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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige diagnostiseras varje år ca 25 000 personer av en demenssjukdom. 

Sjukdomen drabbar främst äldre. I samma takt som befolkningen idag blir allt äldre ökar 

även antalet drabbade. För att kunna ge en god omvårdnad till personer med 

demenssjukdom krävs det att sjuksköterskan innehar en viss kunskap. Om en sjuksköterska 

har bristande kunskap om demenssjukdom som diagnos, hur denne ska kommunicera med 

personen på bästa sätt och om omvårdnad av en person med demenssjukdom kan det bidra 

till en ökad risk för att personer med diagnosen får en otillfredsställd vardag. Syfte: Att 

beskriva sjuksköterskans kunskapsbehov vid omvårdnad av personer med demens. Metod: 

En allmän litteraturöversikt med nio kvantitativa artiklar och tre kvalitativa artiklar. 

Resultat: Sjuksköterskan har kunskapsbehov i omvårdnaden av personer med demens. 

Behovet berör kunskaper om demenssjukdom som diagnos, delaktighet, kommunikation 

mellan sjuksköterska och personen med demenssjukdom samt anhöriga, palliativ vård och 

psykisk ohälsa. Slutsats: Sjuksköterskan är i behov av utvecklad kunskap och kompetens för 

att personer med demenssjukdom ska få en god omvårdnad och på så sätt en tillfredsställd 

vardag.  För att en person med demenssjukdom ska få en god omvårdnad behöver mer 

personcentrerad vård integreras i demensvården genom vidareutbildningar och kurser på 

arbetstid. 

 

Nyckelord: BPSD, Demenssjukdom, Kunskapsbehov, Omvårdnad, Personcentrerad vård, 

Sjuksköterska  



ABSTRACT 

Background: About 25,000 people in Sweden every year are diagnosed with a dementia 

disease. The disease affects older people and at the same rate as people today are getting 

older, so is the number of people affected. In order to provide good nursing care to people 

with dementia, the nurse must have some knowledge. A nurse with lack of knowledge about 

dementia as diagnoses, how it should communicate with people in the best way and how the 

care of a person with dementia is best utilized, it results in a higher risk for people with the 

diagnosis having an unsatisfied everyday life. Purpose: The purpose of this study was to 

describe the nurse's knowledge needs in the care of people with dementia. Method: A 

general literature review has been used as a method for the work of nine quantitative articles 

and three qualitative articles. Results: The nurse has knowledge gaps in the care of people 

with dementia. The needs concerns knowledge about dementia as a diagnosis, participation, 

communication between the nurse and the person with dementia and the relatives, palliative 

care and mental illness. Conclusion: The nurse is in need of developed knowledge and skills 

in order for people with dementia to receive a good nursing care and thus a satisfactory 

everyday life. Person-centered care could, through the nurse's knowledge, be more integrated 

into dementia care through training and courses during working hours. 
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1 INLEDNING 

Intresset för valt område “kunskapen hos sjuksköterskan inom demensvården” väcktes bland 

annat under den verksamhetsförlagda utbildningen i termin två på särskilt boende för 

personer med demenssjukdom. Erfarenhet av att bemöta personer med demenssjukdom har 

gett insikt i betydelsen av sjuksköterskans kunskaper. Mälardalens högskola på HVV 

lämnade även detta intresseområde som förslag till examensarbetet. Under utbildningens 

gång har insikt skapats om att demenssjukdom är en sjukdom som ökar i mängd samt att 

detta genererar i ett växande vårdbehov för personer med demenssjukdom. Detta medför 

större krav på fördjupad kunskap hos sjuksköterskan kring omvårdnaden. Vid otillräcklig 

kunskap finns en ökad risk för att personer med demenssjukdom inte får en god, 

personcentrerad vård vilket kan resultera i en otillfredställande vardag eller otillfredsställda 

behov. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras en beskrivning av demenssjukdom, omvårdnad vid 

demenssjukdom och sjuksköterskans kunskap. Även relevanta lagar och riktlinjer, tidigare 

forskning samt vårdvetenskapligt perspektiv inom området tas upp. 

2.1 Demenssjukdom 

I Sverige diagnostiseras varje år ca 25 000 personer av någon slags demenssjukdom (Ekwall 

& Jansson, 2016). Demenssjukdom är ett samlingsnamn för sjukdomar som leder till 

progressiva försämringar i hjärnan och generellt orsakar en tydlig försämring av minne och 

tankeförmåga. Dessa försämringar kan uttrycka sig olika beroende på vilka delar i hjärnan 

som drabbas och olika demenssjukdomar kan ha liknande symtom. För att en person ska 

kunna diagnostiseras krävs en grundlig demensutredning och att symtomen blivit bestående 

och funnits i minst sex månader (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Demenssjukdomar delas vanligtvis in i primärdegenerativa, vaskulär, sekundär och olika 

blandformer. Vid primärdegenerativa demenssjukdomar angrips i första hand hjärnbarkens 

nervceller då de blockeras och gör att signalerna ej går fram i hjärnan som dem ska. Detta gör 

att hjärncellerna börjar dö snabbare än vanligt. Den vanligaste primärdegenerativa 

demenssjukdomen är alzheimers (Basun, Skog, Wahlund & Wijk, 2013; Marcusson, 2011). 

Alzheimers är den mest förekommande sorten av alla demenssjukdomar och innefattar 60-

70% av alla personer som diagnostiseras med en demenssjukdom i Sverige (Ekwall & 

Jansson, 2016). En vaskulär demenssjukdom kan en person drabbas av om blodtillförseln till 

hjärnan hindras, vanligtvis på grund av en blodpropp. Symtomen uppkommer vanligtvis 
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plötsligt och kan vara varierande. En sekundär demenssjukdom kan drabba en person i följd 

av en somatisk sjukdom, vanligtvis efter en hjärntumör, stroke eller om personen har brist på 

något i blodet. Symtomen i en sekundär demenssjukdom kan minskas eller försvinna om 

primärsjukdomen botas alternativ lindras. Blandformsdemens benämns när personens 

hjärnskador är så omfattande att det ej går att begränsa till en specifik diagnos. Den 

vanligaste kombinationen är alzheimers och vaskulär demenssjukdom (Basun et al., 2013; 

Marcusson, 2011). 

 

Demenssjukdom drabbar främst äldre och risken att drabbas ökar med åldern. Vid 65 års 

ålder ökar riskerna betydligt och var femte person över 80 år har en demenssjukdom. Några 

andra riskfaktorer för att drabbas av sjukdomen är hypertoni, ärftlighet, låg utbildningsnivå, 

fysisk inaktivitet och rökning (Ekwall & Jansson, 2016). Enligt Lindqvist (2015) har forskare i 

nuläget ej funnit något botemedel för demenssjukdomar. Forskare har däremot funnit 

läkemedel som ofta felaktigt kallas “bromsmedicin” vilken används i behandlingen för 

alzheimers. Dessa läkemedel bromsar inte upp sjukdomsförloppet utan dämpar endast 

symtomen. 

2.1.1 Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) 

Enligt Edberg, Asplund, Berglund, Blomqvist och Edvardsson (2011) är beteendemässiga och 

psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) en benämning som fungerar som ett 

samlingsnamn för de olika symtom och beteenden en person med en demenssjukdom kan 

drabbas av. Symtomen kategoriseras i beteendemässiga och psykiska symtom. 

Beteendemässiga symtom kan exempelvis vara aggressivitet, gråt, ropande, sexuellt 

opassande beteende och vandrande. De psykiska symtomen kan vara ångest, apati, 

hallucinationer, sömnlöshet och hämningslöshet . De symtom som personer med 

demenssjukdom kan få orsakat av sjukdom kan medföra olika stora svårigheter. Ekwall och 

Jansson (2016) menar att svårigheterna som kan uppkomma påverkar dagliga funktioner 

genom försämrat minne, emotionella funktioner, språk, tankeförmåga och 

kommunikationssvårigheter. Personer med demenssjukdom behöver ofta efter en tid vård 

under alla dygnets timmar på grund av att BPSD förvärrats. Detta resulterar många gånger i 

att det blir ohållbart för personen och de anhöriga att ha personen i hemmet på grund av att 

BPSD blir för påtaglig. 

2.1.2 Behandling av BPSD 

Forskare har kommit fram till att god omvårdnad ska användas som den primära 

behandlingen mot BPSD då det har bäst effekt. Trots detta använder många vårdinrättningar 

idag främst farmakologisk behandling mot BPSD (Oliveira, Radanovic, Mello, Buchain, 

Vizzotto, Celestino & Forlenza, 2015). Den mest förekommande farmakologiska 

behandlingen är acetylkolinesterashämmare. Antipsykotika och bensodiazepiner 

förekommer också trots att det avråds då antipsykotiska och bensodiazepiner kan bidra till 

allvarliga biverkningar såsom stroke och ökad mortalitet (Lindqvist, 2015). 
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2.2 Omvårdnad vid demenssjukdom 

Det finns nationella riktlinjer som ska följas vid omvårdnad av personer med 

demenssjukdom. Det är rekommendationer om åtgärder som ska ses över vid mötet med 

personen med demenssjukdom. Några av rekommendationerna för sjuksköterskan är att 

sträva efter att se personen med demenssjukdom från dennes perspektiv, att se personen 

som sin samarbetspartner, att delta i omvårdnadsplaneringen tillsammans med de anhöriga 

vid godkännande av personen med demenssjukdom samt att försöka bevara en nära relation 

med personen med demenssjukdom. På så sätt utbyts viktig information för planering och 

utförande av personcentrerad omvårdnad (Socialstyrelsen, 2017).  

 

Sjuksköterskan har som ansvar att alltid oavsett sjukdom samla in information om personens 

aktuella problem och utifrån det kunna utforma en bedömning. På grund av medföljande 

kommunikationsutmaningar är det betydelsefullt att sjuksköterskan samarbetar med övrig 

vårdpersonal och anhöriga för att tillsammans kunna ta beslut som som gynnar personen i 

fråga. Det är betydelsefullt eftersom det minskar svårigheterna vid en subjektiv bedömning 

och det blir då enklare att få en god helhetssyn på personen med demenssjukdom. Ett mål 

med omvårdnaden är att personen med demenssjukdom ska uppleva ett tillfredsställande 

vardagsliv, vilket bland annat kan innefatta aktiviteter personen föredrar samt möjlighet att 

fortsätta med vanor personen hade innan insjuknandet. Det är av vikt att använda personens 

livsberättelse, personlighet och värderingar för att lättare förstå och se hur personen agerar i 

olika situationer (Brooker, 2015).  

 

Omvårdnadsåtgärderna bör utformas ändamålsenligt för den enskilda personen, vilket görs 

genom att införa lämpliga omvårdnadsåtgärder som bevarar personens relationer till andra 

och låta personen vara del av det sociala samspelet. Omvårdnadsåtgärderna bör även 

utformas utifrån en persons livsberättelse för att personen ska få vara i sammanhang den 

tidigare vistats i och på det sättet få personen att känna självigenkännig (McCormack & 

McCance, 2019). 

2.3 Sjuksköterskans professionella kunskap 

Förbättringskunskap och evidensbaserad vård ingår i sjuksköterskans kärnkompetenser. För 

att en sjuksköterska ska kunna arbeta med dessa punkter krävs det att denne innehar en viss 

kunskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Bentling (2010) anser att sjuksköterskans 

kunskap kan beskrivas som praktisk och teoretisk. Att kombinera dessa två kunskaper skapar 

goda förutsättningar för att utveckla en professionell kunskap som sjuksköterska.  
Att inneha en teoretisk kunskap handlar om att kunna reflektera över sina egna handlingar i 

en verklig upplevd situation (Bentling, 2010). För att sjuksköterskan ska kunna reflektera 

över sina egna handlingar och kunna se vad som skulle vara den bästa handlingen utifrån 

patientens fall är det avgörande att sjuksköterskan är påläst om den evidensbaserade vården. 

Detta för att vara medveten om vad den senaste forskningen visat är de bästa handlingarna i 

givna situationer. Det är dock väsentligt att sjuksköterskan är medveten om att alla 

situationer är unika (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Att inneha praktisk kunskap 

handlar om att ha en allmän kunskap och erfarenhet (Bentling, 2010). Sjuksköterskan som 

arbetat inom demensvården under en tid skapar sig en erfarenhet som formar omvårdnaden 

av en person med demenssjukdom (Lindqvist, 2015). För att kunna använda sig av sin 

praktiska kunskap kan sjuksköterskan använda sig av tre redskap. Det första är praktiken 
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som illustrerar hur en handling går till, det andra är dialogen mellan sjuksköterskor som ska 

föras för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter och det sista är reflektionen 

(Bentling, 2010).  

 

För att sjuksköterskan ska kunna använda sig av både sin teoretiska och praktiska kunskap 

och på så sätt skapa sig en professionell kunskap krävs det att organisationen har en kultur 

som främjar kompetensutvecklingen. Detta genom att möjlighet för reflektion ges, möjlighet 

att arbeta evidensbaserat och möjlighet att kunna utbyta erfarenheter med sina kollegor 

finns. Professionell kunskap handlar också om att kunna ta hänsyn till och tolka lagar och 

föreskrifter för att därefter kunna utföra lämpliga handlingar (Bentling, 2010). 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

 

Personcentrerad vård valdes som teori eftersom det är en central del i omvårdnaden. För att 

sjuksköterskan ska kunna utföra en god omvårdnad för personer med demenssjukdom är det 

väsentligt att sjuksköterskan innehar kunskap om personcentrerad vård. 

2.4.1 Personcentrerad vård 

Enligt Kitwood (1997) var forskningen under 1970- 80- och 90-talet inriktad på behandling 

av personer med demenssjukdom och fokuserade mycket på diagnosen som enbart ett 

biomedicinskt fenomen. Diagnosen sågs då kunna destruera personligheten och kvar blev 

endast ett ”tomt skal”. Eftersom botemedel ej fanns för sjukdomen kunde sjukvården endast 

erbjuda förvaring av dessa personer. Kitwood (1997) menar att sjukvården istället bör se 

demensvården ur ett psykosocialt perspektiv och detta genom att individualisera vården. 

Detta görs genom att arbeta med personcentrerad vård, vilket inriktas på att understödja den 

enskilda personen bakom sjukdomen och på det sättet erbjuda en värdig tillvaro i vardagen. 

Personen med demenssjukdom likt alla andra är i behov av kärlek, trivsel, uppskattning samt 

att uppleva sysselsättning och meningsfulla relationer (Kitwood, 1997). Personcentrerad vård 

är en arbetsstruktur och ett förhållningssätt där grunden är att inneha en holistisk syn på 

människan. Det handlar om att kunna se personen som en egen individ, bekräfta dennes 

upplevelse av sjukdomen, inkludera personen i vården och utgå från individens perspektiv 

(Rogers, 1961; McCormack & McCance, 2019). Det är betydelsefullt att vårdpersonal ser 

personen som expert på sin sjukdom och att vårdpersonalen finns där för att stödja och 

arbeta tillsammans med personen mot ett minskat lidande. Personcentrerad vård är centralt 

vid utformandet av en omvårdnad ändamålsenligt för den enskilda personen (Rogers, 1961; 

McCormack & McCance, 2019).  

 

För att sjuksköterskan ska kunna arbeta med personcentrerad vård är användandet av 

personens livsberättelse grundläggande. Livsberättelsen kan ge kunskap om vem personen 

med demenssjukdom är och hur denne ser på livet, värderingar och beslut denne tagit. 

Livsberättelsen hjälper sjuksköterskan se ur personens subjektiva perspektiv och på det 

sättet underlättar det utformningen av den ändamålsenliga omvårdnaden för den enskilda 

individen (Brooker, 2007). Centralt för personcentrerad vård är även partnerskapet där alla 

parter blir delaktiga i planeringen och genomförandet av vården. Detta innebär att 

sjuksköterskan och vårdpersonalen hela tiden har en kommunikation med personen och 
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ibland också de anhöriga, vilket gör att sjuksköterskan och vårdpersonalen lättare får en 

förståelse för hur personen upplever den aktuella situationen. Klarhet uppstår i den enskilda 

personens livsberättelse och eventuella orosmoment eller frågor som uppkommit under 

vårdens gång (McCormack & McCance, 2019). Sjuksköterskans engagemang påverkar 

vårdrelationen mellan sjuksköterska och vårdtagare. Att som sjuksköterska inte vara 

engagerad innebär att omvårdnad utförs utan att vårdtagaren får möjlighet till delaktighet. 

Det saknas reflektion hos sjuksköterskan. En engagerad sjuksköterska har en vårdrelation till 

vårdtagaren präglad av ömsesidig respekt, ett reflekterande förhållningssätt samt 

expertiskunnande. För att tillämpa en personcentrerad vård i vårdrelationen är det 

grundläggande att sjuksköterskan är engagerad och öppen att se bortom både hinder och det 

sjuksköterskan redan vet (McCormack, 2003). 

 

Enligt McCormack och McCance (2019) innehåller personcentrerad vård fyra delar. Den 

första delen är att vara i relation. Med detta menas att personen med demenssjukdom 

existerar när den är i relation med andra. Personer med demenssjukdom är precis som alla 

andra i behov av relationer. Den andra delen är att vara i sociala världar, vilket menar att 

människan i grund och botten är en social varelse oavsett om personen har en sjukdom eller 

ej. Därför är det viktigt att försöka bevara personens sociala samspel med andra. Den tredje 

delen är att “vara på plats” och med detta menas att personligheten framhävs vid vissa 

sammanhang. I denna del kan vårdpersonalen använda sig av livsberättelsen för att se de 

sammanhang personen trivs och inte trivs i. Den fjärde och sista delen är självigenkänning. 

För att en person ska ha en bra självkänsla så skall denne kunna respektera och lita på sig 

själv som person. Dessa delar utgör tillsammans ett ramverk för god personcentrerad 

omvårdnad av personer med demenssjukdom. Förutsättningar är tillräcklig kunskap inom 

sin sjuksköterskeprofession, sociala förutsättningar och god självkännedom. 

2.5 Styrdokument och riktlinjer 

Sjuksköterskan har en kompetensbeskrivning att följa som används som stöd för 

sjuksköterskan, beslutsfattare och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvården. 

Kompetensbeskrivningen innefattar sjuksköterskans självständiga ansvar i omvårdnaden och 

för sjuksköterskans sex kärnkompetenser som är personcentrerad vård, samverkan i team, 

evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. 

Kompetensbeskrivningen innefattar även sjuksköterskans ansvar som ledare och de 

pedagogiska insatserna som används i omvårdnadsarbetet (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017b). Ett komplement till sjuksköterskans kompetensbeskrivning är ICNs etiska kod. 

Denna innefattar fyra ansvarsområden, vilket är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska respektera de mänskliga rättigheterna, 

rätten till liv och rätten till sina egna val. Sjuksköterskan ska alltid bemöta andra med respekt 

och bevara dess värdighet. Den goda omvårdnaden ska ges oberoende av bland annat kön, 

hudfärg, ålder, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning och sjukdom. Den etiska koden 

betyder även att sjuksköterskan ska hålla sig uppdaterad om nya lagarna, riktlinjer och 

omvårdnadsforskning (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). 

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska kompetensutveckling och förbättring av 

hälso- och sjukvården kontinuerligt ske inom verksamheterna. Det är verksamhetens ledning 

som ansvarar över detta. Enligt denna hälso- och sjukvårdslag ska all vård ges med respekt 
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till personen för att skydda dennes integritet, tillgodose personens behov och för att bevara 

personens resurser. Vårdpersonal ska alltid även arbeta med personcentrerad vård oavsett 

sjukdom för att skapa ett välbefinnande för patienten som person. Lagen lyfter även upp att 

all vård ska bedrivas så att personens trygghet och säkerhet ska bevaras. 

 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) beskriver även betydelsen för att personens vård ska 

bedrivas med säkerhet och trygghet. Detta för att personen ska kunna få den bästa möjliga 

vården. Enligt lagen patientlagen (SFS 2014:821) ska vården alltid dessutom så långt som 

möjligt utformas och genomföras i samråd med personen. Även personens närstående ska få 

möjligt, om personen godkänner detta, att medverka vid utformning och genomförandet av 

vården. 

 

Socialstyrelsens (2017) nationella riktlinjerna för omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom visar rekommendationer för hur vårdpersonal ska förhålla sig till 

omvårdnaden av dessa personer. Dessa riktlinjer är viktiga att tillämpa för att personerna 

med demenssjukdom ska få den bästa omvårdnaden som möjligt. Riktlinjerna berör 

“utredningar och uppföljningar”, “stödinsatser”, “multiprofessionellt arbete”, “utbildning” 

och “läkemedelsbehandling. Under kategorin “utredningar och uppföljningar” finns 

rekommendationer och rutiner för vilka tester personen med demenssjukdom bör genomgå 

för att få en sådan korrekt diagnos som möjligt. Även hur vårdpersonalen ska följa upp 

personens sjukdomsförlopp, såsom att utvärdera BPSD och effekterna av de insatta 

åtgärderna. Munhälsa, ätproblematik bör också följas upp för att se om det behövs sättas in 

andra omvårdnadsåtgärder för att maximera personen med demenssjukdoms livskvalitet i 

vardagen. Under kategorin “stödinsatser” finns rekommendationer och rutiner för 

stödinsatser som bör tas i beaktning. Dessa innefattar bland annat psykosociala 

stödprogram,, kognitiva hjälpmedel, musik, sång och dans, utomhusvistelse, dagverksamhet 

och särskilt boende. De nationella riktlinjerna för omvårdnad av demenssjukdom riktar även 

in sig på stödinsatser som bör tillämpas på de anhöriga. Dessa stödinsatser är bland annat 

utbildningsprogram, psykosociala stödprogram och avlösning. I “multiprofessionellt arbete” 

förklaras att ett multiprofessionellt arbete bör tillämpas av involverade parterna såsom bland 

annat personal på hemtjänsten, kommunen, biståndshandläggaren. Under kategorin 

“utbildning” visar socialstyrelsen att personal inom vård och omsorg som kommer i kontakt 

med personer med demenssjukdom bör få långsiktig och kontinuerlig utbildning kombinerad 

med praktisk träning och handledning i personcentrerad vård och omvårdnad av 

demenssjukdom. Under “läkemedelsbehandling” tas vanligt förekommande läkemedel upp 

beroende på förekomsten av BPSD hos personen med demenssjukdom (Socialstyrelsen, 

2017). 

2.6 Tidigare forskning 

Under tidigare forskning presenteras varför sjuksköterskans kunskaper har sådan stor 

betydelse för omvårdnaden av personer med demenssjukdom och varför 

kompetensutveckling även den har en stor betydelse. 
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2.6.1 Betydelsen av kunskaper om demensvård 

En god vårdrelation mellan sjuksköterskan, en person med demenssjukdom och anhörig kan 

underlätta omvårdnaden och bemötandet. Personen med demenssjukdom kan genom en god 

vårdrelation, både till sjuksköterskan och anhöriga, lättare få sina behov och begär 

identifierade (Clissett, Porock, Harwood & Gladman, 2013). Inom demensvården kan 

kommunikationssvårigheterna vara påtagliga vilket gör att det kan bli svårt för personen med 

demenssjukdom att få sina behov och begär identifierade (Krupic, Eisler, Sköldenberg & 

Fatahi, 2016; Fazio, Pace, Flinner & Kallmyer, 2017). För att kunna minska 

kommunikationssvårigheterna och på det sättet utforma en god omvårdnad så är det viktigt 

att även anhöriga innehar en viss kunskap. Det är även essentiellt att anhöriga är medvetna 

om vikten av att inneha denna kunskapen och hur det kan påverka personen med 

demenssjukdom (Aasmul, Husebo, & Flo, 2016). 

 

Kunskap som anhöriga är i behov av är bland annat om demenssjukdomens 

sjukdomsförlopp, symtom, konsekvenser och hur bemötandet sker på bästa sätt. Detta för att 

skapa ett gott bemötande mellan personen med demenssjukdom och de anhöriga och för att 

kunna utforma en god omvårdnad. Att anhöriga får denna kunskap är essentiellt när det 

handlar om demenssjukdom därför att sjukdomen ofta kallas ”den anhörigas sjukdom”, 

vilket tyder på att sjukdomen kan bidra med stora problem och lidande i vardagen för de 

anhöriga (Grabher, 2018). Sjuksköterskan har en betydande roll i att ge stöd till personen 

med demenssjukdom och dess anhöriga. Genom samarbete mellan sjuksköterska och 

anhörig kan de tillsammans göra stor skillnad för personen med demenssjukdom i tillvaron 

(Mendes, 2015; Clissett et al., 2013). 

2.6.2 Betydelsen av kompetensutveckling i demensvården 

Verksamheter och organisationer kan främja kompetensutvecklingen genom att låta 

sjuksköterskan gå kurser och utbildning på arbetstid. I dagsläget har forskning visat att 

sjuksköterskan med vilja att utveckla kunskapen om demensvård idag i högre grad får 

införskaffa sig denna kunskap på egen hand. Det gör de på arbetstid exempelvis under 

lunchen eller utanför arbetstid på fritiden via exempelvis internetsökningar. Att 

sjuksköterskan är tvungen att främja sin kompetensutveckling på egen hand utöver det 

vardagliga arbetet resulterar i högre arbetsbelastning hos den enskilda sjuksköterskan. 

Forskning har visat att utbildning och kurser behöver integreras i organisationen på något 

sätt för att sjuksköterskan ska bli motiverade och på så sätt främja kompetensutvecklingen. 

Förläggs utbildning och kurser utanför sjuksköterskans arbetsschema har det visat sig att 

motivationen sjunker och fler avstår (Kolanowski, Fick, Frazer & Penrod, 2010; McCormack, 

Rycroft-Malone, DeCorby, Hutchinson, Bucknall, Kent & Wilson, 2013). Att sjuksköterskor 

avstår från utbildning leder till bristande kunskap inom demensvård och kan då bidra till att 

personer med demenssjukdom ej får en god omvårdnad. Kompetensutvecklingen är väsentlig 

i frågan om förbättrad demensvård då detta också visat sig förbättra livskvaliteten för 

personer med demenssjukdom vilket gör detta problematiskt (Kolanowski et al., 2010; Sun 

Kyung & Myonghwa, 2017). 

 

Trots att det finns lag på att alla organisationer och verksamheter inom hälso- och 

sjukvården ska främja kompetensutvecklingen och arbeta med kvalitet och evidensbaserat 

arbete så visar forskningen att detta ofta ej följs. Forskning har visat att de icke-

farmakologiska insatserna har bäst effekt på BPSD men trots detta använder de flesta 
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organisationer och verksamheter farmakologisk behandling. För att organisationer och 

verksamheter inom hälso- och sjukvården ska främja kompetensutvecklingen och 

kvalitetsarbetet så behöver dem arbeta evidensbaserat för att personer med demenssjukdom 

ska få den bästa möjliga vården (Oliveira et al., 2015; Kolanowski, Fick, Frazer & Penrod, 

2010). Forskning har visat att detta beror på okunskap och att de icke-farmakologiska 

insatserna kräver mer tid, tid som ej idag finns. För att personerna med demenssjukdom ska 

få den bästa möjliga omvårdnaden och bemötandet så krävs det att sjuksköterskan får 

möjlighet att främja som kompetensutveckling ytterligare genom att gå utbildningar och gå 

kurser under arbetstid för att personer med demenssjukdom ska få en sådan god livskvalitet i 

vardagen som möjligt (Oliveira et al., 2015). 

2.7 Problemformulering 

Forskning har visat att antalet personer med demenssjukdom ökar för varje år relaterat till 

att befolkningen blir allt äldre. Ofta är personerna i behov av sjuksköterskans eller 

närståendes vård under dygnets alla timmar. Icke-farmakologiska insatser har bäst effekt på 

BPSD och forskning visar att omvårdnad är den primära behandlingen. Trots denna vetskap 

använder organisationer och verksamheter primärt farmakologisk behandling vilket kan 

medföra allvarliga biverkningar. Forskning visar att anledningarna till detta är okunskap och 

att icke-farmakologiska insatser är mer tidskrävande. Sjuksköterskan har ett ansvar att 

inneha samt lära vårdtagare och anhöriga om evidensbaserad kunskap inom sitt 

huvudområde omvårdnad. Inom demensvården idag behöver sjuksköterskan införskaffa sig 

den evidensbaserade kunskapen på fritiden. Problem uppstår när sjuksköterskan enligt lag 

ska hålla sin kunskap uppdaterad men inte ges den möjligheten på arbetstid. Detta drabbar 

sedan personerna med demenssjukdom då sjuksköterskans kunskap och kompetens är 

avgörande för utförande av individanpassad omvårdnad inkluderat identifiering av behov 

och begär. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskans kunskapsbehov vid omvårdnad av personer med 

demenssjukdom. 

4 METOD 

Arbetet är en litteraturstudie med en allmän litteraturöversikt som metod. Denna metod 

valdes för att genom sökning, kritisk granskning av och sammanställning av tidigare 

vårdvetenskaplig forskning, kunna skapa en översikt av sjuksköterskans kunskapsbehov vid 

omvårdnad av personer med demenssjukdom (Friberg, 2017). 
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4.1 Urval och datainsamling 

Datainsamling skedde via CINAHL och PubMed eftersom de har ett brett utbud av 

vårdvetenskapliga artiklar som ger svar på studiens syfte. De meshtermer som användes var 

nurse, dementia, nursing care och knowledge. Andra sökord som användes var knowledge 

gap, needs, qualitative, experience och registered nurse. Antal träffar, tidsavgränsning samt 

databaser presenteras i en tabell i bilaga 1 (Bilaga 1). Artikelsökningarna gjordes i januari och 

februari år 2020. En boolesk sökteknik användes för att sammankoppla ord med varandra 

genom att skriva ”AND” mellan sökorden. Detta genererar träffar som innefattar båda 

termerna. Vid några sökningar användes trunkering ”(*)” vilket inkluderar böjningsformer av 

ord, vilket gav fler träffar (Friberg, 2017). Ett exempel på en sådan sökning är Nurs* AND 

qualitative AND dementia AND experience* AND knowledge. Samt Nurs* AND knowledge 

gap AND dementia. Under datainsamlingen gjordes avgränsningar, vilket enligt Friberg 

(2017) görs för att artiklar som tagits fram ska hålla tillräckligt god kvalitet. 

Inklusionskriterier för artiklarna var att studierna var skrivna år 2010 till 2020, hade ett 

sjuksköterskeperspektiv, kunde svara på arbetets syfte samt var peer-reviewed. 

Exklusionskriterier var studier som endast utgick från sjuksköterskor med 

specialistutbildning inom demensvård samt studier med annat perspektiv än 

sjuksköterskeperspektiv. 

 

Utifrån antalet träffar lästes först artiklarnas titel för att avgöra vilka artiklarnas abstract som 

eventuellt var relevanta att läsa för vårt examensarbete. Antalet abstract som lästes var 42 

stycken och sedan lästes totalt 18 stycken hela artiklar. Tillslut valdes 14 stycken av dessa 

artiklar ut då dessa svarade på arbetets syfte. Dessa 14 artiklar granskades sedan utifrån ett 

kvalitetsgranskningsschema med inspiration av Friberg. (Friberg, 2017). Tio 

granskningsfrågor valdes ut och dessa handlar bland annat om huruvida studierna hade ett 

klart formulerat problem och ett tydligt beskrivet syfte. Frågorna kunde besvaras med “ja” 

och “nej”, där ett “ja” gav en poäng och ett “nej” gav noll. Noll till fyra poäng innebar låg 

kvalitet, fem till sju poäng innebar medelhög kvalitet och åtta till tio poäng innebar hög 

kvalitet. Två av artiklarna som kvalitetsgranskades innehöll låg kvalitet och exkluderades 

från arbetet. Det framkom tillslut att tolv studier uppfyllde granskningsmallens kvalitetskrav 

varav nio stycken var kvantitativa och tre var kvalitativa studier. I 

kvalitetsgranskningsschemat har ingen särskiljning gjorts mellan kvantitativa och kvalitativa 

studier. Kvalitetsgranskningsschemat presenteras i bilaga 2 (Bilaga 2). 

4.2 Genomförande och analys 

Data analyserades enligt Fribergs femstegsmodell (Friberg, 2017). Analysen som gjordes 

syftar till att kartlägga ett omvårdnadsrelaterat område av den befintliga forskningen. För att 

utföra en korrekt analys så kan ett strukturerat arbetssätt användas och till detta arbete 

följdes Fribergs metod för allmän litteraturöversikt innehållande följande fem steg:  

 

Steg ett är enligt Friberg (2017) att läsa igenom utvalda studier ett flertal gånger för att förstå 

innehåll, helhet och sammanhang. Detta gjorde att irrelevant information reducerades och 

sållades bort. Detta gav även fördjupad förståelse för innehållet. I det första steget ska sedan 

varje studie sammanfattas i en text som stöd i analysarbetet vilket gör att likheter och 

skillnader lättare kan upptäckas. Steg två är enligt Friberg (2017) att dokumentera studierna i 

en översiktstabell där respektive studie läses igenom och det förs in i en tabell. Tabellen 
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skapar en god översikt och fungerar som grund för fortsatt analys. I matrisen infördes syfte, 

metod och resultat. Matrisen utformades i relation till problemområde och syfte på detta 

arbete. Matrisen hjälpte även till att få struktur på materialet som analyserats, för att lättare 

kunna genomföra steg tre. I det tredje steget sker enligt Friberg (2017) en sökning efter 

likheter och skillnader mellan utvalda studier för att fånga det som karaktäriserar vardera 

studie. Likheter och jämförelser sker i studiernas syfte, metod och resultat, med tyngst vikt 

på det sistnämnda. Att söka likheter och skillnader utförs i syfte att kunna gruppera och 

skapa kategorier. En medvetenhet fanns och hänsyn togs till att resultaten presenterades på 

olika sätt beroende på om studierna var kvalitativa eller kvantitativa. Studier som använt sig 

av kvalitativ metod analyserades var för sig utifrån dess teman eller kategorier, samtidigt som 

studier med kvantitativ metod analyserades utifrån dess statistiska beräkningar.  

 

Steg fyra är enligt Friberg (2017) att göra en sammanställning av det analyserade materialet 

och sortera det innehåll i artiklar som handlar om liknande saker under lämpliga rubriker. På 

så sätt skapas teman. Artiklarnas rubriker skrevs ut på papper och numrerades med siffrorna 

1-12. Artiklarna undersöktes individuellt på det sättet att huvudsakliga teman skrevs ut vid 

varje punkt vilket skapade en överskådlig tabell. Dessa teman var bland annat “vård vid livets 

slutskede” och “att identifiera psykisk ohälsa”. Översikten gjorde att antalet teman 

reducerades då gemensamma faktorer kunde tas ut. Därefter gavs varje gemensam kategori 

en enskild färg och på så vis skapades kategorier. Under analysens gång justerades namnet 

på kategorierna vilket senare kom att bli rubrikerna under arbetets resultatdel. I det femte 

och sista steget presenteras enligt Friberg (2017) ett resultat som i detta arbete redovisas 

under lämpliga rubriker. Först beskrevs artiklarnas karaktärer gällande syfte och metod och i 

den sista delen, som också är huvuddelen, presenteras analysen av artiklarnas resultat, i form 

av fyra teman. Under hela analysen har tanken på arbetets syfte funnits vilket har gjort att 

det finns en tydlig röd tråd genom hela arbetet. 

4.3 Etiska överväganden 

När sökning, granskning och val av artiklar till denna studie skett har ett öppet sinne funnits. 

Egna åsikter, värderingar och förförståelse gällande sjuksköterskans kunskapsbehov vid 

omvårdnad av personer med demenssjukdom åsidosattes. Detta för att slutresultatet inte ska 

påverkas (Forsberg & Wengström, 2013). Forskningen ska även vara organiserad och 

dokumenteras. Under arbetets gång har anteckningar skrivits och noga dokumentation av 

processen har skett. Detta understödde ett rikligt och korrekt textmaterial. Det är viktigt att 

förfalskning av resultat och plagiat av annan vårdvetenskaplig forskning undviks. I denna 

studie syns det tydligt vem som är författare av datamaterialet. I arbetet eftersträvades det att 

vara textnära datamaterialet och tydlig med referering till författarna. På så sätt har 

datamaterialet för arbetet inte förvridits till fördel eller orsakat plagiat (Polit & Beck, 2016). 

Källor till detta arbete har refererats enligt APA-modellen (American Psychological 

Association, 2010). Oredlighet har också förhindrats genom att endast välja artiklar som är 

Peer reviewed, ett system som används för att forskningsartiklar ska hålla en hög kvalitet 

genom att granskning av innehållet skett. Detta säkerställer att artiklarnas innehåll sedan 

tidigare är godkänt (Codex, 2019). 

 

Översättning av vårdvetenskapliga artiklar skrivna på engelska har skett noga. Först lästes 

artiklarnas titel, syfte, metod och resultat. Därefter översattes dessa stycken till svenska med 
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hjälp av NE:s svensk-engelska ordbok (NE, 2018). Slutligen kontrollerades det att 

översättningen verkade stämma överens. 

5 RESULTAT 

Syftet med detta arbete är att belysa sjuksköterskans kunskapsbehov vid omvårdnad av 

personer med demenssjukdom. Resultatet som framkommit är baserat på tolv artiklar inom 

kunskapsområdet. Nio av dem var kvantitativa och tre var kvalitativa. Nedan presenteras 

artiklarnas likheter och skillnader i syfte, metod och resultat. 

5.1 Likheter och skillnader i syfte: kvantitativa studier 

Fyra kvantitativa studier syftade till att undersöka sjuksköterskans teoretiska kunskap 

tillsammans med den praktiska kompetensen i demensvården (Robinson et al., 2014; Chen, 

Hsieh, Lin, Lin & Yang, 2018; Chen, Huang, Huang, Li, Lotus Shyu, Pong & Shiu, 2012; 

Hsieh, Lin & Lin, 2012). Syftet i en av de kvantitativa studierna berörde kunskaper kring 

palliativ omvårdnad vid livets slutskede (Chang, Chen, Chuang, Hu, Lin, Liu & Long, 2018). 

Tre studier syftade till att undersöka sjuksköterskans egenupplevda kunskapsnivå i 

demensvården (Morgan, Kostenuik, O’Conell, Bello-Haas, Stewart, Karunanayake & 

Karunanayake, 2015; Bennet, Considine, Hutchinson, Ockerby & Rawson, 2017; Hope & 

Page, 2013). En av de kvantitativa studierna syftade till att undersöka sjuksköterskans 

kunskaper kring icke-farmakologiska åtgärder vid BPSD (Khan & Curtice, 2011). 

5.2 Likheter och skillnader i syfte: kvalitativa studier 

Syftet i en av de kvalitativa studierna berörde sjuksköterskans kunskaper kring smärtlindring 

vid livets slutskede (De Witt Jansen et al., 2017). En av de kvalitativa studierna hade som 

syfte att undersöka sjuksköterskans utvecklingsbehov kring demensvården, för att i sin tur 

kunna bättra den personcentrerade vården (Smythe, Jenkins, Galant-Miecznikowska, 

Bentham & Ovebode, 2016). En kvalitativ studie hade som syfte att ta reda på 

sjuksköterskans svårigheter i att vårda personer med demenssjukdom samt med annorlunda 

kulturell bakgrund och annat språk än det sjuksköterskan är van vid (Sakbakken, Spilker & 

Nielsen, 2018). 

5.3 Likheter och skillnader i metod: kvantitativa studier 

Nio artiklar var kvantitativa. Alla dessa studier var tvärsnittsstudier och samlade data från en 

given grupp sjuksköterskor under en begränsad period (Chang et al., 2018; Morgan et al., 

2015; Chen et al., 2018; Chen et al., 2012; Hsieh et al., 2012; Bennet et al., 2017; Hope & 

Page, 2013; Robinson et al., 2014; Khan & Curtice, 2011). I sex av studierna skickades 
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frågeformulär till deltagarna via dator (Robinson et al., 2014; Chang et al., 2018; Morgan et 

al., 2015; Hsieh et al., 2012; Hope & Page, 2013; Khan & Curtice, 2011). En av dessa studier 

delade upp frågorna i sex olika teman (Hope & Page, 2013), medan resterande formulär 

bestod av påståenden (Robinson et al., 2014; Chang et al., 2018; Morgan et al., 2015; Hsieh et 

al., 2012; Khan & Curtice, 2011). I en av dessa studier skickades frågeformuläret ut under 24 

tillfällen (Khan & Curtice, 2011), medan resterande endast samlade data vid ett tillfälle 

(Robinson et al., 2014; Chang et al., 2018; Morgan et al., 2015; Hsieh et al., 2012; Hope & 

Page, 2013). Tre av studierna använde självskattningsformulär som instrument (Chen et al., 

2018; Chen et al., 2012; Bennet et al., 2017). Två av dessa skedde via dator (Chen et al., 2018; 

Bennet et al., 2017) medan formulären skickades via post i en av dessa (Chen et al., 2012). 

 

I fem av studierna användes deskriptiv dataanalys (Robinson et al., 2014; Chen et al., 2018; 

Hsieh et al., 2012; Bennet et al., 2017; Khan & Curtice, 2011). I tre av dem analyserades datan 

genom multipel regressionsanalys (Chang et al., 2018; Chen et al., 2012; Hope & Page, 2013). 

I en studie användes kvadrantanalys (Morgan et al., 2015). 

5.4 Likheter och skillnader i metod: kvalitativa studier 

Tre av studierna var kvalitativa. Två studier använde fokusgrupper som 

datainsamlingsmetod (Sakbakken et al., 2018; Smythe et al., 2016). En av dessa kombinerade 

dock med djupintervjuer (Sakbakken et al., 2018). I en av studierna användes individuella 

semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod (De Witt Jansen et al., 2017). 

 

I två av studierna skedde fokusgruppintervjuer av semistrukturerad form i grupper om ett 

dussin deltagare (Sakbakken et al., 2018; Smythe et al., 2016). I en av dessa studier 

kompletterades dock datainsamlingen med individuella djupintervjuer (Sakbakken et al., 

2018). En studie använde enbart semistrukturerade individuella intervjuer som 

insamlingsmetod och hade då 24 deltagare (De Witt Jansen et al., 2017).  Alla tre kvalitativa 

studier hade tematisk dataanalys (De Witt Jansen et al., 2017; Sakbakken et al., 2018; 

Smythe et al., 2016). 

5.5 Likheter och skillnader i resultat 

Nedan redovisas examensarbetets teman under namngivna rubriker; behov av kunskap om 

demens som diagnos, kommunikation med personer med demens, kunskapsbehov gällande 

att skapa delaktighet, behov av kunskap om palliativ vård i demensvården samt 

kunskapsbehov i att identifiera psykisk ohälsa. 

5.5.1 Behov av kunskap om demens som diagnos 

I flera studier (Robinson et al., 2014; Morgan et al., 2015; Chen et al., 2018; Hsieh et al., 

2012; Bennett et al., 2017; Hope & Page, 2013) har det visat sig att ungefär 62% av 

sjuksköterskorna hade kunskapsbehov gällande identifiering av utmärkande symtom eller 

primära symtom. Hela 74% av sjuksköterskorna i studien av Robinson et al. (2014) hade 

behov av kunskap om karakteristiska symtom för demens. I Morgan et al. (2015) ansåg 
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sig  48,8% av sjuksköterskorna ej kunna identifiera tidiga symtom. I studien av Chen et al. 

(2018) framkom det att 79,6% av sjuksköterskorna på en akutvårdsavdelning och 

neurologavdelning ansåg sig ha behov av kunskaper i att identifiera primära symtom. Dessa 

sjuksköterskor uppgav att de behöver mer kunskap för att upptäcka tidiga symtom som 

plötslig förvirring, desorganisering och oförmåga att hålla uppmärksamheten uppe. Över 

90% av sjuksköterskorna i studien av Hsieh et al. (2012) uppgav sig ej ha tillräcklig kunskap i 

att identifiera symtom. Majoriteten förväxlade demenssjukdom med delirium tremens. 

Ungefär 20% av sjuksköterskorna i studierna (Bennett et al., 2017; Hope & Page, 2013) 

uppger sig ej kunna identifiera en demensdiagnos och upplever bristande patologiska 

kunskaper. I Morgan et al. (2015) hade 48,8% kunskapsbehov kring förväntade förändringar 

av sjukdomens utveckling. Dessa sjuksköterskor upplevde det svårt att diskutera med 

anhöriga kring utvecklingen av sjukdomen. Det visade det sig även att 90,2% av 

sjuksköterskorna hade kunskapsbehov om undergrupper av demens. 

 

I studierna av (Smythe et al., 2016; Sakbakken et al., 2018) identifierades kunskapsbehov 

gällande olika demenssjukdomar, symtom och dess utveckling. I studien av Smythe et al. 

(2016) ansåg sig sjuksköterskorna vara i behov av djupare kunskap om de skilda 

demensdiagnoserna och upplevde sig endast ha goda kunskaper om Alzheimers. I Sakbakken 

et al. (2018) använde sig sjuksköterskan av en specifik strategi för att adressera symtom på 

demens, nämligen att diskutera personens körförmåga i trafiken. Detta fungerade bra på 

många personer men inte på de flesta med utländsk bakgrund eftersom de inte hade körkort. 

En begränsad erfarenhet av att vårda personer med demenssjukdom och utländsk bakgrund 

tillsammans med kommunikationssvårigheter gjorde att sjuksköterskorna betonade ett 

behov av ökad kompetens i att upptäcka symtom samt sjukdomens utveckling. 

5.5.2 Kommunikation med personer med demens 

Chen et al. (2012) visade att 11,2% av sjuksköterskorna upplevde kunskapsbehov i 

kommunikation med personer med demens. Detta påverkade deras förmåga att kartlägga 

kognitiva tillstånd. I studierna (Smythe et al., 2016; Sakbakken et al., 2018; De Witt Jansen et 

al., 2017) upplevde över hälften av deltagarna det utmanande att kommunicera med personer 

med demens. Enligt (Smythe et al., 2016; Sakbakken et al., 2018) ledde detta till ökade 

svårigheter i att identifiera behov och begär hos personer med demenssjukdom. I studien av 

Smythe et al. (2016) identifierades även ett kunskapsbehov gällande kommunikation med 

anhöriga. Sjuksköterskorna upplevde att personer med demenssjukdom hade behov av 

kontinuerlig kontakt med anhöriga men saknade kompetens i att på ett adekvat sätt 

underhålla kommunikationen mellan sjuksköterska och anhörig samt boende och 

anhörig.  Sjuksköterskorna föreslog schemalagd tid till diskussion mellan de anställda där 

erfarenheter kan delas. De önskade att få höra andras perspektiv och på så sätt utbyta 

lärdomar. Många sjuksköterskor uttryckte också behov av utvecklade kunskaper om 

personcentrerad omvårdnad och relationsskapande. Dock upplevde de att tiden inte räckte 

till. Oförmåga att skapa starka relationer bidrog till att beteenden till personen med 

demenssjukdom av sjuksköterskan sågs som ett symtom av demensen snarare än att tolkas 

som uttryck av känslor och behov. I Sakbakken et al. (2018) hade ett större antal 

sjuksköterskor behov av ytterligare erfarenhet och kompetens kring att vårda personer med 

demenssjukdom och utländsk bakgrund på grund av språksvårigheter och därmed 

kunskapsbehov i att kartlägga behov. 
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5.5.3 Kunskapsbehov gällande att skapa delaktighet 

Sjuksköterskorna i studierna (Robinson et al., 2014; Chang et al., 2018) visade sig ha 

kunskapsbehov i att kunna planera veckorna och anpassa miljön tillsammans med personen 

med demenssjukdom. I Robinson et al. (2014) framkom det att 34,2% av sjuksköterskorna i 

studien hade behov av kunskap om hur miljön kan anpassas och utformas i delaktighet med 

personen med demenssjukdom. Dessa sjuksköterskor trodde felaktigt att förändringar av 

miljön inte gör någon skillnad för en person med demens. Denna kunskapsbrist blev kritisk 

för graden av evidensbaserad omvårdnad. Enligt Chang et al. (2018) hade 80,2% 

kunskapsbehov gällande användande av veckoschema för att tillgodose behov hos personer 

med demens. Låg kompetens fanns även kring vårdplaneringen och en större andel 

sjuksköterskor inkluderade inte personen med demenssjukdom i planeringen trots 

medvetenhet om dess betydelse. Detta gjorde att större delen av personerna med 

demenssjukdom ej blev delaktiga. Studien av Morgan et al. (2015) visade att majoriteten av 

sjuksköterskorna, 56,1%, hade behov av utvecklad kompetens i hur personen med 

demenssjukdom kan få hjälp med självständiga vardagsaktiviteter. I kontrast till detta visade 

Hsieh et al. (2012) att endast 10% av sjuksköterskorna hade kunskapsbehov om hur 

aktiviteter på boendet kunde individanpassas. Majoriteten av sjuksköterskorna använde 

felaktigt verktyg som går ut på att skapa verklighetsorientering, något som inte 

rekommenderas för personer med demens. 

5.5.4 Behov av kunskap om palliativ vård i demensvården 

Studierna (Bennett et al., 2017; Chang et al., 2018) visade att ungefär 6% av sjuksköterskorna 

uppgav sig ha kunskapsbehov kring smärta i palliativa skeden. I studien av Bennett et al. 

(2017) visade det sig att endast 5,1% hade behov av kunskap gällande bedömning av smärta 

vid palliativ vård. Chang et al. (2018) visade att 7% hade kunskapsbehov i att lindra smärta 

hos personer med demenssjukdom i ett palliativt skede. Av sjuksköterskorna hade 37,7% 

generella kunskapsbehov i palliativ vård av personer med demenssjukdom. Det framkom att 

stora delar av dem som svarade fel hade lägre utbildningsnivå och kortare erfarenhet av 

personer med demenssjukdom än dem som svarade rätt. De Witt Jansen et al. (2017) 

upplevde behov av kompetensutveckling i att ta blodprov och sätta PVK på döende personer 

med demenssjukdom som lider av smärta, speciellt de personer som också led av ångest. Alla 

deltagande sjuksköterskor önskade mer utbildning i farmakologi vid palliativ vård såsom 

läkemedelsbiverkningar och interaktioner. Sjuksköterskan uttryckte en önskan att utveckla 

sin kompetens i att utföra palliativ vård på personer med demenssjukdom i livets slutskede så 

de får ett “värdigt döende”.  

 

5.5.5 Kunskapsbehov i att identifiera psykisk ohälsa 

I studierna av (Bennett et al., 2017; Hope & Page, 2013) upplevde sig sjuksköterskorna ha 

mest kunskapsbehov kring identifiering av depression hos personer med demens. Bennett et 

al. (2017) visade på att 53,5% hade behov av utvecklade kunskaper om depression hos 

personer med demens. Även i Hope och Page (2013) hade 82% av sjuksköterskorna behov av 

utvecklade kunskaper i depressioner hos personer med demens. I studierna (Chen et al., 

2012; Khan & Curtice, 2011) förekom kunskapsbehov gällande skattningsverktyg för psykisk 

ohälsa hos personer med demens. I Chen et al. (2012) uppgav 11,2% av sjuksköterskorna 
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kunskapsbehov i att använda kognitiva skattningsverktyg för personer med demens. I Khan 

och Curtice (2011) upplevde 65% av sjuksköterskorna behov av vidare kunskapsutveckling 

om praktiska verktyg för att hantera psykiska symtom. Sjuksköterskorna visade att generella 

kunskapen kring psykiska ohälsotillstånd hos personer med demenssjukdom behöver 

utvecklas. Det visade sig att 89% svarade fel på frågor om psykisk ohälsa hos personer med 

demens.  

 

I (Sakbakken et al., 2018; Smythe et al., 2017) upplevde de flesta sjuksköterskor svårigheter i 

att upptäcka tecken på psykisk ohälsa. Sjuksköterskor i Sakbakken et al. (2018) hade aldrig 

hört talas om diagnostiska verktyg för att kartlägga psykiska symtom hos en person med 

demensdiagnos. Endast ett fåtal hade tidigare använt verktyget “RUDAS”, ett kognitivt 

screeninginstrument. En specialistsjuksköterska inom demensvård menade att de 

standardiserade kognitiva bedömningsverktygen är kulturbundna och kräver kunskap om det 

specifika landet personen bor i vilket gör att verktygen inte kan användas på personer från 

annan kultur med andra kunskaper och språk. Sjuksköterskorna saknade kompetens i att 

använda kulturanpassade diagnostiska verktyg för personer med demenssjukdom och 

utländsk bakgrund. De upplevde behov av verktyg samt utvecklade kunskaper om skilda 

kulturer och språkets betydelse för att kunna adressera psykiska symtom på demens. I 

Smythe et al. (2017) upplevde sjuksköterskorna kunskapsbehov i att upptäcka tecken på 

ångest samt agera mot dessa. 

6 DISKUSSION 

Under diskussionen presenteras metod-, resultat- och etikdiskussion. I metoddiskussionen 

diskuteras tillvägagångssättet och metodvalet. I resultatdiskussionen diskuteras bakgrunden 

mot arbetets resultat. Diskussionen avslutas med en etikdiskussion. 

6.1 Metoddiskussion 

När metod skulle bestämmas till examensarbetet var tanken först att endast använda 

kvalitativa studier men sedan kom insikten om att en allmän litteraturöversikt enligt Friberg 

(2017) var mer lämpligt. Att använda både kvalitativa och kvantitativa studier till 

examensarbetet är till en fördel därför att resultatet då kan presenteras och ses från olika 

perspektiv, vilket är en styrka en litteraturöversikt som metod har. Metoden skapar även 

insamling av redan existerande forskning vilket skapar en överblick över det valda 

vårdvetenskapliga området. Polit och Beck (2016) skriver att kvalitativa studier presenteras i 

upplevelser och att kvantitativa presenteras i form av statistik. Från starten av detta 

examensarbete var tanken att undersöka vad statistiken säger om sjuksköterskans 

kunskapsbehov vid omvårdnad av personer med demenssjukdom. Sedan kom insikten att 

denna information skulle kompletteras med fördjupad förståelse för hur detta 

kunskapsbehov kan upplevas och se ut, detta för att undvika ett för brett resultat. Därför 

användes både kvantitativa och kvalitativa artiklar. Tanken var att sammanlagt använda tio 

artiklar med jämn fördelning mellan kvantitativa och kvalitativa studier därför att detta 
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skulle bidra till ett djup i resultatet. Under processens gång upptäcktes dock att flertalet 

kvantitativa artiklar finns inom studieområdet och färre kvalitativa. I arbetet används därför 

tre kvalitativa artiklar och nio kvantitativa. Att arbetet innehåller fler kvantitativa artiklar kan 

enligt Friberg (2017) ha gjort att resultatet inte fått samma djup som om fler kvalitativa 

studier hade inkluderats. Till detta examensarbete hjälpte de kvantitativa artiklarna 

framställa statistiken kring kunskapsbehovet vid omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom. De kvantitativa artiklarna i examensarbetet visar exempelvis hur många 

procent av dessa sjuksköterskor som hade tillräcklig kunskap om demenssjukdom som 

diagnos, symtom och omvårdnad vid livets slutskede. Genom att även använda sig av 

kvalitativa artiklarna i detta arbete framkom hur sjuksköterskan upplevde sitt 

kunskapsbehov vid omvårdnad av personer med demenssjukdom. Vilket enligt Friberg 

(2017) är en fördel då läsaren får en bredare förståelse kring hur statistiken ser ut och hur 

sjuksköterskan upplever kunskapsbehovet i praktiken.  

 

Databaserna som användes i detta examensarbete var PubMed och Cinahl. De 

vårdvetenskapliga artiklarna söktes på två olika databaser därför att detta enligt Polit och 

Beck (2016) bidrog till en variation och på det sättet kunde flera artiklar påträffas. Sökorden 

varierades med jämna mellanrum som berörde sjuksköterskans kunskapsbehov vid 

omvårdnad av personer med demenssjukdom och på det sättet kunde flera relevanta artiklar 

upptäckas. De inklusionskriterier som fanns tillgängliga på databaserna och som kryssades i 

är att alla artiklarna skulle vara Peer reviewed, skulle finnas som fulltext och att artiklarna 

skulle vara högst tio år gamla. Dessa inklusionskriterier användes för att säkerställa en god 

kvalitet på artiklarna som användes och för att få tillgång till den senaste aktuella 

forskningen inom området. Ett exklusionskriterie var studier som endast utgick från 

sjuksköterskor med specialistutbildning inom demensvård. Att det ej inkluderades 

specialistsjuksköterskor kan ha bidragit till att relevant data till resultatet exkluderades. 

Vilket enligt Polit och Beck (2016) kan ha gjort att examensarbetets resultat blivit mindre 

trovärdigt. Arbetets trovärdighet ökar på detta sätt om lämpliga inklusions- och 

exklusionskriterier används eftersom relevanta artiklar lättare kan väljas ut. En del artiklar 

fanns ej tillgängliga som fulltext i databaserna vilket gjorde att vissa eventuella relevanta 

studier ej kunde användas i arbetet vilket är en nackdel. Även trunkering användes, något 

som Östlundh (2017) menar bidrar till att sökorden kan böjas när en sökning sker. Detta 

möjliggör att fler relevanta artiklar upptäcks och på det sättet görs arbetets resultat mer 

trovärdigt. 

 

De utvalda artiklarna till resultatet kvalitetsgranskades enligt Fribergs (2017) 

kvalitetsgranskning. Artiklarna i detta examensarbete placerades in i en granskningstabell 

och därefter granskades artiklarna utifrån tio frågor som besvaras med ett ja, vilket gav en 

poäng eller ett nej, som gav noll poäng. Att göra denna granskning har bidragit till att 

relevanta och kvalitetssäkra artiklar valts ut till arbetet. Tre av artiklarna svarade nej på 

frågan om artikeln hade fört ett etiskt resonemang. Trots detta togs beslutet att artiklarna var 

tillräckligt kvalitetssäkra då den sammanlagda poängen blev högre än åtta. Granskningen har 

tagits på största allvar och genomförts noggrant, vilket bidragit till ett säkert resultat. 

Artiklarna lästes och diskuterades om dess innehåll svarade på arbetets syfte vilket kan 

kopplas till Fribergs (2017) begrepp giltighet. Giltighet innebär att arbetets resultat svarar an 

på syftet och avgör i vilken utsträckning valt fenomen studerats med hjälp av tidigare studier 

i forskningsområdet. Giltighet är ett av kriterierna som finns för att ett arbete ska ha god 

kvalitet och på så sätt ha hög tillförlitlighet. För att detta examensarbete ska ha en god 

tillförlitlighet såsom Henricson och Billhult (2017) menar, har egna erfarenheter och 
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förförståelser lyfts och diskuterats kring ämnet. Prägling av forskningsprocessen har då 

undvikts. I detta examensarbete har ständigt bådas egna tolkningar av den data som lästs 

diskuterats, för att korrekta tolkningar skall göras i utformningen av arbetet. De andra 

kriterierna som finns enligt Henricson och Billhult (2017) för att ett arbete ska ha hög 

tillförlitlighet är överförbarhet, bekräftelsebarhet och trovärdighet. Med överförbarhet menas 

att resultatet kan användas till andra arbeten eller tillämpas i olika situationer såsom på 

andra grupper och miljöer. Att ett arbete har bekräftelsebarhet innebär hur korrekt, objektivt 

och relevant som innehållet i arbetet är och hög trovärdigheten innebär hur pålitligt 

innehållet är och om arbetet behandlar egna tolkningar. Till detta arbete ansågs det att 

samtliga artiklar som använts har god giltighet därför att samtliga artiklar svarar på arbetets 

syfte som är att belysa sjuksköterskans kunskapsbehov vid omvårdnad av personer med 

demenssjukdom. Arbetet hade även god överförbarhet på grund av att oavsett land och 

arbetsplats så var resultatet i stort sätt likadant. Även arbetets bekräftelsebarhet och 

trovärdighet såg som goda efter att ha gått igenom artiklarna ett flertal gånger för att sedan 

sammanfatta artiklarna på egen hand och sedan gå igenom tillsammans för att se om båda 

fått fram samma resultat. Detta gör att risken minskas för att använda egna tolkningar och 

förvrängningar av data som framkom. 

6.2 Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras artiklarnas skillnader och likheter i syfte, metod och resultat. Detta 

kommer nedan även kopplas till teoretiskt perspektiv, tidigare forskning samt styrdokument 

och lagar. 

6.2.1 Artiklarnas likheter och skillnader i syfte 

Av tolv artiklar hade fem av dem syften som berör sjuksköterskans egenupplevda 

kunskapsnivå i demensvården. Detta ansågs vara en styrka till detta arbete eftersom 

sjuksköterskans kunskapsbehov framkommer vid kartläggning av den befintliga 

kunskapsnivån. Ytterligare fem artiklar hade liknande syften gällande sjuksköterskans 

teoretiska kunskaper och förmåga till praktisk tillämpning. Denna form av syfte är också en 

styrka i detta arbete då det gav en annan insikt i sjuksköterskans kunskapsbehov i 

demensvården; det räcker inte med att ha teoretisk kunskap om den inte på rätt sätt kan 

tillämpas i omvårdnadspraxis. Syftet i två av artiklarna berörde palliativ omvårdnad i livets 

slutskede. Under examensarbetets gång framkom det i dessa två artiklar att en stor 

kunskapsbrist hos sjuksköterskan ligger i den palliativa omvårdnaden av personer med 

demens. Att inkludera artiklarna om palliativ vård kan ses som en svaghet i detta 

examensarbete då de hade snäva syften som endast riktade in sig på omvårdnad vid livet 

slutskede, vilket gör att fynden i dessa studier inte kan generaliseras till demensvården i sin 

helhet. 

6.2.2 Artiklarnas likheter och skillnader i metod 

De flesta kvantitativa artiklarna i detta arbete hade frågeformulär som datainsamlingsmetod. 

Denna metod genererar en generell kunskap från ett större antal anonyma sjuksköterskor 

vilket möjliggör generaliserade svar om hur sjuksköterskans kunskapsbehov kan te sig. Detta 
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ökar arbetets trovärdighet (Polit & Beck, 2016). Till detta arbete ansågs det finnas styrkor och 

svagheter med frågeformulär. Styrkan finner sig i att det möjliggör svar från flertalet 

deltagare vilket gör att det kan dras generella slutsatser. Läsaren får även en bred bild av 

forskningsområdet sjuksköterskans kunskapsbehov vid omvårdnad av personer med 

demens. Svagheten med frågeformulär anses ligga i att det ej möjliggör att följdfrågor ställs 

om en fråga besvarats otydligt (Polit & Beck, 2016). De studier där ett litet urval användes 

anses vara en svaghet då det är svårt att generalisera resultatet. Däremot kan även de studier 

med stort urval vara en svaghet i de fall där forskningsfrågorna var svåra att tyda. Det finns 

således nackdelar med både litet och stort urval (Polit & Beck, 2016). 

 

Majoriteten av de kvalitativa artiklarna använde semistrukturerade intervjuer i fokusgrupper 

som insamlingsmetod. Semistrukturerade intervjuer öppnar upp för fritt talande kring 

sjuksköterskans kunskapsbrister om demensvård. Intervjuer med grundliga svar klargör 

fenomenet och ger tydlighet. Forskarna har möjlighet att ställa följdfrågor vilket utvecklar 

förståelsen för sjuksköterskans upplevelser av sina kunskaper om demensvård (Polit & Beck, 

2016). Semistrukturerade intervjuer ansågs till detta arbete vara en styrka och ett 

komplement till studier med frågeformulär som metod eftersom detta ger en djupare bild av 

sjuksköterskans kunskaper och kunskapsbrister om demensvård samt vad detta kan innebära 

för sjuksköterskan. En nackdel med intervjuer är att det inte går att dra generella slutsatser.  

6.2.3 Artiklarnas likheter och skillnader i resultat 

Syftet med detta examensarbete var att belysa sjuksköterskans kunskapsbehov vid 

omvårdnad av personer med demens. Resultatdiskussionen utgår från arbetets fem teman 

“Behov av kunskap om demenssjukdom som diagnos”, “Kunskapsbehov gällande att skapa 

delaktighet”, “Kommunikation med personer med demens”, “Behov av kunskap om palliativ 

vård i demensvården” och “Kunskapsbehov i att identifiera psykisk ohälsa”. Resultatet visar 

att sjuksköterskan har kunskapsbehov i fler aspekter av omvårdnaden av personer med 

demens.  

 

Resultatet visade att sjuksköterskan upplevde sig ha kunskapsbehov om demenssjukdom 

som diagnos. Enligt (Rogers, 1961; McCormack & McCance, 2019) ska vårdpersonal försöka 

arbeta personcentrerat vilket innebär att vårdpersonal försöker se individen bakom 

sjukdomen och se personen från dennes perspektiv. I detta examensarbetes resultat framkom 

det i många fall att sjuksköterskan upplever sig se sjukdomen eller symtomen framför 

individen och dennes behov. Detta kan kopplas till personcentrerad vård (Rogers, 1961; 

McCormack & McCance, 2019) på det sättet att en central del i den personcentrerade 

omvårdnaden är att se personen bakom sjukdomen eller symtomen. Det kan även kopplas till 

Edberg et al. (2011) som menar att det kan vara nödvändigt för sjuksköterskan att reflektera 

över symtomen hos personer med demenssjukdom en gång extra, för att inte bedöma 

symtomen som en orsak till diagnosen. Tidigare forskning (Clissett et al., 2013) visar att om 

vårdpersonal skapar en god vårdrelation kan begär och behov hos personer med 

demenssjukdom lättare identifieras. Likt detta framkommer det i resultatet av detta arbete 

att sjuksköterskan har kunskapsbehov av att kunna identifiera symtomen, vilket gör det 

svårare att tillgodose behov och begär hos personer med demenssjukdom. 

 

Dessutom visade det sig i resultatet av detta examensarbete att kommunikationsproblem 

råder vilket försvårar sjuksköterskans arbete i att få inblick i individens upplevelse. Det 
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förekom kommunikationsproblem gentemot personer med demenssjukdom samt anhöriga. 

Det framkom även i resultatet att sjuksköterskan har behov av kompetens i att involvera 

anhöriga och behålla kontinuerlig, djup kontakt med dem. Sjuksköterskan menade delvis att 

svårigheterna orsakades av bristande språkkunskaper i mötet med personer med annan 

etnicitet. Enligt McCormack och McCance (2019) ska sjuksköterskan ta hänsyn till att 

människan är en social varelse, oavsett närvaro eller frånvaro av sjukdom. Vid sjukdom 

behöver personen bevara ett socialt samspel. En förutsättning för detta är kunskaper om hur 

det sociala samspelet kan bevaras. Trots de stora kommunikationssvårigheterna visar 

arbetets resultat likt McCormack och McCance (2019) att kommunikationen och det sociala 

samspelet är centralt i den personcentrerade vården av en person med demenssjukdom. 

Även tidigare forskning (Aasmul et al., 2016) tyder på att det inom demensvården kan uppstå 

svårigheter på grund av kommunikationsproblem. Detta innebär att sjuksköterskan behöver 

inneha tillräckliga kunskaper om strategier för hur ett individanpassat möte går till. Enligt 

resultatet i detta arbete samt i tidigare forskning uppger sjuksköterskan att svårigheter i 

mötet med personer med demenssjukdom främst beror på förändrad 

kommunikationsförmåga. En likhet är även att sjuksköterskans kunskaper kring 

kommunikation med personer med demenssjukdom är avgörande för hur väl behov 

tillfredsställs och symtom lindras. Tidigare forskning (Krupic et al., 2016; Aasmul et al., 

2016; Mendes, 2015; Clissett et al., 2013) lyfter att kommunikationsproblemen kan innebära 

ett lidande både för personen med demenssjukdom och anhöriga. Likt resultatet i detta 

examensarbete konstateras att sjuksköterskan har en betydande roll i anhörigas kontakt med 

personen med demenssjukdom gällande anhörigas kunskaper om hur ett gott bemötande kan 

ske, något som lindrar lidandet för anhöriga såväl som personen med demens. 

 

I svaret på syftet till detta examensarbete framkom bland annat att sjuksköterskan har 

kunskapsbehov kring hur delaktigheten för personer med demenssjukdom kan öka. De fann 

det svårt att finna tiden att låta personen med demenssjukdom självständigt eller i 

samverkan utföra omvårdnadsåtgärder samt finna lämpliga vardagsaktiviteter. Det visade sig 

även att det blev svårt att göra personen med demenssjukdom delaktig i veckoplaneringen. 

Detta kan kopplas till Kitwood (1997) som lyfter vikten av att som sjuksköterska ha i åtanke 

att alla människor är i behov av upplevd sysselsättning. Dessutom visade resultatet i detta 

examensarbete att sjuksköterskan trots medvetenhet om vikten av delaktighet och aktivitet, 

inte inkluderade personen med demenssjukdom i planeringen av omvårdnad och 

vardagsaktiviteter. Genom hänvisning till McCormack (2003) kan det i resultatet konstateras 

att sjuksköterskan har en viktig roll genom att låta personen med demenssjukdom vara 

delaktig men även bidra med expertiskunskap. Detta innebär att låta personen med 

demenssjukdom och anhöriga vara involverade i vårdplaneringen men samtidigt vara 

medveten om att det är sjuksköterskan som sitter på expertiskunskaperna, såsom 

evidensbaserad forskning. 

 

Likt McCormack och McCance (2019) fanns i resultatet av detta examensarbete viss 

medvetenhet om att personer med demenssjukdom behöver bevara sina kvarvarande 

resurser som är en del av den personcentrerade vården. Problemet med att sjuksköterskan 

inte tillämpade denna kunskap i praktiken grundades i tidsbrist. Enligt McCormack och 

McCance (2019) ska personcentrerad vård inriktas på att understödja den enskilda personen 

och på det sättet främja personens resurser. För att en person med demenssjukdom ska klara 

av att bevara resurserna så är det viktigt att denne kan respektera och lite på sig själv som 

person. Delaktighet av vårdtagare eller anhörig är grundläggande för en personcentrerad 

vård då det ger större förståelse för vårdtagarens upplevda situation och eventuella oro. 
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Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska vården så långt som möjligt genomföras i samråd 

med personen. Finns inte möjlighet till samråd kan anhöriga involveras. Detta kan kopplas 

till resultatet i detta examensarbete som visar att sjuksköterskan har behov av utvecklad 

kompetens i att låta personer med demenssjukdom självständigt utföra aktiviteter. 

 

Resultatet i detta examensarbete visade att det råder generella kunskapsbehov kring palliativ 

vård av personer med demens. Enligt Kitwood (1997) var det under 70- 80- 90-talet vanligt 

att erbjuda förvaring av dessa människor. Han menade på att vården istället skulle vårda 

utifrån ett psykosocialt perspektiv. Oavsett om en person är i palliativt skede eller inte är de 

fortfarande i behov av kärlek, trivsel, uppskattning och meningsfulla relationer. Enligt 

resultatet i detta examensarbete har sjuksköterskan likt det Kitwood (1997) menar behov av 

utvecklad kompetens i palliativ vård av personer med demenssjukdom i livets slutskede där 

personen får ett “värdigt döende”, bland annat genom smärtlindring. Att sjuksköterskan vill 

lindra lidandet kan dras parallellt till ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a) ska sjuksköterskan hålla sin kunskap uppdaterad för att 

främja hälsa och lindra lidande.  

 

I resultatet framfördes att sjuksköterskan har behov av mer kunskap om psykisk ohälsa hos 

personer med demenssjukdom och verktyg för att hantera detta. Speciellt gällande tecken på 

depression och ångest. Att sjuksköterskan har behov av kunskaper i att identifiera psykisk 

ohälsa kan kopplas till tidigare forskning (Mendes, 2015; Clissett et al., 2013) där det 

framkommer att sjuksköterskans omvårdnad har stor betydelse för lindring av psykiska 

symtom. Enligt McCormack & McCance (2019) är det viktigt att applicera den 

personcentrerade vården bland annat genom att ha kontakt mellan sjuksköterska och 

anhöriga då det blir lättare att förstå måendet hos en person med demenssjukdom. 

Personcentrerad vård bör enligt Kitwood (1997) ses ur ett psykosocialt perspektiv. Detta 

genom att individualisera vården och möta alla skilda behov, inte bara fysiska utan även 

psykiska och sociala behov och därefter utarbeta en plan för att möta behoven. Det framkom 

även i resultatet av detta examensarbete att personer med demenssjukdom har behov av att 

upprätthålla betydelsefulla relationer, det vill säga ett socialt behov. Resultatet i detta 

examensarbetet säger att sjuksköterskan upplever sig behöva utveckla sina kunskaper i 

ämnet. En skillnad mellan Kitwood (1997) och resultatet i detta examensarbete är att 

resultatet inte belyser strategier för att identifiera och möta psykosociala behov utan visade 

att kunskapsbrist i ämnet finns hos sjuksköterskan. Resultatet i detta examensarbete visar att 

sjuksköterskan har viss kompetens i att se behovet av sociala interaktioner med anhöriga 

men skulle behöva utveckla kompetensen för att personer med demenssjukdom får behålla 

en kontinuerlig nära kontakt med dem. Såsom McCormack och McCance (2019) menar är 

människan i behov av att delta i sociala världar. I en “social värld” sker socialt samspel i 

grupp. Sjuksköterskan är således i behov av kunskaper i hur personer med demens kan delta 

i “sociala världar”. Utefter resultaten kan en medvetenhet om att sjuksköterskan innehar 

kunskapsbehov i att behålla kontinuerlig kontakt med anhöriga och övriga boenden 

förhoppningsvis bidra till att verksamheter i demensvården utvecklar arbetssätt för hur 

sådan kontakt kan integreras i arbetsrutinerna.  

 

Såsom McCormack (2003) belyser, kan sjuksköterskan ta reda på och använda sig av 

vårdtagarens livsberättelse för att låta personen träda fram i omvårdnaden. Utifrån resultatet 

av detta examensarbete kopplat till McCormack (2003) har sjuksköterskan behov av 

kompetenser i att identifiera vem personen är subjektivt, vilka värderingar, önskemål, 

fysiska- och psykiska behov och begär denne har, för att på så sätt kunna utföra 
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personcentrerad omvårdnad. Även tidigare forskning (Clissett et al., 2013) lyfter att 

sjuksköterskan har en central roll i att identifiera behov och begär. Praktiskt taget kan 

resultatet i detta examensarbete komma till användning bland organisationer och 

verksamheter i hälso- och sjukvården. Förslagsvis kan det skapas rutiner redan vid 

inskrivning av en ny vårdtagare att ta reda på personens livsberättelse och därmed psykiska 

och sociala behov samt begär, för att under vårdprocessens gång använda livsberättelsen som 

guide och verktyg för en personcentrerad vård.  

 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskan med vilja att utveckla sina kunskaper om 

demensvård är tvungen att göra detta på fritiden vilket leder till högre arbetsbelastning. 

Utbildning behöver integreras i organisationen för att främja kompetensutvecklingen. Ett 

problem som framstår i tidigare forskning är att om kurser förläggs utanför sjuksköterskans 

arbetsschema avstår många från deltagande. Detta kan bidra till att personer med 

demenssjukdom inte får en värdig, god omvårdnad (Kolanowski et al., 2010; McCormack et 

al., 2013; Sun Kyung & Myonghwa, 2017). Resultatet i detta arbete visar att sjuksköterskan 

som möter personer med demenssjukdom har kunskapsbehov i hur omvårdnaden ska 

genomföras för att i högsta mån lindra individens lidande och öka välbefinnandet, vilket ses 

problematiskt i relation till det tidigare forskning säger om sjuksköterskans möjligheter till 

kunskapsutveckling. Att sjuksköterskan har kunskapsbehov men samtidigt låga möjligheter 

att fylla behovet, kan ses problematiskt i förhållande till det Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30), Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och Svensk sjuksköterskeförening (2017b) 

uttrycker om god och säker vård. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2017) om 

demensvård ska stödinsatser dessutom tas i beaktning i de fall det är nödvändigt. Resultatet i 

detta arbete kan tillämpas i organisationer som arbetar med omvårdnad av personer med 

demenssjukdom. Att interagera utbildning i organisationen är väsentligt för omvårdnaden av 

personer med demenssjukdom. 

6.3 Etikdiskussion 

I detta arbete har artiklarna kontinuerligt diskuterats och lästs igenom ett flertal gånger för 

att undvika förvrängningar i forskningsprocessen såsom feltolkningar och falskt resultat. 

Artiklarna till detta arbete är skrivna på engelska och för att undvika felaktig översättning har 

engelska lexikon används. Kjellström (2017) anser att lexikon är ett bra redskap då 

översättningen kan göra att texten feltolkas. Det gör att resultatet sedan kan bli påverkat. 

Examensarbeten ska vara av vetenskaplig kvalitét och ha ett etiskt förhållningssätt. 

Artiklarna har framtagits via sökningar i PubMed och i Cinahl där etiskt godkända artiklar 

publiceras. Under hela skrivprocessen har risker för feltolkad text försökts förhindras samt 

att resultat ej utelämnats och manipulerats för att stämma in på författarnas hypotes eller 

teori. Detta gör enligt Kjellström (2017) att arbetet innehåller god kvalite med ett etiskt 

förhållningssätt. För att garantera en god kvalitet i artiklarna som använts så har mycket 

fokus lagts på att artiklarna ska vara Peer Reviewed. Detta gör att arbetets resultat enligt 

CODEX (2019) fått ökad trovärdighet. Detta betyder att samtliga av examensarbetets artiklar 

håller en vetenskaplig kvalitet. Under hela skrivprocessen har förförståelsen och personliga 

åsikter medvetandegjorts och ansvar har tagits för att i största omfattning inte göra felaktiga 

tolkningar av datan. Enligt Polit och Beck (2016) kan feltolkningar göra att resultatet får 

sänkt trovärdighet. Författarna har erfarenhet av att vårda personer med demenssjukdom 
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och det kan därmed förekomma förförståelse kring vilka kunskaper sjuksköterskan kan 

behöva, vilket kan påverka tolkning av data. 

7 SLUTSATSER 

Syftet med denna allmänna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskans 

kunskapsbehov vid omvårdnad av personer med demenssjukdom. En slutsats som framkom 

var att sjuksköterskan som till vardags möter personer med demenssjukdom har 

kunskapsbehov i fler aspekter av omvårdnaden. Det framkom att den personcentrerade 

omvårdnaden genom sjuksköterskans kunskaper kan integreras i demensvården mer än vad 

den gör idag. Sjuksköterskan efterfrågar utvecklade kunskaper i demensvården och har en 

vilja att ytterligare lindra lidandet samt bättra tillvaron för personer med demens. Dock ges 

de inte alltid möjligheten. Arbetsorganisationer skulle kunna lägga tid på vidareutbildningar 

och kurser på arbetstid för att sjuksköterskan ska kunna fylla sina kunskapsbehov. Personer 

med demenssjukdom kan ha svårigheter att kommunicera och utföra vardagsaktiviteter 

vilket innebär att de behöver professionell vård dygnet runt. Med tanke på att det idag inte 

finns något botemedel mot diagnosen är sjuksköterskans kunskaper om och utförande av 

omvårdnaden central. Det framkom även att sjuksköterskans kunskaper i bemötandet av 

personer med demenssjukdom är viktig för ett flertal personer, inte bara individen utan 

också anhöriga och vårdpersonal i stort. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Under arbetets gång har tankar uppkommit om ytterligare forskning kring det aktuella 

ämnet. Under arbetsprocessen upptäcktes det att de flesta studier som finns tillgängliga är 

kvantitativa studier. Därför behövs fler kvalitativa studier för att se hur sjuksköterskan 

beskriver sina upplevelser och fördjupade förståelse kring kunskapsbehovet samt hur det ser 

ut i praktiken. Artiklarna som under forskningsprocessens gång stötts på är artiklar som 

gjorts i andra länder runt om i världen vilket gör att det skulle vara av intresse att göra 

forskning i Sverige. Det behövs även studier kring sjuksköterskans kunskaper om 

personcentrerad vård i demensvården, då arbetet har gett insikt om att det har en central roll 

i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. 
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främst sjuksköterskor 
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Tvärsnittsstudie. 300 

sjuksköterskor inom 

särskilt boende för 

personer med 

demenssjukdom. Frågor 

via frågeformulär om 
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egenskaper och palliativ 

vård. 

Analysmetod: Multipel 
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(SD=0.6). Påståendet “Jag är 

regelbundet med i 

vårdplaneringen för boende med 
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demenssjukvård. 

Analysmetod: 

Deskriptiv analys. 

 

 

 

 

Endast 20,4% av alla 

sjuksköterskor svarade korrekt 

på frågor om primära symtom. 
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plötslig förvirring, 

desorganisering och oförmåga 
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health nurses: Results of 
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relaterade till 

sjuksköterskors 

praxiskunnande om 

demensvård 

Kvantitativ. Tvärsnittss

tudie. Frågeformulär 

fylldes i via mejl. 195 

st deltagare. 

Analysmetod: Multipel 

regressionsanalys. 

 

Gällande användandet av 

kognitiva skattningsverktyg för 

personer med demens, 

rapporterade 11,2% av 

sjuksköterskorna att de fann det 

svårt att använda verktyget. 
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bristande kunskaper kring 

kognitiva skattningsverktyg, 

dels på grund av bristande 
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6 Hsieh, M-H., Lin, L-C., & Lin, P-C. 

(2012). Journal of nursing research. 

Taiwan. 
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Knowledge of and 

Approach to Dementia 

Care” 

 

Att utvärdera 

sjuksköterskors 

kunskap samt 

attityder gällande 

demensvård 

Kvantitativ. Tvärsnittsst

udie med 124 st 

sjuksköterskor. 

Frågeformulär. Frågor 

kring demenssjukdom 

och vårdens utformande 

för personer långt gånga 

i sin demenssjukdom, 

exempelvis att välja 

verklighets orienterad 

vård eller person 

centrerad 

vård. Analysmetod: 

Deskriptiv analys. 

 

 

 

 

De flesta sjuksköterskor uppgav 

svårigheter i att identifiera 

demensens symtom och 

förväxlade diagnosen med 

delirium tremens. Största delen 

hade korrekt kunskaper om 

demensvård och tenderade att 

använda strategier som går ut på 

att skapa verklighetsorientering. 



   

 

7 Bennett, PN., Considine, J., Hutchinson, 

AM., Ockerby, C., & Rawson, H. (2017). 

Australias Emergency Nurse J. Australien 

 

“Emergency nurses' 

knowledge and self-

rated practice skills 
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patients in the 

Emergency 

Department.” 

 

Att undersöka 

akutsjuksköterskors 

kunskap och 

självbedömning kring 

att ta hand om äldre, 

inklusive dementa 

Kvantitativ. Tvärsnittsst

udie. Datainsamling via 

pappersformulär, 101 st 

akutsjuksköterskor 

deltog. Analys med 

hjälp av IBM SPSS. 

Analysmetod: 

Deskriptiv analys. 

 

Mer än 80% av sjuksköterskorna 

bedömde sig själva som 'mycket 

bra'/'bra' vid bedömningen av 

smärta (94,9%) och identifiering 

av demenssjukdom (82,8%). 

Områden med "dåliga" 

omdömen var identifiering av 

depression (46,5% rätt). 

 

8 Hope, K., & Page, S. (2013). Psychiatric 

and mental health nursing. England 

 

“Towards new ways of 

working in dementia: 

perceptions of specialist 

dementia care nurses 

about their own level of 

knowledge, competence 

and unmet educational 

needs” 

 

Att låta 

sjuksköterskan som 

arbetar med 

demenssjukdom 

bedöma sin egen 

kunskapsnivå och 

kompetens och 

identifiera 

utbildningsbehov 

Kvantitativ. Tvärsnittss

tudie där 40 

sjuksköterskor deltog. 

Frågeformulär via 

datorn.  

Analysmetod: 

regressionsanalys. 

 

 

Det identifierades bristande 

kunskap om demenssjukdom 

som diagnos (15,4%) samt 

bristande kompetens att 

tillgodose behov hos personer 

med demenssjukdom (61,1%). 

 

9 Khan, F. & Curtice, M. (2011). British 

Journal of Community Nursing. England. 

 

“Non-pharmacological 

management of 

behavioural symptoms 

of dementia” 

 

Att undersöka 

kunskapsutveckling 

hos sjuksköterskan 

om icke-

farmakologiska 

åtgärder vid BPSD. 

Kvantitativ. Randomiser

ad kontrollerad studie. 4 

st servicehem deltog, 59 

sjuksköterskor. 

Analysmetod: 

regressionsanalys 

 

65% av sjuksköterskorna ville 

ha mer utbildning i BPSD och 

praktiska verktyg för att hantera 

det. Kunskapen kring psykiska 

tillstånd hos personer med 

demenssjukdom ökade till slutet 

av studien med 11%. 

 

 



   

 

10 De Witt Jansen, B., Brazil, K., Passmore, 

P., Buchanan, H., Maxwell, D., 

McIlfactrick, S., Morgan, S., Watson, M. 

& Parsons, C. (2017).  Journal of clinical 

nursing. England. 

 

“Nurses' experiences of 

pain management for 

people with advanced 

dementia approaching 

the end of life: a 

qualitative study” 

 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser och 

kunskaper om 

smärtbehandling för 

personer med 

avancerad 

demenssjukdom i 

livets slutskede. 

Kvalitativ. 24 st 

sjuksköterskor deltog. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Analysmetod: 

Tematisk analys. 

 

Alla sjuksköterskor uttryckte en 

önskan att utveckla sin 

kompetens i att på ett självsäkert 

sätt vårda döende patienter med 

demenssjukdom till att få ett 

“värdigt döende”. 

 

11 Sakbakken, M., Spilker, R. & Nielsen, T-

R. (2018). BMC Health Service 

Research. Norge. 

 

“Dementia and 

immigrant groups: a 

qualitative study of 

challenges related to 

identifying, assessing, 

and diagnosing 

dementia” 

 

Att undersöka 

svårigheter i att 

identifiera, bedöma 

och diagnostisera 

personer med 

demenssjukdom som 

har annorlunda språk 

eller kulturell 

bakgrund 

Kvalitativ. Djupintervj

uer och fokusgrupper. 

27 st deltog. 

Analysmetod: 

Tematisk analys enligt 

Kvale och Brinkmann. 

 

 

Sjuksköterskornas begränsade 

erfarenheter av att vårda 

personer med demenssjukdom 

och utländsk bakgrund 

tillsammans med 

kommunikationssvårigheter 

gjorde att de betonade ett behov 

av ökad kompetens i att 

upptäcka symtom samt svara an 

på behoven hos denna 

patientgrupp. 

 

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

Miecznikowska, M., Bentham, P. & 

Oyebode, J. (2016). Nurse education 

today. England. 

 

“A qualitative study 

investigating training 

requirements of nurses 

working with people 

with dementia in nursing 

homes” 

Att utforska 

utbildningsbehovet 

för sjuksköterskan 

som arbetar med 

personer med 

demenssjukdom för 

att kunna utbilda och 

minska 

sjuksköterskors 

utbrändhet och bättra 

personcentrering. 

Kvalitativ. 

Fokusgruppintervjuer. 

11 deltagare. 

Analysmetod: 

Tematisk analys. 

 

Sjuksköterskorna önskade 

djupare kunskap om de skilda 

demensdiagnoserna och 

upplevde sig endast ha goda 

kunskaper om Alzheimers. De 

uppvisade även brister i det 

personcentrerade perspektivet. 



 

 

 


