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SAMMANFATTNING 
 

I sluten hälso- och sjukvård har sjuksköterskan som ansvar att tillgodose patienternas 

omvårdnadsbehov. Symtom kopplat till demenssjukdom innebär att drabbade personer har 

ett komplext vårdbehov. Det rekommenderas att vården av personer med demenssjukdom 

ska genomsyras av ett personcentrerat förhållningssätt.   

 

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att vårda personer med demenssjukdom 

inom sluten hälso- och sjukvård 

 

Som metod har en litteraturöversikt använts. Inkluderade artiklar har sökts i databaserna 

Cinahl, PsycINFO och MEDLINE. Sammanlagt inkluderades 15 artiklar i studien.  

 

Resultatet visar att sjuksköterskornas upplevelse av att vårda personer med 

demenssjukdom bottnar i tre teman, Upplevelse av att vårda, Upplevelse av frustration och 

emotionell stress samt Upplevelse av att sätta patientsäkerhet före patientens behov. 

Sjuksköterskor önskade ökade kunskaper om demenssjukdom. De försökte skapa 

individuellt anpassad vård genom att tolka patienternas signaler och behov. Detta kunde 

vara svårt på grund av kommunikationshinder. Frustration och emotionell stress orsakades 

av organisatoriska faktorer och av en vårdmiljö som inte var anpassad till personer med 

demenssjukdom. Sjuksköterskor upplevde att vården av personer med demenssjukdom tog 

mycket av deras tid i anspråk vilket även gick ut över medpatienter. Det framkom att 

patienternas säkerhet prioriterades före deras behov, ofta användes begränsningsåtgärder 

för att värna om patientsäkerheten.  

 

Slutsatsen visar att sjuksköterskor i sluten hälso- och sjukvård upplever att vården av 

personer med demenssjukdom ärr tidskrävande och på grund av vårdens organisatoriska 

struktur och rutiner skapas frustration och emotionell stress. Sluten hälso- och sjukvård 

med dess organisation och rutiner främjar inte vården för personer med demenssjukdom. 

Utifrån personcentrerad omvårdnad får sjuksköterskor ett förhållningssätt att anpassa 

vården för denna patientgrupp, för det är vården som organisation som måste anpassas till 

personer med demenssjukdom, inte tvärt om. En anpassning skapar vinster för personer 

med demenssjukdom, sjuksköterskor och andra yrkeskategorier. 

 

Nyckelord: Sluten hälso- och sjukvård, demens, sjuksköterska, vårdmiljö, personcentrerad 

vård   



 
 

ABSTRACT  

 
In hospitals, the nurse is responsible for meeting patients´ needs. Symptoms associated 

with dementia causes complex care needs. It is recommended that the care of people with 

dementia should be permeated by a person-centered approach.  

 
The aim was to illuminate nurses' experience of caring for people with dementia in an 

inpatient health care setting. 

 

The methodology was a literature review. Included articles have been searched in the 

databases CINAHL, PsycINFO and MEDLINE. A total of 15 articles were included in the 

study. 

  

The results show that nurses' experience of caring for people with dementia centers around 

of three main themes: Experience of caring, Experience of frustration and emotional stress 

and Experience of putting patient safety before the patient's needs. Nurse's attitude towards 

people with dementia demonstrated that nurses wanted more knowledge about dementia. 

Nurses tried to create individualized care by interpreting the patient's signals and needs. 

This could be difficult due to communication barriers. Frustration and emotional stress 

caused by organizational factors and a healthcare environment that was not suited to 

people with dementia. Nurses felt that the care of people with dementia took much of their 

time, which also affected other patients. It was found that patient safety was prioritized 

prior to their needs, physical restraints were often used to preserve patient safety. 

  

The conclusion is that nurses feel that the care of people with dementia is time consuming 

and requires a lot of them, both on a personal level and on a professional level. Hospital 

care with its organization and procedures is not conducive to the care of people with 

dementia. Using person-centered care approach should be allowed these patients.  
 

The conclusion is that nurse feel that the care of people with dementia is time consuming 

and the organizational structure and routines of care creates frustration and emotional 

stress. The healthcare environment had a major impact on the nurse's ability to have a 

person-centered approach to people with dementia. Mostly because the care of people with 

dementia is not allowed adapt to the complex care needs of this patient group. It is the 

organization that must be adapted to people with dementia, not the other way around. This 

would benefit both people with dementia, nurses and other professionals.  

 

Key words: Hospital, dementia, nurse, care environment, person-centred care  
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INLEDNING  

 

Antalet personer med demenssjukdom ökar. Statistiken visar att antalet personer som 

årligen insjuknar i demenssjukdom är ca 25 000. Ungefär åtta procent av personer över 65 

års ålder har någon form av demenssjukdom och av personer över 90 års ålder är ungefär 

hälften drabbade (Socialstyrelsen, 2014b). Av dessa beräknas 94 000 personer bo i ordinärt 

boende och 66 000 på vård- och omsorgsboende (Socialstyrelsen, 2014a).  

 

Personer med demenssjukdom drabbas liksom personer utan demenssjukdom av 

sjukdomar som kräver behandling i sluten hälso- och sjukvård. Antalet personer med 

demenssjukdom beräknas öka (Socialstyrelsen, 2014b) vilket gör att det är stor sannolikhet 

att antalet personer med demenssjukdom även ökar i sluten hälso- och sjukvård. Detta 

ställer krav på vården att möta behov som denna patientgrupp har. Vården av personer med 

demenssjukdom är paradoxal eftersom patienternas kognitiva symtom gör vården komplex. 

Personer med demenssjukdom som har svårt att kommunicera och förmedla sina behov 

kan uppvisa beteenden som är svåra att möta i sluten hälso- och sjukvård. Samtidigt som 

beteendena är signaler på behov utgör de en risk för patienterna vilket kan tyda på att 

vårdmiljön är ett hinder för både patientsäkerhet och patientens behov. Utifrån granskning 

av aktuell forskning kan en identifiering av sjuksköterskors upplevelser fångas in och 

därmed ligga som grund för utvecklingen av vården för personer med demenssjukdom i 

sluten hälso- och sjukvård. 

 

 

BAKGRUND 
 

Demenssjukdom 
 

Demens är ett samlingsnamn för olika sjukdomar och skador som primärt eller sekundärt 

påverkar hjärnan. Ofta ses försämring av kognitiva funktioner där framförallt påverkan på 

minne, tänkande, orienteringsförmåga, förståelse, inlärningsförmåga, språk och omdöme 

upplevs. De kognitiva symtomen åtföljs av försämrad emotionell kontroll, socialt beteende 

och motivation (World Health Organization [WHO], 2016).  

 

Symtom och tecken på demenssjukdom kan ses utifrån mild demens, medelsvår demens 

och svår demens. Vid mild demens klarar den drabbade att leva på egen hand. Påverkan 

ses på närminnet, tidsuppfattning och orienteringsförmåga. Vid medelsvår demens behöver 

personen hjälp och stöd i det vardagliga livet men kan klara av att bo kvar hemma. 

Symtomen är tydligare och mer begränsande. Förutom att personen kan behöva hjälp med 

ADL finns också svårigheter att komma ihåg händelser och namn, svårigheter till 

kommunikation samt uppvisade beteendeförändringar. Vid svår demens har personen så 

pass grava funktionsnedsättningar att ständig tillsyn krävs och flytt till särskilt boende blir 

aktuellt. Ofta är personen ovetande om tid och rum, har svårt att känna igen anhöriga, har 

uppenbara fysiska symtom samt uppenbara beteendeförändringar (Eriksdotter Jönhagen, 

2011; WHO, 2016).  

 

Demenssjukdomar delas in i primärdegenerativa, vaskulära och sekundära 

demenssjukdomar. Den vanligaste förekommande demenssjukdomen är Alzheimers 

sjukdom och räknas som en av de stora folksjukdomarna. Andra former av 

demenssjukdom är Lewy body demens och frontotemporal demens. Med benämning 

sekundära demenssjukdomar menas tillstånd som kan ge demensliknande symtom. Det kan 
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exempelvis vara hjärntumörer eller infektioner i hjärnan (Eriksdotter Jönhagen, 2011). 

Gränsen mellan olika former av demenssjukdom är otydliga och blandformer existerar i 

stor utsträckning (WHO, 2016).  

 

Det finns ingen behandling av demenssjukdom utan vården riktar in sig på att lindra 

symtomen kring sjukdomen, dels genom läkemedelsbehandling men framförallt genom 

individuellt anpassade omvårdnadsåtgärder (Basun, Skog, Wahlund & Wijk, 2013).  

 

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) 

Personer med demenssjukdom reagerar någon gång med beteende som anhöriga och 

vårdpersonal har svårt att hantera. Ofta ses ett beteende som utmanande om det uppfattas 

negativt av omgivningen (Socialstyrelsen, 2010).  Flera studier påvisar att det är belastande 

och påfrestande att vårda en person som uppvisar BPSD (Feast, Moniz-Cook, Stoner, 

Charlesworth & Orrell, 2016; Torrisi et al., 2016). Till de beteendemässiga symtomen 

räknas fysisk aggressivitet, skrikande, rastlöshet, vandrande, agitation, samlande och 

skuggning. De psykiska symtomen återges som ångest, nedstämdhet, oro, apati, 

hallucinationer och vanföreställningar. Det finns flera tänkbara orsaker till BPSD så som 

den fysiska- och/eller psykosociala miljön (Skovdahl & Kihlgren, 2011) men också fysiska 

eller psykiska besvär så som smärta, depressioner och konfusion (Basun et al., 2013).   

 

Behandlingen av BPSD skapas utifrån identifiering av symtomen och analys av vilka 

situationer de uppstår. Grunden för behandling av BPSD är en personcentrerad omvårdnad 

och förändringar i den fysiska miljön (Socialstyrelsen, 2010). Davison, Hudgson, McCabe, 

George och Buchanan (2007) beskrev i sin studie att personal på vård- och omsorgsboende 

upplevde att bördan av att vårda personer med BPSD minskade vid användning av 

individanpassade icke-farmakologiska behandlingsmetoder. Däremot minskade inte själva 

beteendesymtomet. Edvardsson, Sandman, Nay och Karlsson (2008) påvisar att i 

vårdmiljöer där personal skattade sin arbetsbelastning som hög ökade förekomst av BPSD. 

Då personalen skapade ett positivt vårdklimat minskade förekomsten av 

vandringsbeteende, rastlöshet och rymningsbenägenhet. I svåra fall av BPSD eller där 

andra åtgärder inte varit effektfulla kan läkemedel användas (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Begränsningsåtgärder 

För att förebygga skador och olyckor hos personer med demenssjukdom är det vanligt att 

fysiska begränsningsåtgärder används (Socialstyrelsen, 2010). Att bli tvingad eller 

begränsad kan ha negativ inverkan för personer med demenssjukdom. Inte enbart för 

dennes välbefinnande och självkänsla, utan det kan även orsaka medicinska eller fysiska 

besvär. Tvång eller begränsningar är alla åtgärder, handlingar och anordningar som sker 

mot någons vilja. Det kan handla om att begränsa rörelseutrymmet genom låsta dörrar, 

sänggrindar, bord framför rullstol eller fåtölj, passiva rörelselarm. Även användning av 

lugnande- eller antipsykotiska läkemedel för att behandla oönskade beteenden är en form 

av begränsningsåtgärd (Svenskt demenscentrum, 2015). I en studie utförd av Gandesha 

(2012) uppskattade sjuksköterskor att de inte hade tillräckligt med utbildning för hur 

begränsningsåtgärder bör användas. En annan studie beskrev att sjuksköterskor var i behov 

av särskilda program som gav copingstrategier inför etiska dilemman som kan uppstå i 

samband med begränsningsåtgärder (Yamamoto & Aso, 2009). 
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Kommunikation vid demenssjukdom 

 

Samuelsson, Ekström, Majlesi och Plejert (2016) beskriver att vid demenssjukdom kan 

påverkan på kommunikativa och språkliga förmågor ses. Vanliga språkliga symtom är 

svårigheter att hitta ord, benämningssvårigheter samt svårigheter att koppla samman ord 

och innebörd. Andra kommunikativa och språkliga svårigheter kan vara att förstå abstrakt 

information, repetition av stereotypa fraser, stamningsliknande symtom och ordutbyten. 

 

Kommunikation innefattar mer än att delta i en konversation och utbyta information. 

Samuelsson et al. (2016) beskriver att mellanmänskliga relationer skapar en känsla av 

identitet och bidrar till livskvalitet. Vid kommunikation tolkas både verbala och kroppsliga 

budskap för att få en bild av vad samtalspartnern säger och vill. Den verbala och icke-

verbala kommunikationen utvecklas i detta samspel. Hos personer med demenssjukdom 

bör varje beteende tolkas som en form av kommunikation även om det är svårt att förstå 

innebörden (Basun et al., 2013). Det är inte enbart kommunikativa och språkliga 

svårigheter som avgör huruvida en person med demenssjukdom deltar i en konversation, 

samtalspartnern har stor betydelse för personens delaktighet (Samuelsson et al., 2016). Om 

den verbala och icke-verbala kommunikationen är motsägelsefull kan tolkningsmöjligheter 

uppstå. Det är vanligt att den som vårdar kan ha svårt att tolka signaler som personen med 

demenssjukdom signalerar (Basun et al., 2013).  

  

Personcentrering i vården av personer med demenssjukdom 

 

Personcentrerad vård utgår från patienten som individ och inkluderar personen i alla 

aspekter av vården. Personcentrerad vård kräver inga ytterligare resurser utan är ett 

förhållningssätt där vården bygger på kunskap om patientens livsmönster, värderingar och 

preferenser (Basun et al., 2013). Ekman, Norberg och Swedberg (2014) beskriver 

personcentrerad vård som en process där förutsättningen är patientensberättelse vilken är 

grunden för en överenskommelse, ett partnerskap, mellan personal och patienten. 

Överenskommelsen skrivs ned och dokumenteras i patientens journal vilket gör att 

information om planerad och genomförd vård är tillgänglig för hela teamet, det vill säga 

patient och/eller anhöriga samt personal.   

 

Ett positivt och stödjande arbetsklimat och en arbetsmiljö där personalen upplever balans 

mellan krav och kontroll är en utgångspunkt för att personcentrerad vård ska fungera i 

praktiken (Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark & Edvardsson, 2015). Ross, Tod och 

Clarke (2014) har utfört en studie där deltagare inom sluten hälso- och sjukvård menar att 

grunden för ett gott teamarbete inom personcentrerad vård är kommunikation och att arbeta 

mot gemensamma mål. Relationerna inom teamet reducerade därmed stressen för såväl 

personal som för patienter och anhöriga.  

 

Personcentrerad omvårdnad introducerades i demensvården i början av 1990-talet av Tom 

Kitwood. Innan dess fokuserade forskning och behandling av personer med 

demenssjukdom till stor del på demens som ett biomedicinskt fenomen där synen var att 

personen försvinner och varken bot eller verkningsfull behandling kunde erbjudas. I och 

med introduktionen av den personcentrerade omvårdnaden ansågs personen vara dold 

bakom demenssjukdomen och dess symtom, varpå omvårdnaden inriktades på att stödja 

denna person (Edvardsson, 2010). Personer med demenssjukdom har likt alla människor 

behov av samvaro, uppskattning, meningsfulla relationer och sysselsättning (Basun et al., 

2013). Socialstyrelsen (2010) rekommenderar att all vård, omvårdnad och omsorg av 
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personer med demenssjukdom bör utgå från ett personcentrerat förhållningsätt. Den 

personcentrerade omvårdnaden gör vården och vårdmiljön mer personlig samt skapar en 

förutsättning att förstå beteenden och psykiska symtom utifrån personen med 

demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010). Forskning visar att det finns ett samband mellan 

personcentrerat förhållningssätt, förmågan att utföra dagliga aktiviteter och livskvalitet hos 

personer med demenssjukdom (Sjögren, Lindqvist, Sandman, Zingmark & Edvardsson, 

2013). 

 

Ramverk för personcentrerad omvårdnad – teoretisk referensram 

 

McCormack och McCance (2006) har utvecklat ett ramverk för personcentrerad 

omvårdnad (Person-centred nursing Framwork). Ramverket utgår från fyra konmponenter: 

förutsättningar (prerequisites), vårdmiljö (the care environment), personcentrerade 

processer (person-centred process) och förväntat resultat (expected outcomes). 

Förutsättningar syftar till sjuksköterskans egenskaper. Det inbegriper yrkeskompetensen 

med vilken sjuksköterskan utifrån kunskap och erfarenheter grundar sina val och 

prioriteringar i vården. Sjuksköterskan bör även ha en god samarbetsförmåga vilket visar 

sig i förmågan att kommunicera på olika nivåer. Dessutom bör sjuksköterskan vara klar 

över sina egna värderingar och övertygelser och vara medveten på vilka sätt dessa påverkar 

beslut som fattas av eller om patienten. Vårdmiljö fokuserar på de sammanhang i vilken 

vården levereras och påverkas av faktorer som ledarskapet, relationen mellan kollegor, hur 

organisationen är uppbyggd och potentiella förbättringsmöjligheter. De personcentrerade 

processerna grundas på den rad av aktiviteter som är de förutsättningar för att 

omvårdnaden ska bli personcentrerad. Det innebär bland annat att genom engagemang och 

sympatisk närvaro arbeta med patientens övertygelser och värderingar, dela 

beslutsfattandet och ge stöd för fysiska behov. Förväntat resultat innebär att den 

personcentrerade omvårdnaden genererar tillfredsställelse och engagemang samt skapar en 

känsla av välbefinnande. Det förväntade resultatet uppstår genom en vård där patienten ges 

möjlighet att vara delaktig i beslut, där personal samarbetar och ledarskapet är flexibelt 

(McCormack & McCance, 2006). 

 

McCormack och McCance (2010) beskriver ramverket utifrån en bildmässig framställning 

där konstruktionerna är i relation och påverkas av varandra. För att nå mitten av ramverket, 

det vill säga förväntat resultat, ska först förutsättningarna tillgodoses och därefter 

vårdmiljön eftersom dessa är förutsättningar för de personcentrerade processerna. Denna 

ordning leder till att förväntat resultat uppnås. 

 

Sluten hälso- och sjukvård 

 

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) stadgas i 5 § att ” För hälso- och sjukvård 

som kräver intagning i vårdinrättning ska det finnas sjukhus. Vård som ges under intagning 

benämns sluten vård. Annan hälso- och sjukvård benämns öppen vård…”. Inom sluten 

hälso- och sjukvård ges heldygnsvård till patienter vars tillstånd inte kan tillgodoses i 

öppen- eller hemsjukvård (Socialstyrelsen, 2016).  Verksamheten i sluten hälso- och 

sjukvård delas in i två huvudområden; diagnostik och behandling av inneliggande patienter 

samt poliklinisk verksamhet (Jahren Kristoffersen, 1998) 

 

Organisationen inom slutenvården utgår i dag från medicinska strukturer. Traditionellt har 

vården styrts av organisatoriska faktorer med fokus på flödesprocesser, förbättringsarbete 

och kvalitet där god vård är ett förväntat utfall. Vården är ofta uppbyggd genom parallella 
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processer där varje yrkeskategori har sin egen process (Dudas, Kaczynski & Olsson, 2014; 

Ekman & Norberg, 2013). Nilsson, Rasmussen och Edvardsson (2013) menar att 

personcentrerad vård är svårt att uppnå i en vårdmiljö som är stressig och icke flexibel, 

som organisatoriskt fokuserar på medicinska strukturer och effektivitet. De behov som 

äldre personer med kognitiv svikt, som vid demenssjukdom, försöker förmedla upptäcks 

inte vilket påverkar både patienter och vårdpersonal negativt.   

 

Vårdmiljö inom sluten hälso- och sjukvård 

Wijk (2010) beskriver att vårdmiljön innehåller både en fysisk vårdmiljö och en 

psykosocial. Den fysiska vårdmiljön innefattar arkitektur, ljud och ljus. Den psykosociala 

miljön påverkas av faktorer så som stress, mängden människor men också huruvida miljön 

väcker igenkänning eller ej. Vidare menar Wijk att utformningen av den fysiska och 

psykosociala vårdmiljön påverkar patienters, anhörigas och personals upplevelser av vad 

som är god vård (Wijk, 2010). Forskning visar att patienter upplever att det främst är 

psykosociala faktorer i vårdmiljön som påverkar deras välbefinnande. Främst att bli sedd 

som en unik människa, få möjlighet till goda möten med personal, medpatienter och 

anhöriga (Browall, Koinberg, Falk & Wijk, 2013). Inom sluten hälso- och sjukvård är den 

fysiska miljön utformad efter medicintekniska behov och traditionella arbetssätt vilket gör 

miljön steril och avidentifierad. Detta gör att ett personcenterat förhållningssätt har svårt 

att synliggöras i miljön (Wijk, 2010).  

 

Sjuksköterskan inom sluten hälso- och sjukvård 

Sjuksköterskan i sluten hälso-och sjukvård bedömer planerar och genomför 

omvårdnadsåtgärder som i stor utsträckning ska tillgodose patientens grundläggande 

behov. Vidare deltar sjuksköterskan i den medicinska behandlingen som ordineras av 

läkare och har då ansvar för att administrera läkemedel och annan behandling. 

Sjuksköterskan är även en del av det diagnostiska arbetet genom observation och 

bedömning av patientens tillstånd och resultat av insatt behandling (Jahren Kristoffersen, 

1998).    

 

Inom sluten hälso- och sjukvård arbetar sjuksköterskan tillsammans med andra 

professioner så som läkare, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, 

biomedicinsk analytiker och kuratorer. Alla yrkeskategoriers kompetenser kompletterar 

varandra och samverkar i team vilket främjar patienternas hälsa och delaktighet men också 

kontinuiteten och patienternas säkerhet (Edberg et al., 2013). Enligt Van Bogaert, Clarke, 

Vermeyen, Meulemans och Van de Heyning (2009) påverkas sjuksköterskors arbete inom 

sluten hälso- och sjukvård av faktorer som relationen mellan läkare och sjuksköterska, 

ledningen på vårdenheten samt sjukhusledning men också det organisatoriska upplägget i 

verksamheten. Förutom arbetstillfredsställelse påverkas även sjuksköterskors upplevelse av 

personlig prestation och vårdens kvalitet på sjukhuset. 

 

Att vårda äldre personer med demenssjukdom inom sluten hälso- och sjukvård ställer stora 

krav på sjuksköterskan. Omvårdnaden av denna patientgrupp är komplex och behoven kan 

vara svåra att möta (Nilsson et al., 2013). Sjuksköterskan handskas dagligen med etiska 

dilemman som hur öppen och ärlig information patienter och anhöriga får. Svårigheter att 

hitta balans mellan patientens ansvar för sin hälsa och vad som är sjuksköterskans ansvar 

eller när sjuksköterskans bedömning skiljer sig från kollegor och andra yrkeskategorier. 

Även arbetsbörda, brist på tid och organisatoriska problem gör att sjuksköterskor får ta 

etiskt svåra beslut (Torjuul & Sorlie, 2006).  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Bogaert%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18789437
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clarke%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18789437
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vermeyen%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18789437
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meulemans%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18789437
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20de%20Heyning%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18789437
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Enligt Socialstyrelsen (2010) bör all personal som vårdar personer med demenssjukdom, 

både inom hälso- och sjukvård och socialtjänsten ges möjlighet till utbildning kombinerad 

med träning, handledning och feedback. I en studie utförd av Galvin et al. (2010) påvisas 

vinster gällande kunskap att känna igen, bedöma och hantera demens genom 

implementering av ett utbildningsprogram. Bland annat fick deltagarna strategier i hur de 

ska bemöta och kommunicera med denna patientgrupp. 

 

Personer med demenssjukdom inom sluten hälso- och sjukvård 

Personer med demenssjukdom som bor i ordinärt eller särskilt boende får vård- och 

omsorg av landstingets primärvård eller kommunal vård- och omsorg (Socialstyrelsen, 

2010). Då personer med demenssjukdom insjuknar och har behov av sluten hälso- och 

sjukvård vårdas de liksom andra patienter på någon av dess vårdenheter. Vårdmiljö, 

organisatoriska- och ekonomiska faktorer kan ha en negativ inverkan för vården av 

personer med demenssjukdom (Borbasi, Jones, Lockwood & Emden, 2006). 

Demenssjukdomen kan göra att patienter inte förstår att de är på sjukhus eftersom 

sjukhusmiljön ofta är mycket olik den miljö de är vara vid med nya ljud som kan vara 

(Skog, 2016). Vårdmiljön kan vara en riskfaktor för att utveckla förvirringstillstånd och 

BPSD så som aggression, aktivitetsstörning, sömnstörning och ångest (Sampson et al., 

2014; Skog, 2016). För att underlätta för personer med demenssjukdom i sluten hälso- och 

sjukvård menar Skog (2016) att personliga tillhörigheter kan hjälpa, översyn och 

anpassning av den fysiska vårdmiljön samt en medvetenhet av vårdpersonal att deras 

agerande och förhållningssätt har stor påverkan av oönskade beteende. Det är även av stor 

vikt att sjuksköterskan samlar information av anhöriga, primärvård eller vård- och 

omsorgsboende för att kartlägga patientens behov. Det är viktigt att denna information 

förmedlas mellan personal vid skiftbyten (Weitzel et al., 2011). 

 

Problemformulering 

 

Omvårdnaden av personer med demenssjukdom bör genomsyras av ett personcentrerat 

synsätt där personen och inte demenssjukdomen sätts i centrum. En stor del av den 

personcentrerade omvårdnaden handlar om att förstå upplevelser som personen ofta 

kommunicerar med sina beteenden. Forskning beskriver komplexiteten att vårda personer 

med demenssjukdom inom sluten hälso- och sjukvård eftersom omvårdnaden sker i en 

miljö där sjuksköterskans handlande begränsas av organisatoriska faktorer som förutsätter 

att vården ska bedrivas så effektivt och rationellt som möjligt. Sjuksköterskor saknar 

kunskap att förstå vad personen kommunicerar och därmed hur vården bör formas utifrån 

dennes behov. I ett vårdutvecklande perspektiv är det därför angeläget att få en fördjupad 

förståelse för sjuksköterskans erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom inom 

sluten hälso- och sjukvård.   

 

 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att vårda personer med demenssjukdom 

inom sluten hälso- och sjukvård 
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METOD 

 

Design 

 

För att besvara studiens syfte valdes litteraturöversikt som metod. Denna metod är lämplig 

då kunskap inom ett visst område ska sammanställas och beskrivas. Polit och Beck (2012) 

menar att en litteraturöversikt eftersträvar att utifrån befintlig forskning hitta en grund för 

ny evidens. Detta utifrån aktuell forskning som identifierar, värderar och analyserar en 

tydlig forskningsfråga (Forsberg & Wengström, 2013).   

 

Forsberg och Wengström (2013) menar att då en litteraturöversikt inkluderar både 

kvalitativa och kvantitativa studier belyses forskningsfrågan ur olika synvinklar. 

Kvalitativa studier har för avsikt att förstå människors subjektiva upplevelse av ett visst 

fenomen. För att tolka och förstå dessa fenomen utförs ofta observations eller 

intervjustudier (Forsberg & Wengström, 2013). Kvantitativa studier har en objektiv 

utgångspunkt för att beskriva ett visst fenomen (Polit & Beck, 2012). Forsberg och 

Wengström (2013) menar att kvantitativ forskning inom omvårdnad ofta rör rutiner, 

behandlingsmetoder eller omvårdnadsåtgärder. Kvantitativa studier utförs exempelvis 

genom enkätstudier, så kallade tvärsnittsstudier.  

 

Urval 

 

För att säkerställa att data som inkluderades i litteraturöversikten var relevanta för syftet 

har inklusions- och exklusionskriterier använts (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Inklusionskriterier: Artiklar skrivna på engelska. Originalartiklar som var peer reviewed, 

vilket innebär att de är granskade av expert på en vetenskaplig tidskrift innan publicering 

(Forsberg & Wengström, 2013). Artiklarna skulle vara publicerade från 2002 och framåt. 

Artiklarna skulle även ha ett etiskt godkännande. Kvantitativa liksom kvalitativa artiklar 

eftersöktes.  

 

Exklusionskriterier: Artiklar som var av låg kvalitet liksom review artiklar. Artiklar som 

beskrev sjuksköterskors upplevelse av att vårda personer med demenssjukdom inom 

öppenvård eller vård- och omsorgsboende. Artiklar som nämnde sjuksköterskor men inte 

fokuserade på deras upplevelser eller beskrev deras upplevelser gemensamt med annan 

vårdpersonal.  

 

Datainsamling 

 

Utifrån studiens syfte gjordes systematiska litteratursökningar efter vetenskapliga artiklar i 

databaserna CINAHL, MEDLINE och PsycINFO men också en manuell sökning utifrån 

artiklarnas referenslistor. Databaserna ansågs täcka olika delar av det omvårdnadsområde 

som skulle studeras. CINAHL och MEDLINE presenterar omvårdnadsforskning medan 

PsycINFO bland annat presenterar psykologisk forskning inom omvårdnad (Forsberg & 

Wengström, 2013). Datainsamlingen skedde utifrån sökord som grundats på inklusions- 

och exklusionskriterier samt studiens syfte. Respektive databas använder ämnesordlistor 

med index ord vars syfte är att beskriva innebörden i artiklarna samt gör dem sökbara 

(Polit & Beck, 2012). I databasen CINAHL och PsycINFO benämns ämnesordlistan för 

CINAHL Headings respektive Medical Subject Headings (MeSH) i databasen MEDLINE.  
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Inför datainsamlingen identifierades CINAHL Headings och MeSH termer som ansågs 

relevanta för studiens syfte. Sökord som användes var dementia, nurses, experience, 

inpatients och hospitals. Samtliga sökord utom experience är MeSH termer/CINAHL 

headings. Sökorden kombinerades i olika variationer och genom den booleska operatorn 

AND för att begränsa antalet träffar som svarade upp mot syftet (Polit & Beck, 2012). 

Utfall av sökningarna redovisas i tabell 1.  

 

 

Tabell 1 Sökstrategi 

Databas 

Sök datum 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakts 

Lästa i 

fulltext 

Inkludera i 

resultatet 

CINAHL 

170116 

 

Dementia AND 

inpatients AND  

Nurses 

134 27 10 5 

CINAHL 

170116 

 

Dementia AND 

hospitals AND  

Nurses 

152 3 9  4 

 

CINAHL 

170202 

Dementia AND 

Nurses AND 

Experience 

190 35 3  2 

PsycINFO 

170116 

Dementia AND 

inpatients AND  

Nurses 

87 

 

20 1 0 

PsycINFO 

170117 

Dementia AND 

hospitals AND  

Nurses 

304 35 6  4 

PsycINFO 

170202 

Dementia AND 

Nurses AND 

Experience 

204 19 2  0 

Medline 

17016 

 

Dementia AND 

inpatients AND 

Nurses 

45 9 3  0 

Medline 

170117 

Dementia AND 

hospitals AND  

Nurses 

113 33 5  0 

Medline 

170202 

Dementia AND 

Nurses AND 

Experience 

158 34  5  0 

Begränningar: peer reviewed, English language, research journal samt publicering från 2002-2016. 

 

 

Sökningarna av artiklarna skedde systematiskt. I ett första urval lästes samtliga rubriker. 

De rubriker som inte bedömdes svara upp mot studiens syfte exkluderades. Artiklar vars 

rubriker och abstrakts ansågs svara upp mot syfte och uppfyllde inklusions- och 

exklusionskriterier lästes i full text. Vissa artiklar förekom i flera sökningar och/eller 

databaser. Författaren noterade dessa dubbletter i samband med att artiklarna lästes i 

fulltext. Den manuella sökningen skedde utifrån granskade artiklars referenslistor. Dock 

hittades ingen artikel som svarade upp mot inklusions- och exklusionskriterier. 

Sammanlagt valdes 15 artiklar att inkluderas i översikten. Studierna som artiklarna grundas 
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på genomfördes i följande länder: Australien, Belgien (2), Finland, Irland (2), Japan, 

Kanada, Storbritannien (3), Sverige (3) och USA. Artiklarna grundades på studier utförda 

inom följande områden i sluten hälso- och sjukvård: geriatrisk avdelning, psykogeriatrisk 

avdelning, internmedicinavdelning, kirurgavdelning, palliativ enhet, neuropsykiatrisk 

avdelning, operationsavdelning, akutmottagning, akutvårdsavdelning, sjukhusansluten 

geriatrisk rådgivning och akutgeriatrisk vårdenhet. Valda artiklar presenteras närmare i en 

artikelmatris (Bilaga 2).  

 

Dataanalys 
 

De artiklar som ansågs kunna inkluderas i litteraturöversikten kvalitetsgranskades utifrån 

en granskningsmall som är modifierad av Sophiahemmet Högskola (Bilaga 1). Artiklar 

som valdes bort under artikelgranskningen belyste inte sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda personer med demenssjukdom eller beskrev sjuksköterskors upplevelser tillsammans 

med andra yrkeskategorier. Av de inkluderade artiklarna där inte enbart sjuksköterskans 

erfarenheter presenterades går det att tolka vad som är sjuksköterskans erfarenheter att 

vårda personer med demenssjukdom och vad som är andra 

yrkeskategoriers/patienters/anhörigas erfarenheter. 

 

Analys av valda artiklar skedde genom en integrerad analys så som beskrivet av 

Kristensson (2014). Syftet med en integrerad analys är att utifrån olika steg granska och 

jämföra tidigare forskningsresultat så att nya perspektiv framträder och ny kunskap 

utvecklas. I det första steget lästes resultatet från de inkluderade artiklarna var för sig för 

att få en översikt vilka upplevelser sjuksköterskor har av att vårda personer med 

demenssjukdom. Upplevelserna jämfördes mellan artiklarna för att identifiera skillnader 

och likheter. Utifrån hur dessa skillnader och likheter relaterade till varandra skapades 

olika kategorier. I det slutliga steget sammanställdes resultatet i de identifierade 

kategorierna under olika teman.  

 

Forskningsetiskt övervägande 

 

Arbetet med litteraturöversikten har utgått från Vetenskapsrådet (2011) riktlinjer om god 

forskningssed. Författaren har medvetet inte plagierat eller fabricerat test eller resultat i 

översikten. All forskning ska präglas av ett etiskt förhållningssätt. I litteraturöversikter 

grundas datainsamling på tidigare forskning där frågorna ställs till litteraturen istället för 

till personer. Därmed är det av stor vikt att kritiskt granska etiken i andras studier 

(Forsberg & Wengström, 2013). De artiklar som inkluderats i studien har fått godkännande 

från etisk kommitté.  

 

Forsberg och Wengström (2013) menar att det är svårt för forskare att ha ett helt objektivt 

förhållningssätt. Förförståelsen får dock inte påverka objektiviteten i resultattolkningen. 

Författaren till litteraturöversikten har lång erfarenhet av att vårda personer med 

demenssjukdom inom sluten hälso- och sjukvård och är medveten om sin förförståelse och 

att egna värderingar och förutfattade meningar påverkar analysen av studien. 
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RESULTAT 

 

Analysen av de 15 granskade artiklarna resulterade i tre teman med kategorier som redogör 

för sjuksköterskors uppleve av att vårda personer med demenssjukdom i sluten hälso-och 

sjukvård. De tre temana var Upplevelse av att vårda, Upplevelse av frustration och 

emotionell stress samt Upplevelse av att sätta patientsäkerhet före patientens behov 

 

I resultatet används begreppen patient och personer med demenssjukdom synonymt för att 

göra det lättare för läsaren att läsa.  

 

Upplevelse av att vårda  

 

Önskan om fördjupad kunskap  

Flera artiklar belyste att sjuksköterskor önskade fördjupade kunskaper om 

demenssjukdomar, hur dessa påverkar patienterna och hur vården och omvårdnaden bör 

utformas (Chater & Hughes, 2012; Cowdell, 2010b; Eriksson & Saveman, 2002; 

Hynninen, Saarnio & Isola, 2014; Krupic, Eisler, Sköldenberg, & Fatahi, 2015). 

Sjuksköterskor i Chater och Hughes (2012) ansåg att bristen på kunskap påverkade deras 

möjligheter att ge god vård och omvårdnad samt att de sjuksköterskorna med utbildning 

ansågs vara en tillgång i vården. Att vårda personer med demenssjukdom ansågs kräva 

speciell utbildning (Hynninen et al., 2014). Kunskapen om vården av personer med 

demenssjukdom var ofta hämtad utifrån arbetslivserfarenhet och/eller kollegor (Fukuda, 

Shimizu & Seto, 2015). Även om sjuksköterskor erhållit utbildningar eller studiedagar 

ansågs inhämtad kunskap vara svårt att tillämpa i praktiken (Cowdell, 2010a; Cowdell, 

2010b) samt att det skapade en frustration när det inte gick att tillgodoses i sluten hälso- 

och sjukvård (Nolan 2007). För att få en djupare förståelse önskades inte formell 

utbildning utan också erfarenhet av att möta och prata med personer med demenssjukdom 

för att lära av dem (Chater & Hughes, 2012). Sjuksköterskorna upplevde att genom 

kunskap kunde de ge anpassad vård och därmed korta ned vårdtiden för patienterna 

(Krupic et al., 2015) samtidigt som det i Eriksson och Saveman (2002) framkom att korta 

vårdtider utgjorde ett hinder för att lära känna patienten och på så vis möta dennes behov. 

 

Många sjuksköterskor uppgav att de vårdade personer med demenssjukdom som de själva 

ville bli vårdade (Bryon, Dierckx de Casterlé, & Gastmans, 2011; Bryon, Gastmans, & 

Dierckx de Casterlé, 2010; Cowdell, 2010a) eller hur de ville att anhöriga skulle vårdas 

(Byers & France, 2008; Nolan, 2006). I Bryon et al. (2010) och Bryon et al. (2011) 

framkom att detta var en strategi för att få en förståelse för hur patienten kommunicerade 

och hur de upplevde vården. I Nolan (2006) menade några sjuksköterskor att det familjära 

synsättet i relationen mellan sjuksköterska och patienten kunde bli förmyndaraktigt och 

ansågs därför inte vara professionellt eller etiskt. 

 

Se patienten som individ  

Krupic et al. (2015) skriver att det fanns en medvetenhet att demenssjukdomen gjorde det 

svårt för patienter att förmedla sina behov, förklara sin situation eller sin medicinska 

historia. Sjuksköterskor menade att patienter med demenssjukdom inte kan ses som en 

homogen grupp (Krupic et al., 2015; Nolan, 2007) och att det ansågs vara av stor vikt att 

värna om patientens autonomi eftersom de har svårt att klara sig själva (Bryon et al., 2011; 

Bryon et al., 2010; Nolan 2006).  
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Sjuksköterskorna försökte få en bild av personen bakom demenssjukdomen för att kunna 

ge patienten en individanpassad vård. (Bryon et al., 2011; Chater & Hughes, 2012; Krupic 

et al., 2015; Nolan, 2006). Ju längre tid sjuksköterskorna vårdade patienten desto mer 

bekant blev patienterna och sjuksköterskorna fick på så vis en helhetsbild av patienten som 

individ (Bryon et al., 2010; Krupic et al., 2011). Därmed skapades förutsättningar för en 

individanpassad vård (Bryon et al., 2010) och kunna bekräfta patientens känslor och behov 

(Krupic et al., 2015). Genom kontakt med andra vårdgivare och vårdenheter kunde 

sjuksköterskor få en medicinsk bild av patienterna (Bryon et al., 2011). 

 

Sjuksköterskor i Nolan (2006) och Brorson, Plymoth, Örmon och Bolmsjö (2014) lyfte att 

patientens livshistoria är en förutsättning för att se personen bakom sjukdomen. För att få 

en bild av patientens livshistoria ansågs anhöriga ha en nyckelroll för att kunna samla 

information om patientens fysiska, mentala och sociala tillstånd (Brorson et al., 2014; 

Bryon et al., 2010; Hynninen et al., 2014) samt vad patienten tycker om och inte tycker om 

(Nolan, 2006).  

 

Sjuksköterskor framhöll att vården av personer med demenssjukdom inte skilde sig från 

patienter utan demenssjukdom (Krupic, 2015; Nolan, 2007). Liksom i mötet med patienter 

utan demenssjukdom beskrev sjuksköterskor i Nolan (2007) att de försökte se till 

patientens individuella behov. Sjuksköterskorna i Krupic et al. (2015) menade att de 

försökte kommunicera med alla patienter på samma sätt oavsett om de hade 

demensdiagnos eller inte.  

 

En förutsättning för att känna av patienternas individuella behov var att känna till 

patientens kognitiva förmåga (Chater & Hughes, 2012; Krupic et al., 2015). I Cowdell 

(2010b) hade sjuksköterskorna en personlig syn på hur personer med demenssjukdom bör 

vårdas som grundas på personliga åsikter och erfarenheter snarare än kunskap och 

utbildning. Deras personliga syn på vården påverkades även av kulturella normer från 

vårdenheten (Cowdell, 2010b).  

 

I flera artiklar framkom att det var vanligt att namnge patienter utifrån uppvisade 

beteenden. I Krupic et al. (2015) beskrivs patienterna utifrån beteende som förvirrade, 

aggressiva, deprimerade och de tysta. I Cowdell (2010b) användes termer som sweet, 

difficult, only social osv. Utifrån karaktärsdrag fick patienterna anpassad information och 

vård (Krupic et al., 2015). Patienter som klarade sig själv eller var lugna tenderade att 

förbises av vårdpersonalen (Cowdell, 2010b). 

 

Tolka patientens signaler och behov 

Sjuksköterskor använde sig av alla sina sinnen för att tolka och observera patienternas 

signaler och behov (Bryon et al., 2010; Chater & Hughes, 2012). I Bryon et al. (2011) 

orsakade kommunikationsproblemen en osäkerhet hos sjuksköterskor huruvida de tolkar 

patienternas signaler korrekt. I andra artiklar framhävde sjuksköterskor att de upplever sig 

ha en god förmåga att observera och tolka patienternas signaler. Sjuksköterskor menade att 

förmågan att tolka patienternas signaler utvecklats genom erfarenhet. För att kunna tolka 

patientens signaler krävs att observationer kan ske över tid för att kunna fånga upp 

förändringar hos patienterna (Brorson et al., 2014).  

 

  



12 
 

I Cowdell (2010a) och Cowdell (2010b) framkom att vården främst var inriktad på 

patienternas fysiska behov. En anledning till detta beskrevs i Cowdell (2010b) bero på 

bristen av kunskap och kännedom om hur förhållningssättet och vården till personer med 

demenssjukdom bör vara.  

 

Fukuda et al. (2015) beskriv att det fanns en medvetenhet hos sjuksköterskor att BPSD 

måste upptäckas så tidigt som möjligt för att de problematiska beteendena inte ska eskalera 

men att observation av patienternas signaler inte tolkas rätt. Ofta upptäcktes inte signalerna 

förrän det var försent. I Nolan (2006) hade sjuksköterskor en förståelse för att då patienter 

uppvisade BPSD var det ett uttryck av demenssjukdomen. De tolkade att beteendena 

indikerade en påverkan av den fysiska miljön, att patienten inte kunde göra sig förstådd 

eller förstod vad som skedde. Vidare beskrev sjuksköterskor att de försökte skapa en 

relation, en slags vänskap, med patienterna för att frambringa förtroende och tillit vilket 

gynnande givandet och mottagandet av vården (Nolan, 2006). I Chater och Hughes (2012) 

ansågs det viktigt att lära känna patienterna och delge varandra den informationen för att 

kunna individanpassa vården och skapa en relation till patienten. 

 

Brorson et al. (2014) beskrev att sjuksköterskor använde anhöriga för att kunna tolka 

patienternas signaler och behov. Krupic et al. (2015) framhäver att anhöriga känner 

patienternas sätt att kommunicera och kunde på så vis vara en medlare mellan patient och 

sjuksköterska. Speciellt vid farliga beteenden, ohygieniska beteenden eller vägran av 

behandling kan samarbete med anhöriga krävas (Fukuda et al., 2015). I Moyle, Borbasi, 

Wallis, Olorenshaw och Garcia (2010) fanns ingen strategi för hur anhöriga skulle 

inkluderas i vården av personer med demenssjukdom även om deltagarna uttryckte att de 

skulle vara en tillgång i vården.  

 

Kommunikationshinder 

Sjuksköterskor upplevde att kommunikationsproblem relaterat till demenssjukdom 

orsakade att patienterna inte förstod eller var medvetna om vad för vård de fick eller varför 

det utfördes (Brorson et al., 2014; Byers & France, 2008; Eriksson & Saveman, 2002; 

Fukuda et al., 2015; Hynninen et al., 2014; Krupic et al., 2015). I Krupic et al. (2015) 

upplevde sjuksköterskor en osäkerhet i hur mycket information de skulle ge till patienterna 

eftersom de kanske inte uppfattar eller förstår given information eller glömmer bort vad 

som sagts. Att upprepa samma information ett flertal gånger uppfattades av sjuksköterskor 

som irriterande vilket kunde skapa skuldkänslor efteråt. Osäkerheten i att inte veta om 

patienterna uppfattade det som sades gjorde även sjuksköterskorna osäkra huruvida vård 

och behandling fungerade tillfredsställande.  

 

På grund av att patienterna inte kunde uttrycka sina behov upplevde sjuksköterskor i 

Eriksson och Saveman (2002) och i Nolan (2006) det svårt att behandla dem med värdighet 

och värna om deras integritet. Framförallt blev det synligt vid utförande av personlig 

omvårdnad, där sjuksköterskor på grund av tidsbrist inför andra åtaganden tog över, även 

om patienten klarade av det själv (Nolan, 2006). Dessa möten var mycket påfrestande för 

sjuksköterskorna och följde med dem lång tid efteråt (Eriksson & Saveman, 2002).  

 

Sjuksköterskor upplevde att vissa beteenden påverkade kommunikationen negativt. I Nolan 

(2006) och Nolan (2007) framkom det att sjuksköterskor ansåg att ett aggressivt beteende 

gjorde det svårt att göra patienterna delaktiga i vården samt försvårade skapandet av en 

förtroendeingivande relation. I Fukuda et al. (2015) framkom att kommunikationsproblem 
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kunde orsaka vårdskador som fallolyckor eftersom sjuksköterskor upplevde det svårt att se 

patienternas vårdbehov. 

 

Företräda patienten  

I många sammanhang upplevde sjuksköterskorna att de var patientens röst gentemot andra 

yrkeskategorier och anhöriga. Sjuksköterskor i Nolan (2006) menade att andra 

yrkeskategorier i sluten hälso- och sjukvård inte såg på patienten med ett lika öppet sinne. 

Detta gjorde att sjuksköterskorna ansåg sig företräda patienten och värna om dennes 

rättigheter, så som integritet och värdighet. I både Brorson et al. (2014) och Bryon et al. 

(2011) framkom att sjuksköterskor såg sig själva stå mellan patienten å ena sidan och 

läkare, anhöriga å andra sidan i beslutsfatade processer om vård. Anledningen till detta 

ansågs vara att de hade en nära och intim relation med patienten vilket gjorde att de 

uppfattar patientens önskemål och behov (Bryon et al., 2011). Sjuksköterskor i Krupic et 

al. (2015) menade att de var deras skyldighet att förmedla till kollegor och andra 

yrkeskategorier om patientens tillstånd och aktuella behov. Dock upplevdes en kamp för 

att vårdteamet skulle bejaka patienternas önskemål (Bryon et al., 2011) eller för att de 

skulle få adekvat behandling (Brorson et al., 2014). Vissa sjuksköterskor i Bryon et al. 

(2011) uppgav att de slutat kämpa för patienten eftersom det sällan gav resultat. 

Sjuksköterskor i Byers och France (2008) menade att viljan att vårda patienten som de 

önskade att vårda anhöriga minskade och företräddes av sjukhusets krav på hur vården 

skulle se ut.  

 

Upplevelse av frustration och emotionell stress  

 

Organisatoriska faktorer  

Organisatoriska faktorer gjorde att sjuksköterskor inte kunde ge den vård till personer med 

demenssjukdom som de önskade (Byers & France, 2008; Fukuda et al., 2015; Nolan, 2006; 

Nolan, 2007). Sjuksköterskorna i Byers och France (2008) var väl medvetna om det 

komplexa vårdbehov personer med demenssjukdom har vilket skapade dåligt samvete då 

de inte kunde skapa den kvalitet på vården som denna patientgrupp behöver. Den 

organisatoriska strukturen och rutinerna på vårdavdelningar gjorde att sjuksköterskorna 

inte hade tid och möjlighet att diskutera sinsemellan eller i vårdteamet huruvida vården av 

personer med demenssjukdom bör utföras (Cowdell, 2010a; Eriksson & Saveman, 2002; 

Fukuda et al., 2015; Krupic et al., 2015; Nolan, 2007).  I Cowdell (2010b) framkom att 

vården tenderade att bli rutinartad där vården levererades utan eftertanke. Sjuksköterskorna 

upplevde uppgivenhet när de blev tvungna att utföra vård och behandling som inte mötte 

patientens behov eller önskan (Bryon et al., 2011).   

 

Samarbete mellan yrkeskategorier ansågs vara en framgångsrik strategi för att ge adekvat 

vård till patienter med demenssjukdom (Brorson et al., 2014; Hynninen et al., 2014). I 

Hynninen et al. (2014) framkom att deltagarna ofta arbetade i team och utnyttjade 

varandras kompetenser i vården. I en artikel framkom att då kommunikation med andra 

vårdaktörer inte fungerade missades information om patientens normala status, situation 

och bakgrund (Eriksson & Saveman, 2002). Deltagare i Chater och Hughes (2012) gav 

förslag på att informationen om patienten kunde delges genom bättre dokumentation och 

bättre överrapporteringar. Bättre och effektivare kommunikation mellan varandra ansågs 

vara en källa till att förankra personlig information om patienten (Chater & Huges, 2012). 

Även om det ibland förekom diskussioner hur vissa beteenden skulle handskas med var det 

ingen rutin. Detta medförde att sjuksköterskorna själva fick handskas med patienternas 

problematiska beteenden (Fukuda et al., 2015).  
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Att vårda personer med demenssjukdom tar tid 

Sjuksköterskor upplevde frustration och emotionell stress med anledning av att vården av 

personer med demenssjukdom upptog mycket av deras tid. I Hynninen et al. (2014) ansågs 

patientens fysiska, psykosociala och sociala behov vara den främsta orsaken till att vården 

tog mer tid. Frustration och emotionell stress uppstod när sjuksköterskor inte hade 

tillräckligt med tid att förklara varför patienten var de befann sig i sluten hälso- och 

sjukvård (Krupic et al., 2015) eller när patienter vägrade ta emot vård och behandling 

(Eriksson & Saveman, 2002). Sjuksköterskor ansåg att det komplexa vårdbehovet patienter 

med demenssjukdom har i kombination med personaltätheten ansågs också skapa 

frustration och emotionell stress (Byers & France, 2008; Eriksson & Saveman, 2002). I 

Parke et al. (2012) framkom att sjuksköterskor på grund av tidsbrist och organisatoriska 

faktorer hade svårt att ge den omvårdnad som personer med demenssjukdom behöver. 

Liknande resultat lyfte Bryon et al. (2010) där sjuksköterskor hade svårt att tillgodose 

basala behov som ledde till att patienten led av hunger, uttorkning och inkontinens. Det 

framkom i Hynninen et al. (2014) att vårdpersonal ofta hjälpte varandra för att inte bli 

mentalt och psykiskt utmattade genom att dela på omvårdnadsansvaret för patienterna. 

 

Vården av personer med demenssjukdom tog tid ifrån andra uppgifter för rutinarbete på 

avdelningen (Eriksson & Saveman, 2002). Sjuksköterskor menade att om de hade ansvar 

för färre patienter skulle de få den tid som denna patientgrupp behöver för att ge basal 

omvårdnad och värna om patienternas säkerhet (Byers & France, 2008). Sjuksköterskor i 

Fukuda et al. (2015) upplevde att under tider på dygnet då det var färre personal, som på 

natten, var det svårt att få tiden att räcka till även om de inte vårdade personer med 

demenssjukdom. En annan faktor som påverkade sjuksköterskornas arbetsbörda för att 

möta och informera anhöriga till personer med demenssjukdom (Bryon et al., 2010; 

Hynninen et al., 2014). Denna kontakt upplevdes av sjuksköterskorna som intensiv och 

utmattande (Bryon et al., 2010).  

 

Medpatienter 

Det komplexa vårdbehov som personer med demenssjukdom har orsakade att 

sjuksköterskor i ett flertal studier upplevde att medpatienter blev lidande eller inte fick den 

vård de behövde (Byers & France, 2008; Eriksson & Saveman, 2002; Nolan, 2007). 

Särskilt när sjuksköterskan hade ansvar för fler patienter med demenssjukdom (Nolan, 

2007). På grund av patienternas beteende upplevde sjuksköterskor en maktlöshet då 

medpatienter och vårdpersonal blev rädda och oroliga (Eriksson & Saveman, 2002; Fukuda 

et al., 2015). I en studie uppgav sjuksköterskor att patienterna fick lugnande läkemedel för 

att vårdpersonal skulle ha möjlighet att hinna vårda medpatienter (Eriksson & Saveman, 

2002).  

 

Upplevelse av att sätta patientsäkerhet före patientens behov  

 

Fysiska vårdmiljön  

Sjuksköterskor upplevde att den fysiska vårdmiljön äventyrade patientsäkerheten för 

personer med demenssjukdom. Detta framkom tydligt för patienter med vandringsbeteende 

vilket gjorde att de att de avvek från avdelningen eller råkade ut för fallolyckor (Eriksson 

& Saveman, 2002; Fukuda et al., 2015; Nolan, 2007; Parke et al., 2012). I Parke et al. 

(2012) beskrivs en vårdmiljö som var högljudd och stressig och där den fysiska miljön inte 

ingav ledtrådar för orientering. Sjuksköterskor upplevde att den fysiska vårdmiljön även 

gjorde det svårt att tillgodose de särskilda behoven hos personer med demenssjukdom 

(Nolan, 2007; Parke et al., 2012).  
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På grund av tidsbrist och personalbrist beskriver sjuksköterskor att begränsningsåtgärder 

användes. I Parke et al. (2012) innebar det att patienten skulle ligga i sin säng för att inte 

riskera att ramla eller avvika från vårdenheten. I Eriksson och Saveman (2002) användes 

låsta dörrar som begränsningsåtgärd för patienter som var rymningsbenägna.  Patienterna 

placerades nära sköterskeexpeditioner för att göra det möjligt för vårdpersonal att ha dem 

under uppsikt (Hynninen et al., 2014). I Moyle et al. (2010) användes en vårdare för att 

observera patienterna som en patientsäkerhetsåtgärd. Sjuksköterskorna i studien upplevde 

dock att detta inte var ett bra vårdalternativ främst på grund av att de som hade denna roll 

inte hade specifik kunskap om demenssjukdomar. Det gjorde bland annat att patienternas 

individuella behov inte observerades eller rapporterades vidare (Moyle et al., 2010).  

 

Även om åtgärder sattes in för att förebygga skadliga beteenden hade sjuksköterskor svårt 

att helt förebygga dessa (Fukuda et al., 2015). Att använda begränsade åtgärder skapade 

skuldkänslor hos sjuksköterskor (Nolan, 2007). Deltagarna i Moyle et al. (2010) uttryckte 

att vårdkultur att använda sig av begränsande åtgärder inte var ett tillfredsställande sätt att 

vårda personer med demenssjukdom. En önskan från sjuksköterskor fanns att använda sina 

omvårdnadskunskaper för att kunna utesluta fysiska begränsningsåtgärder (Moyle et al., 

2010). Hynninen et al. (2014) menade att såväl fysiska begränsningsåtgärder som kemiska 

begränsningsåtgärder användes godtyckligt samtidigt som de upplevde att en förändring 

skett på senare år med andra metoder som övervakning av personal och förflyttning till 

rum nära sköterskeexpeditioner. 

 

Vårdens rutiner 

I Hynninen et al. (2014) framkom att sjuksköterskor upplevde patienterna mer förvirrande 

vid hastiga miljöförändringar, smärta eller läkemedelsbehandling. För att inte bli oroliga 

och stressade upplevde sjuksköterskor att fysisk närvaro av personal gjorde patienterna 

lugnare (Krupic et al., 2015). Sjuksköterskor i Byers och France (2008) lyfte att deras 

primära uppgift är att vårda patienterna bedside för att skapa en säker vård. 

 

Sluten hälso- och sjukvård kan medföra att patienten slussas mellan olika instanser som ett 

led i vården med olika undersökningar olika typer av vård.  Sjuksköterskorna upplevde att 

patienterna blev oroliga av all ny personal de träffade. Det medför att patienterna ser nya 

ansikten och nya miljöer vilket skapar oro (Fukuda et al., 2015). Sjuksköterskor i Eriksson 

och Saveman (2002) försökte minska antalet vårdpersonal som patienterna träffade för att 

ge dem en chans att vårdas av bekanta ansikten.  

 

Försök till att skapa säker vårdmiljö 

Det fanns ambitioner att göra vårdmiljön så lugn som möjligt. För att underlätta vid vård 

och omvårdnad försökte sjuksköterskor fånga patientens uppmärksamhet med lugnande 

aktiviteter så som sång eller att prata om gamla tider och patientens familj (Hynninen et al., 

2014). Även om ansträngningar gjordes för att skapa rätt förutsättningar för patienterna 

uppstod problematiska beteenden vilket kan skapa en negativ vårdupplevelse för patienten 

och för vårdpersonal (Krupic et al., 2015). Sjuksköterskor i tjänst informerades om att en 

person med demenssjukdom vårdades för att alla skulle kunna hjälpa till och skapa en 

säker vårdmiljö för de patienter som tillexempel var ostadiga på benen. De placerades inte 

ensamma i ett stort rum och det fanns en medvetenhet om att patienterna inte kunde 

använda signalknappen för att tillkalla hjälp (Hynninen et al., 2014) 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

För att svara upp till studiens syfte har författaren valt att göra en litteraturöversikt som 

metod. Författaren anser att en översikt ger en bred bild av sjuksköterskors upplevelse av 

att vårda personer med demenssjukdom i sluten hälso- och sjukvård. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) lämpar sig en litteraturöversikt väl för att undersöka ett visst fenomen 

eller ämne inom ett kunskapsområde. Översikten har oavsiktligt inkluderats av kvalitativa 

studier. Kvalitativa studier anses ge en djup förståelse av det undersökta fenomenet som 

ska studeras (Forsberg & Wengström, 2013; Polit & Beck, 2012). Att använda endast 

kvalitativa studier i översikten kan ses som en svaghet eftersom dessa studier grundar sig 

på ett relativt få antal deltagare vilket gör att det är svårt att generalisera resultatet (Polit & 

Beck, 2012). Samtidigt är styrkan just att en djupare förståelse för sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda personer med demenssjukdom kan ses med anledning av att 

inkluderade artiklar är kvalitativa. Ett fåtal kvantitativa artiklar granskades. Dessa 

inkluderades inte på grund av sin design utan på grund av andra faktorer som för låg 

kvalitet eller att de inte svarade upp mot härvarande litteraturöversikts syfte.  

 

En alternativ metod hade kunnat vara en studie där datainsamlingen grundades på 

intervjuer. Nackdelen hade då varit att på grund av tidsramen för studien hade ett mycket 

fåtal sjuksköterskors från ett fåtal vårdenheter inom sluten hälso- och sjukvård kunnat 

inkluderas. En styrka med litteraturöversikten är att sjuksköterskor från många olika 

vårdenheter av hälso- och slutenvården har inkluderats.  

  

En förutsättning för att utföra en litteraturöversikt är att det finns ett tillräckligt antal 

studier av god kvalitet som kan utgöra underlag för bedömningar och slutsats (Forsberg & 

Wengström, 2013; Polit & Beck, 2012). Innan artikelsökning gjorde författaren till 

litteraturöversikten en provsökning med valda sökord. Det framkom att många artiklar 

beskrev vården av personer med demenssjukdom på sjukhus, det vill säga de belyste inte 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med demenssjukdom. Författaren tog 

beslutet att inkludera artiklar från 2002 och framåt för att få ett större underlag av artiklar. 

Författaren är medveten om att detta är en svaghet i översikten. Forsberg och Wengström 

(2013) poängterar att forskning är färskvara och därför kan artiklar från 2002 ses som 

förlegade. Ett observandum som författaren är medveten om är att endast en artikel 

inkluderades från 2002, resterande är från 2006 och framåt. Författaren gjorde även en 

manuell sökning utifrån artiklarnas referenslistor, utan att hitta ytterligare artiklar som 

ansågs uppfylla inklusions- och exklusionskriterierna. Främsta orsaken till detta var att 

många artiklar beskriver sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med 

demenssjukdom tillsammans med andra yrkeskategorier.  

 

Författaren har relativt stora sökträffar per sökning och har därmed läst ett stort antal 

rubriker. Utifrån rubrikerna har författaren gjort en första bedömning om artikel svarar upp 

mot inklusions- och exklusionskriterierna. Detta kan ses som en svaghet eftersom relevant 

och bra forskning då kan ha valts bort. I artikelsökningen ses att ett stort antal artiklar 

återkommer för vid flera sökstrategier. Författaren tolkar detta som att valda sökord är 

relevanta för studiens syfte. Samtidigt kan det inte uteslutas att andra 

sökordskombinationer än de valda potentiellt skulle ge ett annat resultat. Sökstrategin har 

utförts med utgångspunkt i respektive databas ämnesordlista. Författaren gjorde även 
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fritextsökningar i databaserna men fick då samma resultat som vid sökning genom 

ämnesordlistor.  

 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör artiklar som inkluderas i litteraturöversikter 

vara trovärdiga och pålitliga. Författaren till litteraturöversikten har valt att bedöma 

artiklarnas kvalitet utifrån en granskningsmall som är modifierad av Sophiahemmet 

högskola (se Bilaga 1) och endast inkluderat artiklar som klassats av medel eller hög 

kvalitet. Författaren har även endast inkluderat artiklar med godkännande av etisk 

kommitté, vilket är en styrka i översikten.  

 

Inkluderade artiklar har sitt ursprung från flera olika länder och kulturer. Författaren var 

medveten om att det kan finnas skillnader i upplevelsen att vårda personer med 

demenssjukdom i sluten hälso- och sjukvård i olika länder med olika kulturer. En svaghet 

är då att resultaten blir allt för generella för att kunna användas som stöd i svenskt 

förhållande. Författaren har dock valt att se de geografiska skillnaderna som en styrka i 

studien eftersom även sjuksköterskor i svenska förhållanden kommer från olika länder och/ 

eller har utbildats i andra länder än i Sverige.   

 

Analysarbetet har genomförts genom en integrerad analys så som beskrivet av Kristensson 

(2014). Analysmetoden valdes eftersom det är en okomplicerad analysmetod som stegvis 

sammanställer och presenterar resultatet på ett överskådligt sätt. Författaren har genom 

noggrann läsning bearbetat resultatet innan huvudteman med kategorier fastslogs. Dessa 

teman och kategorier ansens fånga upp sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer 

med demenssjukdom i sluten hälso- och sjukvård.  

 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör tillvägagångssättet beskrivas tydligt för att öka 

en studies trovärdighet. I denna litteraturöversikt har metoden beskrivits så noggrant som 

möjligt, bland annat genom att alla steg i processen kan följas kronologiskt. Inkluderade 

artiklar har läst ett flertal gånger. En genomgående svaghet i studien är att författaren har 

arbetet ensam, vilket kan göra att bedömningarna därmed grundats på författarens 

förförståelse. En förförståelse av lång arbetslivserfarenhet från geriatrisk klinik inom sluten 

hälso- och sjukvård där personer med demenssjukdom ofta vårdas. Författaren har gjort 

stora ansträngningar att sätta sin förförståelse åt sidan vid bedömning av artiklar och vid 

analys av data.  

 

Resultatdiskussion  

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda 

personer med demenssjukdom i sluten hälso- och sjukvård. Samtliga artiklar som 

inkluderats i litteraturöversikten behandlar sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

personer med demenssjukdom utifrån olika kontext i sluten hälso- och sjukvård. Det 

framkommer i resultatet att sjuksköterskor upplever vården av personer med 

demenssjukdom är paradoxal i sluten hälso- och sjukvård, dels på grund av 

funktionsnedsättningar kopplat till sjukdomen men också på grund av organisatoriska 

faktorer. I resultatdiskussionen kommer resultatet av sammanställningen av artiklarna 

förklaras och diskuteras tillsammans med McCormack och McCances (2006, 2010) 

ramverk för personcentrerad omvårdnad.  

 

McCormack och McCance (2006,2010) menar att komponenterna i ramverket för 

personcentrerad omvårdnad är beroende av varandra. Sjuksköterskans förutsättningar och 
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vårdmiljön skapar tillsammans personcentrerade processer som möjliggör att resultatet av 

vården blir personcentrerad. För personer med demenssjukdom är rekommendationerna att 

all vård och omsorg bör ha ett personcentrerat förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2010). 

Grunden för personcentrerad vård är att se patienten som individ och inkludera denne i alla 

aspekter av vården. Vården bör vara uppbyggd på kunskap om patientens livsmönster, 

värderingar och preferenser (Basun et al., 2013). För personer med demenssjukdom ses 

den personcentrerade vården som ett sätt att förhålla sig till personen bakom sjukdomens 

symtom och målet är att stödja denna person (Edvardsson, 2010). Demenssjukdom kan 

medföra funktionsnedsättningar i form av kommunikativa svårigheter som orsakar att 

personer med demenssjukdom kan ha svårt att uttrycka sina behov och önskemål 

(Samuelsson et al., 2016). Detta blev tydligt i resultatet av litteraturöversikten då många 

sjuksköterskor upplevde att kommunikationssvårigheter kopplat till demenssjukdom som 

ett hinder i vården (Brorson et al., 2014; Byers & France, 2008; Eriksson & Saveman, 

2002; Fukuda et al., 2015; Hynninen et al., 2014; Krupic et al., 2015). Bland annat 

upplevdes en ovisshet över om patienten förstod vård och behandling (Krupic et al., 2015) 

men också att vården blev integritetskränkande samt att det upplevdes svårt att värna om 

patienternas värdighet (Eriksson & Saveman, 2002; Nolan, 2006).  

 

Resultatet av litteraturöversikten visar också att sjuksköterskor upplever sig ha för lite 

kunskap och kännedom om hur vården av denna patientgrupp bör utföras i sluten hälso- 

och sjukvård (Chater & Hughes, 2012; Cowdell, 2010b; Eriksson & Saveman, 2002; 

Hynninen et al., 2014; Krupic et al., 2015). Även tidigare forskning påvisar att 

sjuksköterskor inom sluten hälso-och sjukvård skattar att de inte har adekvat utbildning i 

att vårda personer med demenssjukdom (Gandesha, 2012). Resultatet av översikten visar 

att sjuksköterskor inhämtade sin kunskap om demenssjukdomar främst från 

arbetslivserfarenhet och kollegor (Fukuda et al., 2015). Vid tillfällen då det fanns möjlighet 

att inhämta evidensbaserad kunskap från utbildningar och/eller studiedagar ansågs den vara 

svår att applicera i sluten hälso- och sjukvård (Cowdell, 2010a; Cowdell 2010b; Nolan, 

2007).  

 

Författaren till litteraturöversikten tolkar att patienternas kommunikativa svårigheter är 

nära sammankopplat med sjuksköterskornas upplevelse av brist på kunskap. Författaren 

tänker att de upplevda bristerna grundas på svårigheterna att tolka patienternas signaler och 

behov. Enligt Basun et al. (2013) bör varje beteende hos personer med demenssjukdom 

tolkas som någon form av kommunikation. För en vårdare som inte är van eller har 

tillräckliga förutsättningar att vårda personer med demenssjukdom kan det vara svårt att 

tolka de signaler och behov som denne kommunicerar. Resultatet av översikten visar att 

sjuksköterskor hade som intention att tolka patienternas signaler och behov (Brorson et al., 

2014; Bryon et al., 2011; Bryon et al., 2010; Chater & Hughes, 2012; Fukuda et al., 2015). 

En fördel ansågs vara möjligheten att vårda patienterna över tid (Brorson et al., 2014). Det 

framkom även i resultatet att sjuksköterskor ansåg det lättare att fokusera på patienternas 

fysiska behov än på emotionella behov. Detta eftersom sjuksköterskorna upplevde sig ha 

bristande kunskap, kännedom och förhållningssätt om hur vården av personer med 

demenssjukdom bör vara (Cowdell, 2010a; Cowdell 2010b). Sjuksköterskor använde ofta 

anhöriga för att tolka patientens signaler och behov, eftersom de har kunskap om hur 

patienten kommunicerar (Fukuda et al., 2015; Krupic et al., 2015).  

 

Diskussionen har fokuserat på sjuksköterskornas upplevelse av kommunikationshinder och 

bristande kunskap. Utifrån första komponenten av McCormack och McCances 

(2006,2010) ramverk, sjuksköterskans förutsättningar, kan det då tyckas att resultatet visar 
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att sjuksköterskor i sluten hälso- och sjukvård inte har rätt förutsättningar för att vårda 

personer med demenssjukdom utifrån personcentrerad vård. Ramverkens första komponent 

belyser bland annat att sjuksköterskor ska bedriva personcentrerad vård utifrån lojalitet 

mot arbetet, det vill säga att sjuksköterskan vill ge patienterna bästa möjliga vård. 

Författaren till litteraturöversikten tolkar att resultatet pekar på just detta eftersom 

sjuksköterskorna uppmärksammat att de på grund av kunskapsbristbrister inte kan ge 

patienterna bästa möjliga vård. Frågan är om det beror på sjuksköterskornas förutsättningar 

eller om det finnas andra faktorer som påverkar deras möjligheter att ge god vård. 

 

Vidare menar McCormack och McCance (2006,2010) att sjuksköterskans förutsättningar 

förutom professionell kompetens dessutom beror på huruvida sjuksköterskan är medveten 

om sina egna värderingar och hur dessa kan påverka patientens beslut. Författaren menar 

att detta visas i resultatet bland annat genom att ett flertal av de inkluderade artiklarna 

belyste att personer med demenssjukdom inte kunde ses som en homogen patientgrupp och 

att det var viktigt att värna om deras autonomi (Bryon et al., 2011; Bryon et al., 2010; 

Krupic et al., 2015; Nolan, 2006; Nolan, 2007). Vidare försökte sjuksköterskor få en bild 

av personen bakom sjukdomen för att kunna ge individanpassad vård (Bryon et al., 2011; 

Chater & Hughes, 2012; Krupic et al., 2015; Nolan, 2006). Även tidigare forskning visar 

att individanpassad vård har en positiv inverkan för vården av personer med 

demenssjukdom (Weitzel et al., 2011). I många av översiktens artiklar upplevde 

sjuksköterskor att de var patientens röst gentemot anhöriga och läkare i beslutsfattande 

processer (Brorson et al., 2014; Bryon et al., 2011; Nolan, 2006). Anledningen till detta var 

att sjuksköterskorna ansåg att de såg på patienterna med öppet sinne (Nolan, 2006) och på 

grund av deras nära relation till patienten uppfattar önskemål och behov (Brorson et al., 

2014; Bryon et al., 2011). Författaren till litteraturöversikten menar att eftersom 

sjuksköterskorna i resultatet försöker skapa en individanpassad vård och att de upplever att 

de är patientens röst har de förmågan att särskilja sina värderingar från patienternas 

önskemål.  

 

Utifrån den andra komponenten av McCormack och McCances (2006,2010) ramverk, 

vårdmiljö, är det av stor vikt att se det sammanhang där vården ges. Med det menas bland 

annat hur organisationen är uppbyggd och hur maktbalansen ser ut i partnerskapet, både 

mellan patient och vårdteamet och i mellan yrkeskategorier i vårdteamet. Resultatet av 

litteraturöversikten visar på flera områden av den organisatoriska strukturen där 

sjuksköterskor upplevde brister som påverkade vården av personer med demenssjukdom. 

Bland annat påverkade organisatoriska strukturer och rutiner på vårdenheten att 

sjuksköterskor inte hade tid eller möjlighet att diskutera med varandra eller i vårdteamet 

hur vården av personer med demenssjukdom bör utformas (Cowdell, 2010a; Eriksson & 

Saveman, 2002; Fukuda et al., 2015; Krupic et al., 2015; Nolan 2007). Då brister i 

kommunikation och informationsflöde mellan yrkeskategorier och/eller andra vårdgivare 

eller vårdenheter uppstod, missades kunskap om patienternas normala status, situation och 

bakgrund (Chater & Hughes, 2012; Eriksson & Saveman, 2002). Tidigare forskning lyfter 

även att brister i vårdmiljön, så som brister i relation mellan sjuksköterskor och läkare, 

påverkar sjuksköterskors arbete inom sluten hälso- och sjukvård (Van Bogaert et al., 

2009).  

 

Ramverket lyfter att partnerskap och delat beslutsfattande mellan patienten, anhöriga och 

vårdteamet är beroende på att det finns system och processer i organisationen som 

underlättar dialogen (McCormack & McCance, 2010). Författaren till litteraturöversikten 

kopplar samman detta med Wijk (2010) som lyfter att utformningen av vårdmiljön, både 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Bogaert%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18789437
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den fysiska och psykosocial, påverkar patienters, anhörigas och personals upplevelser av 

vården. Författaren till litteraturöversikten tolkar att det i översikten framkom artiklar där 

samarbetet fungerade väl liksom artiklar där det fanns brister. Brorson et al. (2014) och 

Hynninen et al. (2014) beskriver att då teamsamarbetet upplevdes fungera väl ansågs det 

vara en framgångsrik strategi för att ge god vård till personer med demenssjukdom. Bryon 

et al. (2011) menade dock att sjuksköterskor upplever att deras kunskap om patienten inte 

räknas vilket gör att de inte står upp för patienternas önskemål och behov. Även tidigare 

forskning visar att sjuksköterskor upplever vårdmiljön vara orsaken till att de inte kan 

erbjuda den vård de önskar för personer med demenssjukdom (Nilsson et al., 2016). 

Författaren till litteraturöversikten tänker att i de artiklar där teamsamarbetet fungerar väl 

finns system och processer i organisationen som skapar rätt förutsättningar i vårdmiljön att 

inneha ett personcentrerat förhållningssätt. Tidigare forskning poängterar utifrån 

patienternas synvinkel att det främst var faktorer i den psykosociala arbetsmiljön som 

påverkade goda möten mellan dem och vårdpersonal (Browall et al., 2013). Författaren 

anser att detta bör beaktas i vården av personer med demenssjukdom.  

 

Författaren till litteraturöversikten har tidigare i diskussionen framhållit att vårdmiljön 

påverkar sjuksköterskans förutsättning att ge den vård de anser är bäst för personer med 

demenssjukdom. Ramverket poängterar även att vårdmiljön är den komponent som 

underlättar eller förhindrar personcentrerad omvårdnad (McCormack & McCance, 2010). 

Delar av resultatet i litteraturöversikten pekar just på det faktum att organisatoriska 

faktorer hade en negativ inverkan på deras förmåga att ge adekvat vård för personer med 

demenssjukdom (Byers & France, 2008; Fukuda et al., 2015; Nolan, 2006; Nolan 2007). 

Författaren till litteraturöversikten tolkar att det främst är vårdmiljön som skapar 

upplevelsen av att inte ge adekvat vård. En faktor i vårdmiljön som påverkade 

sjuksköterskornas förmåga var ökad arbetsbörda kopplat till att vården av personer med 

demenssjukdom tog mycket av deras tid i anspråk vilket skapade frustration och emotionell 

stress (Hynninen et al., 2014). Kommunikationshinder kopplat till demenssjukdomen 

gjorde att sjuksköterskor upplevde att vården blev mer tidskrävande (Eriksson & Saveman, 

2002; Krupic et al., 2015). Resultatet visar även att tidsbristen kopplades samman med 

andra organisatoriska faktorer som personaltäthet vilket påverkade antalet sjuksköterskor 

per patient. Det i sin tur påverkade även sjuksköterskors möjligheter att ge medpatienter 

adekvat vård (Byers & France, 2008; Eriksson & Saveman, 2002; Fukuda et al., 2015; 

Nolan, 2007). Författaren menar att ovannämnda delar av organisatoriska faktorer visar på 

hinder för att bedriva personcentrerad vård. Även tidigare forskning visar att 

personcentrerad vård uppnås då arbetsklimatet är positivt och stödjande och där personalen 

upplever en arbetsmiljö med balans mellan krav och kontroll (Sjögren et al., 2015). Enligt 

Nilson et al. (2013) kan inte en stressig vårdmiljö som inte är anpassningsbar skapa rätt 

förutsättningar att bedriva personcentrerad vård vilket gör det svårt för sjuksköterskor att 

upptäcka behov som bland annat personer med demenssjukdom har. Författaren menar att 

utifrån McCormack och McCances (2006,2010) ramverk visar både resultatet och tidigare 

forskning att vårdmiljöns utformning påverkar sjuksköterskans förutsättningar att utföra 

personcentrerad omvårdnad.  

 

Den tredje komponenten av McCormack och McCances (2006, 2010) ramverk, 

personcentrerade processer, visar på den rad av aktiviteter som är förutsättningar för att 

omvårdnaden ska bli personcentrerad. Enligt McCormack och McCance är 

personcentrerade processer grundade på sjuksköterskans förutsättningar och vårdmiljön. 

Författaren till litteraturöversikten anser att detta, utifrån resultatet av litteraturöversikten, 

kan ses tydligt i de situationer då personer med demenssjukdom uppvisar BPSD i sluten 



21 
 

hälso- och sjukvård. Tidigare forskning poängterar att vårdmiljön är en riskfaktor för att 

utveckla förvirringstillstånd och BPSD hos personer med demenssjukdom (Sampson et al., 

2014). Borbasi et al. (2006) skriver att bland annat vårdmiljö och organisatoriska faktorer 

kan ha en negativ inverkan för vården av personer med demenssjukdom. Även Skog 

(2016) lyfter att demenssjukdomen kan göra att patienterna inte förstår att de befinner sig 

på sjukhus och att den fysiska miljön är ett hinder på sjukhus. Således är det ett känt 

faktum att vårdmiljön i sluten hälso- och sjukvård inte är anpassad till personer med 

demenssjukdom.   

 

Resultatet av litteraturöversikten visar att sjuksköterskor ansåg att vårdens rutiner skapade 

BPSD och förvirring (Hynninen et al., 2014; Fukuda et al., 2015). Sjuksköterskor ansåg att 

då de hade möjlighet att vara närvarande hos patienten kunde de hjälpa patienterna vid 

bland annat hastiga miljöförändringar, många nya ansikten, smärta och 

läkemedelsbehandling (Byers & France, 2008; Eriksson & Saveman, 2002; Fukuda et al., 

2015; Hynninen et al., 2014; Krupic et al., 2015). Sjuksköterskor försökte anpassa 

vårdmiljön och på så sätt underlätta för patienten och göra vård och omvårdnad lättare att 

utföra (Hynninen et al., 2014; Krupic et al., 2015). Det är känt sedan tidigare att den 

fysiska och/eller psykosociala vårdmiljön liksom fysiska och psykiska besvär kan orsaka 

förvirring och BPSD hos personer med demenssjukdom (Skovdahl & Kihlgren, 2011).  

 

Då personer med demenssjukdom uppvisar BPSD förekommer det att 

begränsningsåtgärder används i vården (Svenskt Demenscentrum, 2015). Resultatet av 

litteraturöversikten visar att sjuksköterskor upplevde skuldkänslor i samband med 

begränsningsåtgärder och att det inte var tillfredsställande sätt att vårda personer med 

demenssjukdom (Moyle et al., 2010; Nolan, 2007). Det framkom även att sjuksköterskor 

uppskattar att de inte har tillräckligt med utbildning för hur begränsningsåtgärder bör 

användas och önskar använda sina omvårdnadskunskaper för att utesluta fysiska 

begränsningar (Gandesha, 2012; Moyle et al., 2010).   

 

Författaren till litteraturöversikten knyter samman dessa resultat med förutsättningarna att 

skapa personcentrerade processer.  Utifrån McCormack och McCances (2006, 2010) 

ramverket handlar personcentrerade processer bland annat om att göra patienten delaktig i 

vården samt ta hänsyn till patientens värderingar, tankar och fysiska behov. Vid 

användning av begränsningsåtgärder kränks patienternas integritet och värdighet vilket gör 

det svårt för dem att vara delaktiga i vården och i beslutsfattande processer. Det gör det 

även svårt för sjuksköterskor att ta hänsyn till patienternas värderingar och tankar. Tidigare 

forskning visar på att ett personcentrerat förhållningssätt påverkar förmågan att utföra 

dagliga aktiviteter hos personer med demenssjukdom (Sjögren et al., 2013). Vidare finns 

det forskning som visar att sjuksköterskor dagligen handskas med etiska dilemman och 

svårigheter att hitta en balans mellan patienternas ansvar för sin hälsa och sjuksköterskans 

ansvar (Torjuul & Sorlie, 2006). I en studie utförd av Yamamoto och Aso (2009) 

understryks behovet av program för sjuksköterskor som kan sprida kunskap om effektiva 

copingstrategier inför etiska dilemman i samband med begränsningsåtgärder. Författaren 

till litteraturöversikten tänker att det i sluten hälso- och sjukvård finns organisatoriska 

strukturer som försvårar för sjuksköterskor att ge patienter med demenssjukdom 

personcentrerad omvårdnad. Författaren tänker att dessa organisatoriska strukturer är ett 

känt fenomen. Personcentrerad vård syftar till att göra patienterna delaktiga i vården och 

följa den plan som fastställts i samråd patienten (Ekman et al., 2014).  
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Författarens erfarenheter är att i sluten hälso- och sjukvård arbetar vårdpersonal ofta efter 

standardiserade vårdplaner eller reglerad vård vilket gör att utrymmet för patienternas 

delaktighet är så stort ens från början. Personcentrerad vård för personer med 

demenssjukdom kännetecknas av respekt, erkännande och förtroende. I sluten hälso- och 

sjukvård kan den personcentrerade vården av personer med demenssjukdom tyckas vara 

paradoxal eftersom den organisatoriska strukturen ofta är uppbyggd av industriliknande 

vårdmodeller. I den rådande organisatoriska strukturen i sluten hälso- och sjukvård ser 

författaren, med stöd av resultatet från litteraturöversikten, att ett personcentrerat 

förhållningssätt är svårt att skapa för personer med demenssjukdom. Författaren till 

litteraturöversikten tänker att evidensbaserad kunskap som anpassas för sluten hälso- och 

sjukvård kan skapa vinster för vården. Detta bekräftas i tidigare forskning där 

implementering av utbildningsprogram för personal inom sluten hälso- och sjukvård 

genererar betydande vinster gällande kunskap att känna igen, bedöma och hantera demens 

(Galvin et al., 2010).  

 

Därmed leder diskussionen in på förväntat resultat, den fjärde komponenten av 

McCormack och McCances (2006, 2010) ramverk, det vill säga personcentrerad 

omvårdnad. McCormack och McCance beskriver att förväntat resultat speglas i 

upplevelsen av vård. Det är även av vikt att delaktighet uppstår där alla parter samverkar i 

processer för delat beslutsfattande. Därtill bör en terapeutisk miljö skapas, vilket enligt 

ramverket innebär att beslutsfattandet är delat, där relationerna mellan vårdpersonal är 

samarbetsinriktade, där ledarskapet är flexibelt och där innovativa metoder gynnas.  

 

Personcentrerad omvårdnad ingår som en av sex kärnkompetenser i sjuksköterskans 

profession (Edberg et al., 2013). Författaren kopplar samman resultatet av 

litteraturöversikten med att sjuksköterskor upplever sig ha ett personcentrerat 

förhållningssätt. Däremot är den kontext i vilket sjuksköterskor arbetar helt avgörande för 

hur vården är personcentrerad eller ej. Tidigare forskning visar att på vårdenheter som är 

specialiserade på demenssjukdomar finns ett mer personcentrerat förhållningssätt 

(Goldberg, Whittamore, Pollock, Harwood & Gladman, 2014). För personer med 

demenssjukdom gör det att rätt förutsättningar för vård inte finns vilket kan skapa en 

negativ vårdupplevelse för denna patientgrupp samtidigt som sjuksköterskor upplever 

frustration och emotionell stress.    

 

Författaren ställer sig frågande om vårdens struktur gör att personer med demenssjukdom 

förväntas vara självständiga på samma sätt som personer utan funktionsnedsättning klarar 

av att vara delaktiga i vården. Författaren ser att denna patientgrupp lätt negligeras och 

förminskas varpå livskvalitet för dessa personer brister. Utifrån resultatet av översikten 

visar sig det genom att patienterna namnges utifrån visat beteende (Cowdell, 2010b; 

Krupic et al., 2015). Författarens professionella bedömning är att det då blir svårt att se 

personen bakom sjukdomen och därmed individanpassa vården. Även om det finns goda 

exempel av att arbeta med personcentrerad vård visar tidigare forskning att det finns 

tillfällen då vårdpersonal inte fångade möjligheten att bevara personen bakom sjukdomen 

(Clissett, Porock, Harwood & Gladman, 2013). Således bör personal vara lyhörd samt ha 

beredskap och resurser att tolka och registrera uttalade eller outtalade behov hos personen 

med demenssjukdom. I tidigare studier upplever sjuksköterskor att när de har möjlighet att 

ge det lilla extra till patienter utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, upplevde de 

arbetstillfredsställelse (Ross et al., 2014).  
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Resultatet av litteraturöversikten och tidigare forskningar visar att sjuksköterskors 

upplevelse att vårda personer med demenssjukdom i sluten hälso- och sjulvård påverkas av 

hur mycket kunskap de har av att vårda personer med demenssjukdom. Författaren ser med 

anledning av det komplexa vårdbehov denna patientgrupp har ställer krav på att det bör 

finnas strategier och handlingsplaner som grundade på evidens i de organisatoriska 

strukturerna för att underlätta utövandet av vård. Författaren tänker exempelvis på det 

faktum att nästan alla personer med demenssjukdom någon gång drabbas av BPSD, vilket 

är ett tillstånd som vårdare i tidigare forskning beskriver vara särskilt påfrestande och 

belastande (Feast et al., 2016; Torrisi et al., 2016). Författaren till litteraturöversikten 

knyter an till tidigare forskning som påvisar att vårdpersonal på vård- och omsorgsboenden 

upplevde en minskad arbetsbelastning då individanpassade åtgärder vid BPSD användes 

(Davison et al., 2007). Edvardsson et al. (2008) påvisar att i vårdmiljöer där personal 

skattade sin arbetsbelastning som hög ökade förekomst av BPSD. Då personalen skapade 

ett positivt vårdklimat minskade förekomsten av vandringsbeteende, rastlöshet och 

rymningsbenägenhet.  I resultatet av litteraturöversikten framkommer att kunskap är en 

förutsättning för att individanpassa vården (Krupic et al., 2015), det vill säga att använda 

personcentrerad omvårdnad.   

 

Slutsats  

 

Sjuksköterskor i sluten hälso- och sjukvård upplevde att vården av personer med 

demenssjukdom var tidskrävande och på grund av vårdens organisatoriska struktur och 

rutiner skapade det frustration och emotionell stress. Dessutom hade vårdmiljön en stor 

inverkan på sjuksköterskors möjlighet att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt 

till personer med demenssjukdom. Främst på grund av att vården inte tillåts anpassas efter 

det komplexa vårdbehov denna patientgrupp har. Författaren anser att vården som 

organisation måste anpassas till personer med demenssjukdom, inte tvärtom. En 

anpassning skapar vinster för personer med demenssjukdom, sjuksköterskor och andra 

yrkeskategorier. 

 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Det framkommer i denna litteraturöversikt att sluten hälso- och sjukvård har svårt att möta 

det komplexa vårdbehov personer med demenssjukdom har. Sjuksköterskor upplever en 

kunskapsbrist samtidigt som organisatoriska faktorer påverkar vården, både utifrån 

sjuksköterskans perspektiv men också patienternas. Författaren till litteraturöversikten 

avser att ta med denna insikt i sin egen kliniska verksamhet på en geriatrisk vårdenhet 

inom sluten hälso-och sjukvård och föreslå blanda annat att implementering av kunskap 

om demenssjukdomar och hur vårdpersonal kan bemöta denna patientgrupp. Ett annat 

förslag som kommer delges är att implementera en grupp på kliniken där bland annat 

frågor som rör kognition, bemötande och etiska dilemman som uppkommer i vården kan 

diskuteras.  

 

För vidare forskning skulle det vara intressant att utföra studier från verksamheter i sluten 

hälso- och sjukvård där förbättringsarbetet gjorts för att se/och eller jämföra hur det 

påverkar vården och bemötande av personer med demenssjukdom. Detta för att får mer 

kunskap om hur förbättringsarbeten kan göras praktiskt men också vad som krävs för att 

förbättringsarbetet ska bli bestående.   
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Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 

genomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 



 
 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera fenomen 

eller tolka mening, upplevelser och erfarenheter 

utifrån de utforskades perspektiv. Avsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet

/Typ 

Brorson, H. 

Plymoth, H. 

Örmon, K.  

Bolmsjö, I.  

2014,  

Sverige 
 

 

Pain relief at the end 

of life: nurses' 

experiences regarding 

end-of-life pain relief 

in patients with 

dementia. 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

smärtlindring vid 

livets slut hos 

personer med 

demenssjukdom 

Intervjuer n=7 Resultatet visar att sjuksköterskor 

upplevde svårigheter att 

smärtlindring av personer med 

demenssjukdom. Detta berodde på 

samarbete med läkare, etiska 

dilemman och behandlingen som 

inte hjälper samt oförmåga att 

kunna kommunicera med patienten. 

De upplevde också att resurser för 

att ge smärtlindring var att förstå 

patientens behov, goda relationer 

mellan yrkesgrupper samt olika 

smärtlindringsmetoder, både 

farmakologiska som icke-

farmakologiska.  

K 

I 

Bryon, E. 

Dierckx de 

Casterlé, B. 

Gastmans, C. 

2011,  

Belgien  

‘Because we see them 

naked’- nurses’ 

experiences in caring 

for hospitalized 

patients with 

dementia: considering 

artificial nutrition or 

hydration (ANH) 

Syftet var att 

undersöka och 

beskriva hur 

sjuksköterskor 

upplever sitt 

engagemang i 

beslutsfattandet av 

nutrition och 

vätskeintag för 

inneliggande patienter 

med demens. 

Intervjuer  n=21(0) Resultatet visar att 

sjuksköterskornas medverkan i 

beslutsfattande av vård och 

behandling präglas av engagemang 

och en vilja att ge god vård till 

personer med demenssjukdom. 

Strävan efter god vård grundade sig 

på patienternas sårbarhet. Detta 

påverkade sjuksköterskorna både 

professionellt och på ett personligt 

plan.   

K 

I 
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Bryon, E. 

Gastmans, C. 

Dierckx de 

Casterlé, B. 

2010,  

Belgien  

Involvment of hospital 

nurses in care 

decisions related to 

administration of 

artificial nutrition or 

hydration (ANH) in 

patients with 

dementia: A 

qualitative study 

Syftet med denna 

studie är att undersöka 

och beskriva 

inblandning av 

sjuksköterskor i 

vården som omger 

beslut gällande intag 

av nutrition och 

vätskeintag hos 

inlagda patienter med 

demens. 

Intervjuer n=21 Sjuksköterskor var involverade i 

beslutsfattande gällande intag och 

nutrition under hela 

sjukhusvistelsen. Ett centralt tema 

framträdde: att utföra god vård för 

patienter med demenssjukdom som 

var oförmögna att klara sig själva. 

Detta påverkade deras tankar, 

känslor och agerade genom hela 

vårdprocessen. Sjuksköterskorna 

samarbetade med anhöriga för att 

kunna individanpassa vården. 

Utifrån detta ansåg 

sjuksköterskorna att de hade 

erfarenhet och kunskap att företräda 

patienten i beslut rörande intag av 

nutrition och vätska.  

K 

I 

Byers, C.C. 

France, N.E.M. 

2008, 

USA 

The lived experience 

of registrered nurses 

providing care to 

patients with dementia 

in the acute care 

setting: a 

phenomenological 

study 

Syftet var att fånga 

erfarenheter hos 

sjuksköterskor som 

vårdar personer med 

demens på 

akutsjukhus 

Intervjuer n=9 Resultatet visar att 

sjuksköterskorna upplevde 

frustration och emotionell 

utmattning av att vårda personer 

med demenssjukdom i sluten hälso- 

och sjukvård. Framförallt för att 

vårdtyngden var högre vilket inte 

motsvarades av personaltätheten 

(antal sjuksköterskor per patient).  

K 

II 



 
 

Chater, K. 

Hughes, N. 

2012, 

Storbritannien  

 

Strategies to deliver 

dementia training and 

education in the acute 

hospital setting 

Syftet var att generera 

nya idéer om 

utbildningsstrategier 

för hälso- och 

sjukvårdspersonal att 

ta hand om personer 

med demens i akut 

sjukhusmiljö 

Fokusgrupp

s-intervjuer 

n=7 Resultatet visade att deltagarna 

önskade ökade kunskaper om 

demenssjukdomar genom att 

samarbeta och lära av varandra. De 

ansåg även att en 

specialistsjuksköterska borde höja 

kvalitén på vården av personer med 

demenssjukdom.  

K 

II 

Cowdell, F. 

2010, 

Storbritanien 

Care of older people 

with dementia in an 

acute hospital setting 

Syftet var att 

undersöka patienters 

och vårdpersonal i 

relation till vården av 

personer med 

demenssjukdom 

Observation

er och 

intervjuer 

n=11 

patienter 

n=25 sjuk-

sköterskor 

n=33 

under-

sköterskor 

Resultatet visar att vården av 

personer med demenssjukdom 

inom akutsjukvård inte fungerar 

tillfredsställande. Personer med 

demenssjukdom upplever att 

vården och sjukhusmiljön är 

stressande. Sjuksköterskor strävar 

efter att ge optimal vård vilket inte 

alltid är möjligt 

K 

II 

Cowdell, F. 

2010, 

Storbritannien 

 

The care of older 

people with dementia 

in acute hospital 

Syftet var att 

undersöka patienters 

och vårdpersonals 

erfarenheter för vård 

av äldre personer med 

demens i ett akut 

sjukhusmiljön 

Observation

er och 

intervjuer  

n=11 

patienter 

n=25 sjuk-

sköterskor 

n=33 

under-

sköterskor 

Resultaten visar att vården av 

personer med demenssjukdom i 

akutsjukvård inte fungerar optimalt 

med vissa undantag. Personer med 

demenssjukdom upplevde vården 

stressande eftersom de inte de inte 

visste vad som hände och ofta 

ignorerades. Sjuksköterskor 

strävade efter att ge god vård men 

hade svårt att uppnå detta. 

K 

I 



 
 

Eriksson, C. 

Saveman, B.-I. 

Sverige, 

2002 

Nurses´ experience of 

abusive/non abusive 

caring for demented 

patients in acute care 

settings 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda patienter med 

demenssjukdom i akut 

vård miljö. 

Intervjuer n=15 Resultatet visar att sjuksköterskor 

upplevde olika känslor gällande 

vården av personer med 

demenssjukdom. Faktorer som 

påverkade deras upplevelse var 

kommunikationsproblem orsakat av 

demenssjukdomen, etiska 

dilemman, organisatoriska faktorer. 

De upplevde sig inte ha tillräckligt 

med tid eller kunskap för att vårda 

patienterna.  

K 

I 

Fukuda, R. 

Shimizu, Y. 

Seto, N. 

2015, 

Japan 

Issues experienced 

while administering 

care to patients with 

dementia in acute care 

hospitals: A study 

based on focus group 

interview 

Syftet var att 

undersöka de 

svårigheter och 

problem som 

sjuksköterskor möter i 

att ge vård till 

patienter med demens 

i akutsjukhus i Japan.  

Fokusgrupp-

intervjuer  
n=50 Resultatet visar att sjuksköterskor 

upplevde svårigheter att vårda 

personer med demenssjukdom på 

akutsjukhus vilket berodde på 

patientens beteenden, brist på 

samarbete med läkare och anhöriga, 

organisatoriska faktorer som även 

påverkar patienter och anhöriga. 

K 

I 

Hynninen, N. 

Saarnio, R. 

Isola, A. 

2014, 

Finland 

The care of older 

people with dementia 

in surgical wards from 

the point of view of 

the nursing staff and 

physicians 

Syftet var att beskriva 

vården av äldre 

personer med demens 

vid kirurgiska 

avdelningar från 

vårdpersonalens och 

läkares synvinkel 

Intervjuer  n=19 sjuk-

sköterskor 

 

n= 9 

läkare 

Resultatet visar att vårdpersonalen 

upplevde vården av personer med 

demens var fysiskt och mentalt 

krävande. Vårdpersonal upplevde 

att de inte hade tillräcklig 

utbildning att vårda denna 

patientgrupp 

K 

I 



 
 

Krupic, F. 

Eisler, T. 

Sköldenberg, O 

Fatahi, N. 

2015, 

Sverige 

Experience of 

anaesthesia nurses of 

perioperative 

communication in hip 

fracture patients with 

dementia 

Syftet med studien var 

att beskriva anestesi-

sjuksköterskors 

upplevelse av 

svårigheter som kan 

uppstår i vård-

situationer och hur 

kommunikationen 

med patienter kan 

upprätthållas i den 

perioperativa vården 

vid höftfrakturer 

Intervjuer n=10 Resultatet visar att sjuksköterskor 

menade att kommunikationen med 

personer med demenssjukdom i en 

peri operativ miljö krävde tålamod 

och distinkt information. På grund 

av demenssjukdomen behövdes tid 

och ett anpassat förhållningssätt. En 

helhetsbild av patienten var 

avgörande för att få att kunna ge 

god vård och en bra upplevelse för 

patienten.  

K 

I 

Moyle, W 

Borbasi, S. 

Wallis, M. 

Olorenshaw, R 

Gracia, N 

2010 

Australien 

Acute care 

management of older 

people with dementia: 

a qualitative 

perspective 

Syftet var att beskriva 

personalens perspektiv 

på nuvarande praxis i 

vården av äldre 

personer med 

demenssjukdom på 

akutsjukhus samt 

kritiskt utvärdera 

nuvarande vårdform i 

förhållande till 

tillgänglig litteratur 

Intervjuer  n=13 Resultatet visar att deltagarna 

beskriver vården av personer med 

demenssjukdom som paradoxal. 

Resurser och vård beskrevs vara 

mer inriktade på patientens säkerhet 

än på patientens värdighet och 

behov. Detta var inte ett 

tillfredsställande sätt att ge vård 

och sjuksköterskorna önskade 

istället använda sina 

omvårdnadskunskaper för att 

utveckla vården av personer med 

demenssjukdom.  

K 

II 



 
 

Nolan, L. 

2006, 

Irland 

Caring connections 

with older persons 

with dementia in an 

acute hospital setting 

– a hermeneutic 

interpretation of the 

staff nurse’s 

experience 

Syftet var att redovisa 

sjuksköterskors 

upplevelser att vårda 

äldre personer med 

demens i en akut 

sjukhusmiljö 

Intervjuer  n= 7 Resultaten visar att sjuksköterskor 

försökte vårda personen med 

demenssjukdom på ett meningsfullt 

sätt. För att lyckas med det krävdes 

att se personen bakom sjukdomen. 

Sjuksköterskorna beskriver hur de 

skapar en förtroendegivande 

relation till patienterna genom att 

bland annat samla information om 

patientens livshistoria från 

anhöriga.  

K 

II 

Nolan, L. 

2007, 

Irland 

Caring for people with 

dementia in the acute 

setting: a study of 

nurses’ views 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda äldre personer 

med demens i en akut 

sjukhusmiljö 

Intervjuer  n=7 Sjuksköterskor framhävde att den 

fysiska vårdmiljön utgjorde ett 

hinder för att tillgodose behoven 

hos personer med demenssjukdom. 

Sjuksköterskor var medvetna om att 

personer med demenssjukdom hade 

specifika behov, speciellt om de 

uppvisade problematiska beteenden 

som aggressivitet eller 

vandringsbeteenden.  

K 

II 



 
 

Parke, B 

Hunterb, K.F.  

Strainc, L.A. 

Beryl Marckd, P.  

Waughe, E.H. 

McClelland, A.J. 

2012 

Kanada 

Facilitators and 

barriers to safe 

emergency department 

transitions for 

community dwelling 

older people with 

dementia and their 

caregivers: A social 

ecological study 

Syftet var att 

identifiera faktorer 

som underlättar eller 

försvårar övergången 

mellan 

akutmottagningen och 

boende för personer 

med demenssjukdom 

samt identifiera 

strategier för 

sjuksköterskor att ge 

geriatrisk vård  

Intervjuer, 

fotografisk 

berättelse, 

fokusgrupps

- intervjuer 

n=14 Resultaten visar att personer med 

demenssjukdom som vårdas på 

akutmottagning ofta 

underprioriteras i triage 

bedömningen, de får vänta länge 

och har svårt att få sina basala 

behov tillgodosedda vilket får 

allvarliga konsekvenser för 

personen med demenssjukdom 

K 

I 

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.   


