukdom. Tankeprocessen beskriver Friberg 

(2017b) likt ett rörligt förlopp vilken ständigt är föränderlig och genomgår olika faser. Att 

intervjua patienter med demenssjukdom fanns i tankarna för att få en aktuell bild över 

patienternas direkta upplevelse och på ett mer nyanserat sätt få fram kvalitativa data med 

frågor som inte tidigare bearbetats. Även intervjustudier är en metod vilken hade kunnat 

besvara examensarbetets syfte. Resultatet hade möjligtvis blivit mer beskrivande men 

metoden valdes bort då tiden för studien var begränsad och underlaget för redan tidigare 

studier på området visade sig vara stort och även låg i anslutning till nutid. Nackdelen att 

endast välja systematisk litteraturstudie är att de enskilda patienternas upplevelse kommer 

att bli svårare att ta fram i resultatet. Dock blev fördelen mer synbar i den systematiska 

litteraturstudien då fler perspektiv av patienters upplevelser inkluderades då fler 

vetenskapliga artiklar ingick i analysen.  

Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver vikten av att ha hög kvalitet på examensarbetet 

och att det säkerställs genom att processen i examensarbetet presenteras på ett metodiskt 

och noggrant sätt. De beskriver vidare att de vetenskapliga artiklar som används ska vara 

från primära källor i sin originalversion för att bedömas vara av god kvalitet. Henricson 

(2017) beskriver att vara utförlig i arbetet stärker överförbarheten. Vidare beskriver 

Henricson (2017) att trovärdigheten i studierna återfinns då databaser med god relevans 

används i syftet att söka datamaterial. Datainsamlingen av material utfördes genom att välja 

databaserna CINAHL Plus samt PubMed vilka innehåller artiklar inom ämnet 

omvårdnadsvetenskap och medicin. Examensarbetet inriktar sig på vårdvetenskap med 

inriktning mot omvårdnad vilket med gott resultat fullgör relevansen i att använda ovan 

nämnda databaser för examensarbetet.  

Svensk MeSH användes som ett hjälpmedel i syfte att hitta relevanta sökord som 

överensstämde med ord på engelska. Vidare användes svensk MeSH för att hitta passande 

betydelser för att hitta sökord i betydelsen av demens, tidigt stadium av demens, 

patientupplevelse, patientattityd, patientens syn, hemvård, hemmaboende, kvalitativ, 

intervju samt att leva med demenssjukdom. Dessa sökningar utfördes för att finna 

vetenskapliga studier med innehåll som kunde svara på det egna examensarbetets syfte. 

Henricson (2017) beskriver sökstrategin genom att det bidrar till en ökad trovärdighet. Den 

sensivitet Henricson (2017) beskriver visas genom att studierna var återkommande när 

sökorden angavs även i olika kombinationer. 
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Examensarbetets pålitlighet stärktes genom att endast använda vetenskapliga artiklar till 

analysen som var vetenskapligt granskade. Att använda vetenskapliga artiklar i analysen som 

uppfyllde kravet peer-review ökar det pålitligheten i examensarbetet, belyser Henricson 

(2017). Till detta användes kvalitetsgranskningsfrågor för att säkerställa kvaliteten men som 

är svåra att uppnå fullt ut för ett examensarbete på grundnivå (Mårtensson & Fridlund, 

2017). Begränsande i detta examensarbete är att tolv av fjorton frågor valdes ut att inkluderas 

i kvalitetsgranskningstabellen vilket kan påverka tillförlitligheten i resultatet (Henricson, 

2017). 

Nackdelen med att välja en kvalitativ ansats till examensarbetet är att sökandet efter 

datamaterialet kan upplevas i egenskap av att fenomenet redan är givet innan beskrivningen 

och redan där bildar förförståelsen (Henricson, 2017). Erfarenheter och värderingar vilka 

syftar till medvetenhet som redan finns innan examensarbetet påbörjas vilken kan skapa 

reflektioner att ta hänsyn till i skrivprocessen (Priebe & Landström, 2017). Den egna 

förförståelsen till examensarbetet fanns till viss del då tidigare arbetsuppgifter omfattade 

vård till patienter med demenssjukdom. Denna förförståelse kan i examensarbetet leda till 

feltolkning av de vetenskapliga artiklarnas resultat då urvalet kan ske både medvetet och 

omedvetet. Polit och Beck (2012) beskriver att individuella beskrivningar och omdömen inte 

kan uteslutas i en litteraturstudie. För att i motsats ge Evans (2002) beskrivning av att det i 

litteraturstudier från tidigare forskning finns en liten risk till missuppfattningar. I 

examensarbetet har hänsyn tagits till både Polit och Beck (2012) samt Evans (2002) genom 

att insamla data utan att lägga vikt på egen förförståelse. Förförståelsen i analysarbetet i 

examensarbetet diskuterades kritiskt samt reflekterande med handledare, 

sjuksköterskestuderande samt även andra utomstående.  

Peer debriefing är begreppet som används i kritisk granskning av material mellan individer 

för att minimera att data feltolkas (Mårtensson & Fridlund, 2017). Positivt för processen är 

att trovärdigheten ökar genom att neutrala individer granskar examensarbetet och synliggör 

relevant fakta (Henricson, 2017). Polit och Beck (2012) beskriver att förförståelsen inte går 

att utesluta och hur detta påverkat dataanalys samt resultat. Därtill beskriver Henricson 

(2017) att genom diskussioner med handledare samt sjukskötestuderande säkra att analysen 

baseras på data vilket minskar feltolkning av inhämtad data. Fenomenet har studerats 

ingående med en noggrann arbetsstruktur vilket stärker examensarbetets giltighet 

(Henricson, 2017). Den egna förförståelsen utmanade arbetet när nyckelfynden skulle hittas. 

Tolkande av texten för att hitta nyckelfynden genomfördes genom att vara textnära och 

förbise förförståelsen. Artiklarna översattes till svenska för att lättare få en helhetsbild och 

jämfördes parallellt med den engelska för att minska risken för feltolkning. Processen vändes 

sedan genom att först läsa den på engelska för att stämma av att resultatet var likvärdigt med 

den första processen och att risken för feltolkning minimerades. Fördelen med att översätta 

artiklarna var att på ett lättare sätt få en bättre översikt att helheten i materialet. Styrkan för 

att hitta rätt nyckelfynd utformade processen till att öka antalet nyckelfynd i andra omgången 

vilket i enlighet med Polit och Beck (2012) ökade möjligheterna att undvika inkorrekta fynd. 

Mårtensson och Fridlund (2017, s.432) beskriver fördelarna med att utomstående granskar 

resultatet genom peer debriefing är att ”färgning av data” minskar och därmed även 

feltolkning av data.  

Examensarbetets överförbarhet blir därutöver mer komplicerad att applicera då olika 

kulturer i analysarbetet inte var centrerade till ett geologiskt område utan hade en stor 

spridning i olika delar av världen. Till detta kommer även innebörden av de olika ländernas 

sjukvårdssystem som inte överensstämmer med varandra. Slutsatsen om att resultatet är 
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vedertaget i alla länder oberoende sjukvårdssystem, går ej att ta ställning till i detta 

examensarbete. 

6.2 Resultatdiskussion  

Resultatet i examensarbetet omfattade två teman: Individ i ett sammanhang och 

Utmaningar för individen. Nedan följer resultatdiskussionen som omfattar de viktigaste 

fynden vilket besvarar syftet: Att beskriva hemmavarande patienters upplevelse av att 

vårdas i den tidiga palliativa fasen vid demenssjukdom. 

 

Resultatet i examensarbetet visar att aktiviteter som utfördes i grupp främjade 

kommunikation mellan patienterna samt gav dem möjlighet att uppleva samhörighet och 

delaktighet med andra individer. Genom att patienten deltog i aktiviteter med individer i 

liknande situation som den egna, var det möjligt att vid nästkommande tillfälle minnas både 

samtal, möten och händelser. Patienter med demenssjukdom upplevde att vardagen blev mer 

innehållsrik och gav en mening genom mötet med andra i en ny miljö och med liknande 

erfarenheter. Vidare i resultatet från detta examensarbete visade patienter med 

demenssjukdom att tydlig kommunikation i samarbetet men andra, enskilt, tillsammans med 

anhörig och vårdpersonal var viktig för minnesfunktionen. Resultatet i examensarbetet 

belyser även att när patienten med demenssjukdom förlorade möjligheten att uttrycka sig 

verbalt på samma sätt som tidigare inträdde en ny epok i livet utan möjlighet till förberedelse 

eller stöd från vårdpersonalen. För en patient med en demenssjukdom blir det en utmaning 

att hantera nya situationer då de inte liknar det tidigare upplevda mönstret. Vidare visar 

resultatet i examensarbetet att även ensamhet begränsade patienten med demenssjukdom att 

delta i sociala sammanhang av rädsla för vad omgivningen skulle tycka och tänka när de fick 

kännedom om demenssjukdomen. Dessa upplevelser skapade ett obehag och resultatet går 

att koppla ihop med Erikssons (1994) teori om lidande och det sjukdomslidande som 

beskriver relationen mellan smärta och lidande, när de grundläggande behoven inte längre 

blir tillgodosedda. Då verbal dialog inte längre fungerar som kommunikationsverktyg 

skapade det även en själslig smärta vilken på sikt leder till skam- och skuldkänslor hos 

patienten. Förankringen till den vetenskapliga teorin belystes även i den tidigare forskningen 

där Krupic et al. (2015) beskrev att sjuksköterskorna många gånger upplevde det svårt att få 

tiden att räcka till för patienterna med demenssjukdom. 

 

Resultatet i examensarbetet kan även kopplas till att det även är av vikt att belysa de mindre 

bra delarna i den tidigare forskningen, där Krupic et al. (2015) beskrev patienternas 

upplevelse av oro och rädsla för nya och obekanta situationer. Resultatet i examensarbetet 

visar vidare även att den ensamhet som patienten med demenssjukdom upplevde blev ett 

hinder för fortsatt aktivitet och känslan av att vara delaktig försvann. Den tidigare 

forskningen (Krupic et al., 2015) belyser att rimliga mål samt ett pedagogiskt 

tillvägagångssätt med tydliga instruktioner medförde att patienten med demenssjukdom 

utmanade sig själv och genomförde aktiviteten då det gavs motivation för den. Fynden i 

examensarbetets resultat stärks även av Patientlagen (SFS 2014:821) då den lägger särskild 

vikt vid att göra patientens ställning tydlig, främja dess integritet, självbestämmande samt 

delaktighet. I relation till examensarbetets vårdvetenskapliga perspektiv, kan Patientlagen 

(SFS 2014:821) och utmaningen för patienten med demenssjukdom kopplas till Erikssons 

(1994) teori som beskriver betydelsen av egenvärdet och vikten av det, för att främja 
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hälsoprocessen och minimera livslidandet. Det kopplas även tillbaka till resultatet i 

examensarbetet, vilket visade att genom vårdpersonalens stöd och närvaro i 

sjukdomsprocessen, minskade lidandet då patienten kunde visa uppskattning och själv 

belysa att minnet påverkades positivt då det fanns upprepade mönster och strukturer. I den 

tidigare forskningen visade Ericson-Lidman et al. (2013) att betydelsen av samarbetet mellan 

sjuksköterskan och anhörig partner var en central del för att patienten med demenssjukdom 

kunde bibehålla livskvalitet och ha fortsatt tillit både till sin egen förmåga och andra i sin 

omgivning. 

 

Resultatet i examensarbetet visar att om frustration uppstår i vårdlaget mellan 

vårdpersonalen själva, resulterar det i en större frekvens av rädsla och oroliga reaktioner hos 

patienten med demenssjukdom. En reflektion är att när de egna hälsoresurserna inte längre 

kan tillvaratas upphör möjligheten för patienten med demenssjukdom att behärska sin 

situation och att det förvärras i samvaro med andra. När det uppstår situationer som 

patienten med demenssjukdom inte kan råda över blir det en utmaning både för 

vårdpersonalen och patienten med demenssjukdom att behärska. Denna reflektion 

överensstämmer även med resonemanget som Nationella Rådet för Palliativ Vård (2019) 

belyser genom att beskriva vikten av en trygg miljö kring patienten med demenssjukdom. 

Resultatet i examensarbetet visar även att ett gott samarbete mellan olika professioner 

påverkar patientens mående och möjligheter att socialisera sig på ett för patienten tryggt sätt. 

Resonemanget kring rutiner och struktur i en grupp och i samråd med patienten, i 

examensarbetets resultat stärks genom Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) där det 

stadgas att vården som bedrivs ska utformas samt genomföras i samförstånd med patienten. 

Detta kan även kopplas till examensarbetets vårdvetenskapliga perspektiv där Eriksson 

(1994) beskriver att egenvärdet är viktiga i alla led och en grundförutsättning i 

hälsoprocessen.      

 

Resultatet från examensarbetet visar även att en avgörande faktor för att ge god 

personcentrerad, omhändertagande helhetsvård är att få mer kunskap om hur 

demenssjukdomen påverkar den individuella patienten med demenssjukdom. Även 

kommunikationen förbättras när det finns kunskap om hur det kan ske på bästa sätt och för 

patientens bästa. Vidare visar resultatet i examensarbetet betydelsen av att patienten med 

demenssjukdom ges individuellt stöd i form av motivation för att öka sitt mod och 

initiativförmåga i samvaro med andra. I den tidigare forskningen belyste Solheim (2019a) att 

vården blir allt mer krävande i takt med att sjukdomsprocessen förändras och att patienten 

med demenssjukdom får nya utmaningar vilken omgivningen ska förhålla sig till. En 

reflektion som blir tydlig från examensarbetets resultat är vikten av att behålla rutiner och en 

god struktur kring patienten med demenssjukdom just för att bibehålla den kognitiva och 

funktionella förmågan genom hela sjukdomsprocessen. Genom att se det unika hos varje 

enskild patient och skapa ett förtroende i den omvårdnad som ges skapas en allians och tillit 

till samarbetet med andra vilket den tidigare forskningen Kitamura et al. (2019) och Edberg 

et al. (2007) påvisade i sina studier. Resultatet i examensarbetet belyser att den anhörige 

partnern är en av förutsättningarna för att skapa en god personcentrerad vård då denne har 

ett stort ansvar för informationen till vårdpersonal som verkar kring patienten med 

demenssjukdom. Den tidigare forskningen (Egilstrod et al., 2019) belyser vidare hur maktlös 

den anhöriga partnern upplevde sig vara när kontrollen över situationen gick förlorad, något 

som även patienten med demenssjukdomen kände av i sin relation till den anhöriga 

partnern. Koppling till tidigare forskning ses även i sjukdomslidandet det vårdvetenskapliga 

perspektivet där Eriksson (1994) beskriver människan i förlust av kontroll måste be om hjälp 
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för att klara de grundläggande behoven. Den vårdvetenskapliga teorin belyser vidare att det 

krävs tid och utrymme att anpassa sig till nya livsformer vilket tar längre tid än omgivningen 

uppfattar (Eriksson, 1994). Detta visar även den tidigare forskningen på där Krupic et al. 

(2015) visade vikten av att vara tydlig i både ord och handling, för att stress och olustkänslor 

skulle minska för patienten med demenssjukdom. Även i lagrum följer det strukturen då 

begreppet delaktighet regleras i Patientlagen (2014:821) där behovet av trygghet, 

regelbundenhet samt patientsäkerhet uppges ska främja patienterna. Reflektionen är att den 

anhöriga partnern och utomstående är av stor betydelse för välmåendet för sin partner i sin 

demenssjukdom och kan genom motivation och kraft stärka tilliten och våga utmana den 

egna förmågan hos patienten och partnern med demenssjukdom att umgås med andra. 

 

Resultatet i examensarbetet belyser vidare att både patienterna med demenssjukdom och 

deras anhöriga gynnades av planerade och strukturerade aktiviteter. Att vara anhörig och 

vårdpersonal till en patient med demenssjukdom kräver ständiga anpassningar i takt med att 

sjukdomsförloppet förändras vilket kräver ett närvarande strukturerat samspel mellan 

patient med demenssjukdom, anhörig samt övriga sjukvårdsaktörer inom vårdområdet. I den 

tidigare forskningen belyser Edberg et al. (2007) ett samband mellan otydlig struktur och de 

missförstånd som uppstår i olika situationer mellan patienter med demenssjukdom och 

vårdpersonal. Resultatet i examensarbetet belyser att patienterna med demenssjukdom i 

vissa fall uppträdde oetiskt i samspel med andra individer och det utan vetskap om hur 

situationen tolkades av övriga individer när struktur, rutiner och kunskap uteblev. Till detta 

går det att koppla det vårdvetenskapliga perspektivet och de sammanhang där behoven för 

patienten med demenssjukdom inte uppmärksammas. Då respekt för individens integritet 

uteblir och de konsekvenser det ger när en individ inte blir sedd eller får ta plats i ett 

sammanhang beskriver det vårdvetenskapliga perspektivet Eriksson (1994) med att det 

mynnar ut i ett livslidande. 

 

Resultatet i examensarbetet visar att struktur och rutiner förbättrade samspelet mellan 

patienten med demenssjukdom och den anhöriga partnern då vårdpersonal gav engagemang 

och stöd till båda. Det grundade sig i att det fanns kunskaper hur kommunikation och 

samspel mellan patienter med demenssjukdom, anhöriga och vårdpersonal utspelades. 

Moonga et al. (2016) och Edberg et al., (2008) ger i tidigare forskning stöd i sina studier för 

hur gränssättning och struktur ökar motivationen och engagemanget i sammanhang med 

andra individer. Dessa fynd överensstämmer även med resultatet i examensarbetet och den 

upplevelse patienterna med demenssjukdomar då situationen var mer strukturerad och 

planerad när de var i sociala sammanhang med andra individer. Koppling till resultatet i 

examensarbetet går även att relatera till Patientlagen (2014:821) där stadgar talar om vikten 

av att ge patienter med demenssjukdomar rätta förutsättningar. Detta knyter vidare även an 

till Erikssons (1994) vårdvetenskapliga teori gällande vårdlidandet vilken beskrivs som ett 

maktutövande då friheten berövas då vårdpersonal inte förändrar och anpassar rutiner efter 

den förmåga patienten har. 

 

Vidare visar resultatet i examensarbetet vikten av att främja balansen mellan delaktighet och 

återhämtning samt att det upplevs som en viktig del för patienter med demenssjukdomar. 

Detta uppmärksammas och stöds i den tidigare forskningens resultat av Krupic et al. (2015) 

som beskriver hur omgivningen kan bemöta patienter med demenssjukdom. Krupic et al. 

(2015) belyste i tidigare forskning vikten av rättvisa bedömningar i de behov som patienten 

med demenssjukdom visade omgivningen. I förhållande till egna önskningar var det en 

utmaning att genomföra aktiviteter med andra och följa andras villkor. Resultatet i 
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examensarbetet visar att utmaningen för patienten med demenssjukdom förorsakade 

antingen agiterat eller tillbakadragenhet, när intryck och ljud från vårdpersonal och andra i 

en grupp distraherade uppmärksamheten. Genom att visa omtänksamhet och att genom 

handling få patienten med demenssjukdom att förstå situationen skapar det tilltro till den 

egna förmågan. Vidare framkommer det i examensarbetets resultat vikten av att 

omgivningen tolkade den icke-verbala kommunikationen och därmed gav rätt stödinsats till 

patienter med demenssjukdomar. Detta främjade balansen mellan hälsa och den nödvändiga 

återhämtningen. Detta överensstämmer med tidigare forskningen som Häikiö et al. (2019) 

belyser genom att redogöra för att balansen mellan att ta hand om sig själv och sin 

demenssjuke partner inte alltid är självklar. En reflektion är att sjuksköterskan och 

vårdpersonal tillsammans med patienten med demenssjukdom skapar förutsättningar till 

fortsatt utveckling i demenssjukdomens alla stadier. Det genom att hitta balans i både vila 

samt aktivitet. Resultatet i examensarbetet visar på att när sjuksköterskan uppmärksammade 

de svårigheter som patienten med demenssjukdom hade ökade det livskvaliteten och 

motivationen. 

 

Vidare visar resultatet i examensarbetet att tydlighet i samspelet med andra individer och 

patienten med demenssjukdom är viktig för förståelsen av den egna rollen. Att bemöta 

patienten med demenssjukdom på samma sätt som i ett möte mellan två friska individer är 

viktigt. Det överensstämmer och går att koppla till Patientlagen (2014:81) vilken i sina 

stadgar beskriver den delaktighet patienten har rätt till i sin vård. Även sjuksköterskans och 

vårdpersonalens skyldighet att främja och förebygga hälsa beskrivs i Hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30). Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) kan också relateras till det 

vårdvetenskapliga perspektivet genom att Eriksson (1994) i sin teori om sjukdomslidandet 

nämner pendlandet mellan lidande och lust vilken då kan stärkas genom att patienten hittar 

tillbaka till motivationen vilket i sin tur stärker självkänslan och delaktigheten.  

 

6.3 Etikdiskussion 

Individers självbestämmande och frihet är i vårt samhälle av stor betydelse och avgörande för 

hur tilliten blir till vetenskaplig forskning. Autonomiprincipen beskriver Kjellström (2017) 

omfattar en god hantering av det forskningsmaterial som används i examensarbetet. 

Respekten till människors lika värde och integritet ger forskning en utmaning i att hantera 

material på ett etiskt korrekt sätt för att skydda människors integritet och respektera 

människans lika värde i alla sammanhang. Samtliga vetenskapliga artiklar till 

examensarbetet har forskningsetiskt via CODEX (2018) beaktat de mänskliga rättigheterna 

och grundläggande friheter. Kjellström (2017) beskriver att de etiska aspekterna ska löpa 

genom hela examensarbetet och att prövningen ligger i att undvika att framställa material så 

att människor kränks, skadas eller försummas.  

De artiklar som valdes ut till litteraturstudien har en synlig etikprövning där de intervjuade 

patienternas samtycke delges tydligt. I enlighet med Kjellström (2017) var utmaningen att 

beskriva den demenssjuke patientens upplevelse av sin vård utan att denna ska känna sig 

kränkt, bli skadad eller känna sig försummad i sammanhanget. Examensarbetet har ett etiskt 

motiv vilket motiverades i etiska överväganden i examensarbetet. Genom vetenskaplig 

forskning var önskan om att skapa en förbättrad utveckling och livskvalitet i individers liv 
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genom att ett visst fenomen studerades så att grund för en framtida förändring kunde bli 

möjlig. För att examensarbetet i framtiden ska gynna kunskapsutvecklingen inom området 

demenssjukdomar kommer examensarbetet i utbildningens verksamhetsförlagda del 

presenteras för en personalgrupp i lämpligt forum. Examensarbetets svåraste del har varit att 

genom att på ett annat språk samt genom egna skrivna ord förmedla vidare kunskap för att 

öka kunskapen om demenssjukdomen. 

7 SLUTSATSER 

Examensarbetet syfte att belysa hemmavarande patienters upplevelse av att vårdas i den 

tidiga palliativa fasen vid demenssjukdom. I resultatet framkom att patienter med 

demenssjukdom upplevde att vårdpersonalen ingav trygghetskänsla, välbefinnande och 

därmed ökade livskvaliteten. Resultatet visade att social gemenskap med aktiviteter som 

kändes igen gav patienter med demenssjukdom möjlighet till en välbekant vardag vilken blev 

både motiverande och entusiasmerande. Resultatet påvisade även att patienter med 

demenssjukdom uppskattade rutiner, struktur och en tydlig kommunikation och att utrymme 

gavs för individuellt unikt stöd. Aktiviteter vilka kändes igen av patienterna med 

demenssjukdom visade resultatet att det skapade tilltro till egna förmågan och gav även en 

upplevelse av att minnet förbättrades. Möjligheten att få vara delaktig med individer vilka 

befann sig i liknande situation stärkte känslan av att ha kvar förmågan att uppleva 

gemenskap. Att ge omvårdnad till patienter med demenssjukdom visade resultatet, kräver en 

regelbunden noggrann planering och struktur för att upplevas som trygg och tillförlitlig. 

Resultatet visade att rätt förutsättningar vid rätt tillfälle för en patient med demenssjukdom 

skapade samarbetsförmåga, tillit samt främjade patientens autonomi. 

Med hjälp av examensarbetets resultat kan ökad kunskap ges till omgivningen i vården till 

patienter med demenssjukdom, för vilka situationer som fungerar bra och mindre bra och 

verka för att det som skapar obalans förhindras. Vårdpersonal och anhöriga kan genom att 

vara tydliga i sin kommunikation minska oro och stress hos patienten med demenssjukdom. 

Ensamhet kan vara självvald med också skapa isolering i de fall patienten med 

demenssjukdom saknar stöd i en situation denne befinner sig i och vill lyckas med. Balans 

mellan aktivitet och återhämtning visade resultatet är viktigt för livskvaliteten hos patienten 

med demenssjukdom, något som omgivningen kan hjälpa till att balansera genom att vara 

uppmärksam. Återhämtning är betydelsefull för att minska intryck och mängd information 

som patienten med demenssjukdom ska kunna ta tillvara. Att skapa rätt förutsättningar och 

ge tid för att individuellt möta patienten med demenssjukdom stärker självkänslan och 

upplevelsen av att vara betydelsefull. Genom att belysa konsekvenser i möten med patienter 

med demenssjukdom i olika livssituationer kan en bättre förståelse för vilket stöd 

patientgruppen kan behöva i sin vård vid tidig fas av demenssjukdomen införlivas vid rätt 

tidpunkt i olika livssituationer. 
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8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Många studier har gjorts i området kring patienters upplevelser om sin demenssjukdom. 

Däremot underskattas patientens möjlighet att uttrycka sin upplevelse genom ord i en dialog. 

Att därför vidare forska i området och ta hänsyn till kroppsspråk, ögonkontakt och mimik i 

relation till i vilka tillfällen patienten med demenssjukdom avviker från en grupp eller tillfälle 

kan vara betydelsefull för att veta i vilken omfattning patienten med demenssjukdom behöver 

återhämtning och ett annat stöd. Kunskapen kommer att ha betydelse för hur aktiviteter 

bättre kan planeras i en omgivning och tidsmässigt på dygnet. Att demenssjukdomar är ett 

område som ständigt förändras i takt med att omgivningen förändras, ändrar även 

förutsättningar för patienten med demenssjukdom att få ett meningsfullt och betydelsefullt 

liv. Att fylla livet med aktiviteter och social gemenskap och det i balans med återhämtande 

inslag kommer att ge förutsättningar till livskvalitet både enskilt och tillsammans med 

anhöriga, sin partner och sin omgivning. Att ge möjlighet till ett värdigt liv för den enskilda 

patienten med demenssjukdom öppnar även möjligheter till att förstå sig själv bättre i 

sjuksköterskerollen, genom den ökade kunskap och reflektion som demenssjukdomar utgör i 

vår omgivning dagligen. 
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BILAGA A - SÖKMATRIS 

Datum  Databas 
och 
urval  

Sökord  Antal 
träffar  

Läst 
abstract
  

Läst 
hela  

Utvalda  Artikelnummer och namn  

2019-11-12  CINAHL 
Plus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peer 
reviewed 
abstract  
2012-2019 
  

patient experiences or 
perceptions or 
opinions or attitudes 
or views AND early 
stage dementia or 
dementia AND home 
care services or home 
health care or home 
healthcare or 
home nursing AND qu
alitative or interview  
  

149  31  9 2 1 
Experiences of attending day care services designed for  
people with dementia – 
a qualitative study with individual interviews 
 
11 
Multiple stakeholders on respite service access for people 
with dementia and their carers 
 
 
  

2019-11-12  CINAHL 
Plus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peer 
reviewed 
full text 
abstract 
2008-2019 

patient experiences or 
perceptions or 
opinions or attitudes 
or views AND living 
with dementia 
AND home care 
services or home 
health care or home 
healthcare or 
home nursing 
AND qualitative or 
interview  

168 26 7  1  2  
Experiences of day care and collaboration among people 
with mild dementia  
   

  

    

    
  



  

2 

2019-11-12  CINAHL 
Plus 
 
 
 
 
Peer 
reviewed 
abstract 
2013-2019 

patient experiences or 
perceptions or patient 
opinions or patient 
attitudes or patient 
views AND living with 
dementia AND home 
living AND qualitative 
or interview  
  

163 9 3 1 3  
Perceptions of exercise for older people living with 
dementia in Bangkok, Thailand: an exploratory qualitative 
study  
  

2019-11-12  CINAHL 
Plus 
 
 
Peer  
reviewed 
full text 
abstract 
2013-2019  

patient experience 
AND dementia AND 
interview  
   

71 12  7 3 4  
Contextualizing the findings of a systematic review on 
patient and carer experiences of dementia diagnosis and 
treatment: a qualitative study  

 
5  
The development of a model of dignity 
in illness based on qualitative 
interviews with seriously ill  
patients.  
10 
Day care for people with dementia: A qualitative study 
comparing experiences from Norway and Scotland 
12 
Factors influencing adherence to home-based strength 
and balance exercises among older adults with mild 
cognitive impairment and early dementia: Promoting 
activity, independence and stability in early dementia 
(PrAISED) 

2019-11-12  CINAHL 
Plus 
 
 
 
Peer  
Reviewed 
2013-2019  

patient  
experience or 
perspective 
or view AND dementia 
AND interview or 
qualitative AND early 
stage of dementia 
  

36 11 8 3  6  
Qualitative evaluation of a  
self-management  
intervention for people in  
the early stage of dementia.  
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2018-12-20  PubMed Manuell sökning   7 
Experiences of long term ongoing structured support in 
early stage of dementia –  
a case study  

2019-11-15 CINAHL 
Plus 
 
 
 
Peer 
reviewed 
2009-2019  

nurse perception or 
experience AND 
early stage dementia 
or early stage of 
dementia  

104 9 5 1 9 
People with dementia and their family carers' satisfaction 
with a memory service: a qualitative evaluation 
generating quality indicators for dementia care  

2019-11-19 PubMed early stage dementia 
or early stage of 
dementia AND 
patient experiences 
or perceptions or 
opinions or attitudes 
or views AND home 
care services or 
home health care 

20 4 3 1 8 
Attending an activity center: positive experiences of a 
group of home-dwelling persons with early-stage 
dementia 
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      BILAGA B – KVALITETSGRANSKNINGSFRÅGOR 

 

 

1   Finns det ett tydligt problem formulerat?  

2   Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna?  

4   Vad är syftet?  

5   Är metoden beskriven?  

6   Är undersökningspersonerna beskrivna?  

7   Har data analyserats på ett tydligt sätt?  

8   Hänger metod och teoretiska utgångspunkter     

ihop?  

9   Är resultatet tydligt presenterat?  

10 Har författarna tolkat studiens resultat?  

11  Finns det argument?  

12  Finns det några etiska resonemang?  

13  Finns det någon metoddiskussion?  

        

            

(Friberg, 2017, s. 187) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel  Fråga 
1  

Fråga 
2  

Fråga 
4  

Fråga 
5  

Fråga 
6  

Fråga 
7  

Fråga 
8  

Fråga 
9  

Fråga 
10  

Fråga 
11  

Fråga 
12  

Fråga 
13  

Poäng  

1  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  10  

2  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  10  

3  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  10  

4  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  10  

5  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  10  

6  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  10  

7 1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  10  

8 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 

9 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 

10 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 

11 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 

12 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 
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BILAGA C - ARTIKELMATRIS 

Artik

el nr  

Författare 

Årtal Tidskrift 

Land  

 

Titel  

 

Syfte  

 

Metod  

 

Resultat  

1 Författare:  

Strandenaes, 

M. G., Lund, A 

& Rokstad, A. M. 

M.  

 

Årtal:  

2017  

 

Tidskrift:  

Aging & mental 

Health  

 

Land:  

Norge  

Experiences of attending  

daycare services designed  

for people with dementia – 

a qualitative study with  

individual interviews  

  

Syftet med denna studie var att 

undersöka deltagares 

upplevelser med dagvård 

avsedda för personer med 

demens.  

Ansats:  

Kvalitativ   

 

Datainsamling:  

Enskilda 

intervjuer  

 

Medverkande:  

17st med mild eller 

måttlig demens  

 

Deltagarnas 

ålder:  

72-92 år 

 

Analysmetod:  

Kvalitativ 

innehållsanalys  

Deltagarna rapporterade att 

dagvård hade ett positivt resultat 

på deltagarnas fysiska funktion, 

kognition, välbefinnande och 

situationen hemma eftersom de 

var försedda med social 

stimulans, måltider och 

aktiviteter.  

 

Dagvård bidrog till 

upprätthållande av en rytm och 

struktur i vardagen. Dessutom 

bidrog personalen att göra 

dagvård en säker plats att vara 

och förstärkt en känsla av 

samhörighet.  

2  Författare:  

Brataas, H. 

V., Bjugan, H., 

Wille, T & 

Hellzén, O.  

Experiences of day care an

d collaboration among peo

ple with mild dementia  

  

Syftet var att ge en inblick i hur 

äldre vuxna med mild kognitiv 

svikt uppfattar och upplever 

dagvård.  

Ansats:  

Kvalitativ 

Datainsamling:  

Narrativa 

intervjuer  

Tre huvudteman framkom: 

Ambivalens skiftar till intresse, 

meningsfull aktivitet föder 

välbefinnande och social 

gemenskap främjar livslust.  
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Årtal:  

2010  

 

 

Tidskrift:  

Journal of Clinic

al Nursing  

 

Land:  

Norge  

 

Medverkande:  

14st med mild 

demenssjukdom  

 

Deltagarnas 

ålder:  

Framgår inte  

 

Analysmetod:  

Kvalitativ  

innehållsanalys  

  

3  Författare:  

Karuncharernpa

nit, 

S., Hendricks, J 

& Toye, C.  

 

Årtal:  

2014  

 

Tidskrift:  

International 

Journal of Older  

People Nursing  

 

Land:  

Thailand  

Perceptions of exercise for  

older people living with  

dementia in Bangkok, 

Thailand: an exploratory  

qualitative study  

  

Syftet var att beskriva 

uppfattningar 

om lämplig motion för 

människor som lever med 

demens i Bangkok, Thailand  

Ansats:  

Kvalitativ  

 

Datainsamling:  

Semistrukturerade 

intervjuer  

 

Medverkande:  

17st varav 

8st personer med 

demenssjukdom  

 

Deltagarnas 

ålder: 64-81 år 

 

Analysmetod:  

Kvalitativ 

innehållsanalys  

Resultatet gav tre huvudteman:  

- Hur motion definieras 

- Upplevda förmåner av motion   

- Hur motion bör genomföras. 
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4  Författare:  

Bunn, F. Sworn, 

K. Brayne, 

C. Ilffe, S. 

Robinson, L. & 

Goodman, C.  

 

Årtal:  

2013  

 

Tidskrift:  

Health  

Expectations 

  

Land:  

Storbritannien  

Contextualizing the 

findings of a systematic 

review on patient 

and carer experiences of 

dementia diagnosis and 

treatment: a qualitative 

study  

  

Att testa och kontextualisera 

resultaten av en systematisk 

granskning av kvalitativa 

studier som tittar på patient 

och vårdare diagnos och 

behandling av demens  

  

Ansats:  

Kvalitativ 

  

Datainsamling:  

Semistrukturerade 

intervjuer och 

fokusgrupper  

 

Medverkande:  

27st varav 3st med 

demenssjukdom  

 

Deltagarnas 

ålder:  

Framgår inte  

 

Analysmetod:  

Kvalitativ 

innehållsanalys  

Resultat från fokusgrupperna och 

intervjuer var konsekvent med de 

från den systematiska översynen. 

Granskningsresultatet var 

tillämpligt. Det hittades till en 

början information om att 

diagnostiska tjänster avsevärt 

hade förbättrats, men som senare 

i den systematiska översynen, 

upplevdes som otillräcklig.  

5  Författare:  

van Gennip, I. E., 

Pasman, H. R. 

W., Oosterveld-

Vlug, M. G., 

Willems, D. L., 

& Onwuteaka-

Philipsen, B. D.  

 

Årtal:  

2013  

 

The development of a 

model of dignity in illness 

based on qualitative 

interviews with seriously ill 

patients.  

Syftet med studien var att 

utveckla en konceptuell modell 

av värdighet, som gäller för en 

bred patientpopulation, som 

belyser den process genom 

vilken allvarlig sjukdom kan 

underminera patientens känsla 

av värdighet i hela sjukdoms 

bana, från diagnos och framåt.  

Ansats:  

Kvalitativ   

 

Datainsamling:  

Djupintervjuer  

 

Medverkande:  

34 st varav 8 med 

demenssjukdom  

 

 

Resultatet visade utvecklingen på 

en värdighetsmodell i två steg av 

begreppet demenssjukdom. Enligt 

denna modell behöver 

sjukdomsrelaterade tillstånd inte 

påverka patienternas värdighet 

direkt men indirekt genom att 

uppmärksamma hur patienterna 

påverkas och hur de uppfattar sig 

själva. Det identifierades tre 

komponenter som formar 

självuppfattning: (a) den enskilde 
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Tidskrift:  

International 

journal of  

nursing studies  

 

Land:  

Nederländerna  

Deltagarnas 

ålder:  

De med 

demenssjukdom 

var 65-85 år  

 

Analysmetod:  

Kvalitativ 

innehållsanalys  

själv: subjektiva upplevelser och 

personliga egenskaper hos 

patienten: (b) samarbete: 

individen själv i ömsesidig 

interaktion tillsammans med 

andra och (c) objektivt: jaget som 

en social interaktion i andras 

ögon.  

6  Författare:  

Martin, F. 

Turner, A. 

Wallace, M. L. 

Stanley, 

D. Jesuthasan, J. 

& Bradbury, N.  

 

Årtal:  

2015  

 

Tidskrift:  

Dementia 

 

Land:  

Storbritannien  

Qualitative evaluation of a 

self management 

intervention for people in 

the early stage of 

dementia.  

Syftet var att beskriva 

erfarenheter av att delta i ett 

nytt självförvaltningsprogram.  

Ansats:  

Kvalitativ  

 

Datainsamling:  

Intervjuer i 

fokusgrupper  

 

Medverkande:  

6st  

 

Deltagarnas 

ålder:  

Medel 68,9 år  

 

Analysmetod:  

Kvalitativ  

innehållsanalys  

 

Huvudtema:  

Erfarenhet av att delta i kursen  

 

Tre underteman presenterades:  

 

1 format och leverans  

2 intervention innehåll  

3 rekommendationer för 

förändring  

7  Författare:  

Kjallman A, A., 

Hellzen, O. & 

Norbergh, K-G. 

Experiences of long term 

ongoing structured support 

in early stage of dementia - 

a case study.  

Syftet var att undersöka pars 

erfarenheter av att delta i en 

stödgrupp tillsammans med 

Ansats:  

Kvalitativ  

 

 

Resultatet visar på vikten av 

förståelsen och sympati som 

stärks i sociala relationer i 



  

8 

 

Årtal:  

2013  

 

Tidskrift:  

International 

Journal of older 

people Nursing  

 

Land:  

Sverige  

sin partner i tidigt stadium av 

demens. 

Datainsamling:  

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Medverkande:  

4 par  

 

Deltagarnas 

ålder:  

72-78 år 

Analysmetod:  

Kvalitativ 

innehållsanalys 

interaktion med andra par i 

likande situationer. 

 

Det framkom tre kategorier som 

var betydelsefulla: 

 

1- Känsla av trygghet. 

2- Kunskap om sjukdomen. 

3- Gemenskap i sjukdomen. 

 

      

8 Författare:  

Söderhamn, U., 

Aasgaard & 

Landmärke, B. 

Årtal: 

2014 

Tidskrift: 

Clinical 

Interventions in 

Aging 

Land: 

Norge 

Attending an activity 

center: positive 

experiences of a group of 

homedwelling persons with 

early stage dementia 

Syftet med denna studie var att 

belysa erfarenheter av hemma-

boende personer med tidig 

demens som går till ett 

aktivitetscenter och deltar i 

anpassade fysiska och sociala 

aktiviteter som tillhandahålls 

av sjuksköterskor och 

volontärer. 

Ansats: Kvalitativ 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Medverkande: 

8 st med tidig fas 

av demenssjukdom 

Deltagarnas 

ålder: 

64-86 år 

Analysmetod: 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Fyra kategorier framkom: 

 

- Uppskattade aktiviteter 

- Prisade sjuksköterskor och 

volontärer 

- Vara mer aktiv 

- Ingå i en gemenskap 

9 Författare: 

Willis, R., Chan, 

J., Murray, J., 

People with dementia and 

their family carers’ 

satisfaction with a memory 

service: A qualitative 

Syftet var att slutföra en 

kvalitativ undersökning av 

tillfredställelse med en 

minnestjänst (The Croydon 

Ansats: 

Kvalitativ 

 

 

Sex teman framkom: 

Upplevelse av demens 

Användarupplevelse 

Hjälpsamma insatser 



  

9 

Matthews, D. & 

Banerjee, S. 

 

Årtal: 

2009 

 

Tidskrift: 

Journal of 

Mental Health 

 

Land: 

Storbritannien 

evaluation generating 

quality indicators for 

dementia care. 

memory service model- 

CMSM) 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Medverkande: 

31st varav 16st 

personer med 

demenssjukdom 

 

Deltagarnas 

ålder: 

65 år och äldre 

 

Analysmetod: 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Normalisera det katastrofala 

Tydlig kommunikation 

Brister i Service 

 

Kamratstöd och tydlig 

kommunikation sågs som 

värdefulla tillgångar som 

tillhandahölls av aktiviteten. 

10 

 

Författare: 

Rokstad, M A M., 

Mccabe, L., 

Robertson, M J., 

Strandenæs, G 

M., Tretteteig, S. 

& Vatne, S. 

Årtal: 

2019 

Tidskrift: 

Dementia 

 

Land: 

Norge och 

Storbritannien 

Day Care for People with 

Dementia: A Qualitative 

Study Comparing 

Experiences from Norway 

and Scotland. 

Syftet var att undersöka och 

jämföra upplevelser av dagvård 

för personer med demens som 

beskrivs av dagvårdens 

deltagare och deras 

vårdgivare/anhörig.   

Ansats: 

Kvalitativ 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Medverkande: 

68st varav 36st 

personer med 

demenssjukdom 

 

Deltagarnas 

ålder: 

Framgår inte 

Specialist dagvård för personer 

med demenssjukdom tycks vara 

ett viktigt stöd och positiva 

resultat hittades för personer med 

demenssjukdom och avlastning 

för anhöriga. Det fanns stora 

likheter i resultatet i de båda 

länderna. 



  

10 

 

Analysmetod: 

Tematisk analys 

11 

 

Författare: 

O`shea, E., 

Timmons, S., 

O`shea, E. & 

Irving, K. 

 

Årtal: 

2019 

 

Tidskrift: 

The 

Gerontological 

society of 

America 

 

Land: 

Irland 

Multiple Stakeholders’ 

Perspectives on Respite 

Service Access for People 

with Dementia and Their 

Careers 

Syfte med denna studie var att 

framställa flera intressenters 

perspektiv, bland annat 

personer med demens, om 

tillgång till och avlastnings 

tjänster i samband med 

demens. 

Ansats: 

Kvalitativ 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Medverkande: 

35st varav 6st med 

demenssjukdom 

 

Deltagarnas 

ålder: 

58-86 år 

 

Analysmetod: 

Induktiv tematisk 

analys 

Tre teman framkom: 

 

- Acceptans av tjänsten 

- Navigationskunskaper och 

färdigheter 

- Konstruktion och bedömning 

om avlastningsbehov 

12 

 

 

 

 

 

Författare: 

Hancox, E J., van 

der Wardt, V., 

Pollock, K., 

Booth, V., 

Vedhara, K. & 

Harwood, H R. 

 

Årtal: 

2018 

 

Factors influencing 

adherence to home-based 

strength and balance 

exercises among older 

adults with mild cognitive 

impairment and early 

dementia: Promoting 

Activity, Independence and 

Stability in Early Dementia 

(PrAISED) 

Syftet med denna studie var att 

undersöka mönster av 

svårigheter och handledarnas 

påverkan på främjandet av 

aktivitet, självständighet och 

stabilitet i tidig demens 

(PrAISED) ihop med 

deltagarnas följsamhet till den 

hembaserade styrka och 

balansövningarna. 

Ansats: 

Kvalitativ 

 

Datainsamling: 

Intervjuer 

 

Medverkande: 

15st varav 7st med 

demenssjukdom 

 

 

Sex teman framkom: 

- Rutin 

- Praktiskt och känslomässigt 

stöd 

- Minnes stöd 

- Ändamål 

- Tidigare erfarenheter av 

idrott och motion 

- Tro på och erfarenheter av 

fördelar 



  

11 

 

Tidskrift: 

Plos One 

 

Land: 

Storbritannien 

Deltagarnas 

ålder: 

68-91 år 

 

Analysmetod: 

Induktiv tematisk 

analys 
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