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SAMMANFATTNING 

 

Demens är ett komplext sjukdomstillstånd som medför försämring av sociala, psykiska och 

fysiska förmågor, vilka ofta förvärras i takt med att sjukdomen framskrider. Ett vanligt 

symtom vid demenssjukdom är nedsatt kommunikationsförmåga. Hur en person påverkas av 

sin sjukdom beror till stor del på hur andra reagerar. Då personalen ser bortom symtomen kan 

möten, närmanden och interaktionen underlättas i omvårdnaden. Syftet med detta arbete var 

att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att interagera med personer med demenssjukdom.  

 

Metoden för arbetet var en litteraturöversikt, med målsättning att skapa en konkluderad bild 

av valt ämnesområde. Inkluderade artiklar söktes via databaserna CINAHL Complete och 

Pubmed. Sammanlagt inkluderades 15 vetenskapliga artiklar i studien efter 

kvalitetsgranskning. 

 

Resultatet visar fyra kategorier för att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att interagera 

med personer med demenssjukdom: ”Att kunna tyda och förstå interaktionen med personer 

med demenssjukdom”, ”Metoder och strategier för interaktion och kommunikation med 

personer med demenssjukdom”, ”Möjligheter och utmaningar för en god interaktion med 

personer med demenssjukdom” samt ”Interaktionens följder och effekter”. I resultatet 

framkom att sjuksköterskor upplever interaktionen med personer med demenssjukdom som 

komplex, interaktionen beskrivs såväl givande som utmanande. Positiva erfarenheter baserar 

sig på förståelse, såväl att förstå dessa personen som att som sjuksköterska göra sig förstådd. 

 

Som slutsats kan konstateras att sjuksköterskor har såväl positiva som negativa erfarenheter 

av att interagera med personer med demenssjukdom. Dessa erfarenheter leder även till följder 

beroende av upplevelsen. Förbättringsområden och kompetensområden för att trygga en god 

interaktion mellan sjuksköterskor och personer med demenssjukdom påvisas utifrån 

sjuksköterskors upplevelser. Förståelse för varandras uttryck kan bidra med såväl förhöjd 

upplevd livskvalitet som delaktighet hos personer med demenssjukdom. Samtidigt som denna 

förståelse kan bidra med känslan av en kvalitativ omvårdnad och välbefinnande i arbetet hos 

sjuksköterskan. Detta kan göra yrket attraktiv då vi står inför framtida utmaningar inom 

omsorgen av personer med demenssjukdom, där antalet demensdrabbade spås öka drastiskt 

globalt. 

 

Nyckelord: Bemötande, demens, interaktion, kommunikation, sjuksköterska 

 

 

  



 

ABSTRACT 
 

Dementia is a complex disease state involving impairments in social, psychological and 

physical abilities, which are often exacerbated as the disease advances. A common symptom 

in dementia is a reduced communication capability. How a person is affected by the disease 

largely depends on how other people react. When professionals see beyond the symptoms it 

makes meetings, approaches and interactions easier in nursing. The aim of this study was to 

describe nurses’ experiences of interacting with people with dementia. 

 

The method of the work was a literature review, with purpose to make a concluded view of 

the chosen subject area. Included articles where searched in the databases CINAHL Complete 

and Pubmed. Totally 15 scientific articles were included in the study after quality review. 

 

The results shows four categories to describe nurses experiences of interacting with people 

with dementia: ”To be able to decipher and understand the interaction with people with 

dementia”, ”Methods and strategies for interaction and communication with people with 

dementia”, ”Possibilities and challenges for a good interaction with people with dementia” 

and ”The interactions consecutions and impacts”. In the results appears that nurses experience 

the interaction with people with dementia as complex, the interaction is described rewarding 

as well as challenging. Positive experiences are based on understanding, to understand these 

people as well as to make yourself understood as a nurse. 

 

The conclusion was that nurses have as well positive as negative experiences of interacting 

with people with dementia. These experiences also cause consequences depending on the 

experience. Areas of improvement and competence to ensure a good interaction between 

nurses and people with dementia where shown based on nurses’ experiences. Understanding 

for each other’s expressions can contribute to additional experienced quality of life and 

participation among people with dementia. Whilst this understanding can contribute to the 

feeling of qualitative nursing and comfort within work for the nurse. That can make the 

profession attractive as we have future challenges ahead in the care for people with dementia, 

where the number of people with dementia is expected to rise drastically globally. 

 

Keywords: Communication, dementia, nurse, nurse-patient relations, social-interaction  
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INLEDNING 

Demens är en diagnos för en rad symtom som kan orsakas av olika sjukdomar och skador 

(World Health Organization [WHO], 2019). Det finns många olika former av demens (Burns, 

2009; Ellis & Astelle, 2017). Demens är ett komplext sjukdomstillstånd (Chen, Lin & Chen, 

2009). Idag finns inget botemedel mot de olika demenssjukdomarna, men olika behandlingar 

och interventioner för att lindra symtom samt bidra till en så god livskvalitet som möjligt har 

rapporterats effektiva (Perng, Chang & Tzang, 2018). Hur en person påverkas av sin sjukdom 

beror till stor del på hur andra reagerar (Clare, 2003). Utgående från de erfarenheter 

författaren till detta självständiga arbete har, de observationer hon gjort samt berättelser hon 

fått ta del av, i olika roller inom vård och omsorg, har interaktionen mellan personen med 

demenssjukdom och personal en inverkan på såväl upplevelsen hos den demensdrabbade som 

hos personalen. Upplevelserna kan vara såväl positiva som negativa, vilket i sin tur, kan vara 

relevant för den upplevda omvårdnadssituationen. Då personalen ser bortom symtomen kan 

möten, närmanden och interaktionen underlättas i omvårdnaden. Detta är möjligt då själsliga 

behov tillgodoses och personens livsfilosofi och värde uppmuntras (Toivonen, Charalambous 

& Suhonen, 2017).  

 

BAKGRUND 

Inom hälso- och sjukvården samt omsorgen är många professioner verksamma. Vid 

hänvisning till dessa professioner kommer i detta arbete användas begreppet personal. Vid 

hänvisning till en särskild profession skrivs denna yrkesbenämning ut. 
 

Demens kontra kognitiv sjukdom 

Sedan 2015 används begreppet kognitiv sjukdom som ersättande för demens i Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders [DSM-5] (Tay et al, 2015). Som diagnossystem vid 

diagnostisering av demenssjukdom används främst International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems [ICD] där begreppet demens fortsättningsvis används 

(WHO, 2020). Demens som begrepp är välkänt samt det rådande i internationella rapporter, 

nationella riktlinjer och i tidigare forskning inom området. Därav kommer begreppet demens 

användas i detta arbete. 

 

Demens är en progressiv degenererande sjukdom som medför försämring av sociala, psykiska 

och fysiska förmågor, vilka ofta förvärras i takt med att sjukdomen framskrider. Personer 

med demenssjukdomar lider av betydande förluster såsom nedsatt daglig aktivitet, kognitiva 

svårigheter och nedsatt kommunikationsförmåga (WHO, 2019). Globalt är demens den fjärde 

största folksjukdomen. Sjukdomen förekommer främst bland äldre men identifieras även 

bland yngre personer (WHO & Alzheimer´s Disease International [ADI], 2012). Enligt ADI 

(2019) rapport uppskattas 50 miljoner människor globalt ha någon form av demenssjukdom 

och antalet spås öka till det tre dubbla till år 2050. Detta kommer ställa höga krav på den 

framtida omsorgen av personer med demenssjukdom i form av ökade resurser, kompetens, 

forskning och ett nytänkande arbetssätt (Socialstyrelsen, 2017).  
 

Demens ”de mens” betyder ”utan själ” på latin. Detta speglar den uppfattning människor haft 

om demenssjukdomar, då det ansågs att personer med demens förlorade sin själ. Med tiden 

och som följd av kunskapsutveckling gällande sjukdomarna har attityden förändrats (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2007). Demens är ett samlingsnamn på 

uppskattningsvis närmare 100 olika sjukdomar som orsakas av hjärnskador (Tay et al, 2015). 

Demens är varken ett normalt åldrande eller en sjukdom, utan en diagnos för en rad symtom 
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som beror på olika sjukdomar och skador (LoGiudice & Watson, 2014). SBU (2007) 

beskriver demens som ett syndrom orsakat av flera progressiva sjukdomar vilka påverkar 

tankeförmågan, minnet, kognitiva färdigheter, beteende samt förmågan att klara av alldagliga 

sysslor. Andra funktioner som ofta drabbas är bristande koncentration, svårigheter att hantera 

stress, att tala och förstå språket samt passivitet. Demenssjukdomar påverkar varje person 

olika (WHO, 2019). I symtombilden ingår att störningen skall vara bestående och utvecklad, 

innefattande försämring i intellektuell, känslomässig och praktisk kapacitet jämfört med hur 

personen varit tidigare (Tay et al, 2015). Förekomsten av de karaktäristiska symtomen 

associeras ofta till typ av demenssjukdom, vilken del av hjärnan som är drabbad samt till 

individens aktuella miljö (Zuidema, Koopmans & Verhey, 2007).  

 

Demenssjukdomar delas in i primärdegenerativa sjukdomar, vaskulära demenssjukdomar och 

sekundära tillstånd. Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimer. Vaskulär demens, 

frontotemporala demenssjukdomar samt Lewykroppsdemens är andra vanliga 

demenssjukdomar (Burns, 2009). Sjukdomsförloppet varierar från ett par månader till 10 - 20 

år (Torke, 2014). I dagens läge finns inget botemedel eller behandling för olika 

demenssjukdomar (Ellis & Astell, 2017; Perng, Chang & Tzang, 2018). Åtgärderna inriktas 

på att lindra symtom och kompensera för de svårigheter sjukdomarna för med sig. Vården 

och omsorgen koncentreras till symtomlindring, dels genom läkemedelsbehandling samt 

genom individuellt anpassade arbetssätt och metoder för att öka livskvalitén (Socialstyrelsen, 

2017). God vård vid demenssjukdom baseras på en väl fungerande relation mellan personal 

och patient samt på att omsorgen har ett bra och betydelsefullt sakinnehåll (SBU, 2007). 

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

demens (WHO, 2019). De mest grundläggande känslorna anses vara väl bevarade och 

uttrycks på ett meningsfullt sätt även av personer i ett sent stadium av sin demenssjukdom 

(Guzmán-Véles, Feinstein & Tranel, 2014; Magai, Cohen, Gomberg, Malatesta & Culver, 

1996).  

 

Interaktion 

Interaktion definieras som en samverkan, ett samspel eller en ömsesidig påverkan i umgänge 

mellan människor (Svenska akademins ordlista, 2015). Samspelet mellan patient och personal 

är en grundsten i all avancerad omvårdnad (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013). 

Hartrick (1997) beskriver att en förutsättning för interaktion mellan människor är en 

känslighet för varandras upplevelser. I såväl Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30) 

som i Socialtjänstlagen [SoL] (SFS 2001:453) slås fast att verksamhet inom vård och omsorg 

ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. I detta arbete ses 

delaktighet, mötet, relationen och kommunikationen som delar av interaktionen. 

 

Delaktighet 

Kravet på delaktighet ökar vid långvariga sjukdomssituationer (Thompson, 2007). Arnstein 

(1969) beskriver olika form av delaktighet utifrån graden av involvering som kan 

sammanfattas i ett delaktighetsspektrum: information (minst delaktighet), konsultation, 

dialog, inflytande och medbeslutande (störst delaktighet). Beslut gällande personens dagliga 

liv och omvårdnad bör utgå från dennes önskemål liksom ta hänsyn till familj och vänner för 

att främja delaktighet (Kogan, Wilber & Mosqueda, 2016). McCormack och McCance (2006) 

beskriver i sin referensram för det personcentrerade förhållningssättet att engagemang 

reflekterar kvaliteten av relationen mellan personalen och patienten. Utgående från D´Amour, 

Ferrada-Videla, Rodriguez och Beaulieu (2005) råder det en stor oenighet om vilken roll 

patienten skall spela i teamet, trots att dennes behov är anledningen till teamarbete. 
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Mötet och relationen 

Asplund (1991) studie beskriver ett samband mellan personalens erfarenheter av personerna 

de har hand om och upplevelsen av sig själva inom omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom. I mötet med människor spelar det egna förhållningsättet en stor roll, liksom 

hur den personen vi möter förhåller sig (Edberg, 2011). Möten mellan personal och patient 

kan bli positiva eller negativa och detta påverkar båda parter (Holst, Edberg & Hallberg, 

1999). En rad faktorer som hör samman med det positiva kontra det negativa mötet kan 

beskrivas beroende av hur personalen agerar (Edberg, 2011). Personer med demens reagerar 

ibland med beteende som närstående och personal har svårt att hantera. Ett beteende kan ses 

som utmanande om det uppfattas negativt av omgivningen (Socialstyrelsen, 2017). 

Förhållningssättet i mötet mellan personal och personer med demens har en stor betydelse för 

hur mötet upplevs, då personalen undviker att påminna om oförmågor hos personerna och ger 

redskap för att visa sina förmågor kan personerna uppleva sig som värdefulla trots sjukdomen 

(Sabat, 2002). Många aspekter av relationen är möjliga att bevara intakta, trots 

demenssjukdom, speciellt kärlek, tillgivenhet och ömhet. Förmågan att bibehålla en 

ömsesidig relation är en viktig faktor för hur individen upplever sin situation genom hela 

sjukdomsförloppet (Watson, 2016). Då personalen har förståelse för uttryck hos personen 

med demens, kan det bidra till ett meningsfullt möte och påverka personens förmåga till 

interaktion (Lindholm & Wide, 2019).  

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver i sin kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska att den legitimerade sjuksköterskan skall ha kompetens att såväl utföra 

omvårdnadsuppgifter med skicklighet som att etablera en förtroendefull relation med 

patienten och dennes närstående. En förtroendefull relation baserar sig på sjuksköterskans 

kunskap och engagemang (Rørtveit et al., 2015). Rasmussen och Hellzen (2013) beskriver 

skapandet av en god relation till personen, som en utmaning i omvårdnadsprocessen då det 

finns en del utmaningar i interaktionen mellan personalen och personer med demens. 

Demenssjukdomen kan medföra en nedsatt förmåga att tolka intryck, förstå språk, förmedla 

sig, orientera sig och förflytta sig, vilket ytterligare kan medföra att känslan av stress ökar 

samt ett beroende av andra för att kunna hantera sitt dagliga liv. Detta ger personalen en 

oerhörd makt. Samtidigt befinner sig även personalen i en svår situation, innefattande 

svårigheter att förstå och tolka det personen med demens uttrycker (Edberg, 2011).  

 

Relationens betydelse 

Inom omvårdnaden av personer med demens kan personalen antingen se patienten som en 

person med en demenssjukdom eller som en diagnos, ”en dement person” (Edberg, 2011). 

Asplund (1991) ser en risk för att om personalen ser personen som ett värdelöst objekt, kan 

det medföra att även omvårdnaden och det egna arbetet upplevs som värdelöst. Då arbetet 

upplevs som meningslöst upplever personalen även sig själva som värdelösa (Norberg, 1996). 

Brodaty, Draper och Low (2003) konstaterar att negativ attityd gentemot personer med 

demens associerar med större belastning och en nedsatt arbets-tillfredställelse hos personalen. 

Edberg (2000) identifierade i sin studie en risk att den omvårdnad och det bemötande 

personer med demens får kan utgå från hur personalen mår, snarare än hur patienten mår. 

Genom att fokusera på personen istället för diagnosen blir det tydligt att syftet med insatser 

inom omvårdnaden bygger på att stödja kvarvarande funktioner. Det handlar om personalens 

syn på personer med demens samt om den enskilda yrkesutövarens attityder. Personalen har 

ett stort ansvar för att mötet blir så positivt som möjligt (Edberg, 2011). Edberg (2000) fann 

att kontakt med ett begränsat antal personer i omgivningen, vid demenssjukdom, med all 

sannolikhet bidrar till att relationen mellan personerna kan fördjupas. Resultatet tyder på att 
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det är enklare att tolka och förstå personer med demenssjukdom ju närmare relationen är. 

Dessa personer är mycket känsliga för sinnesintryck och bemötandet bör därför ske 

omsorgsfullt för att tillvaron skall bli så begriplig och bekväm som möjligt (Behrman, 

Chouliaras & Ebmeier, 2014).  

 

Kommunikation 

Relationen mellan patient och personal har ett starkt samband med kommunikationen dem 

emellan (Fossum, 2003). Vid demenssjukdom kan inverkan på kommunikativa och språkliga 

förmågor vara ett vanligt symtom, det kan exempelvis gälla svårigheter att hitta ord, 

svårigheter att förstå, benämningssvårigheter, repetition av stereotypa fraser, 

stamningsliknande symtom eller ordutbyten (Skog, 2013). Då demenssjukdomen framskrider, 

blir det ofta allt svårare för den drabbade att såväl förstå tal som att uttrycka sig själv och 

kommunicera med andra människor (Machiels, Metzelthin, Hamers & Zwakhalen, 2017). 

Inverkan på kommunikativa förmågor kan leda till en känsla av att förlora kontrollen samt en 

svårighet att se de egna begränsningarna, vilket gör att personen allt mera måste lita på andras 

omdöme (Kraijo, Brouwer, de Leeuw, Schrijvers & van Excel, 2014). Den nedsatta förmågan 

att interagera och kommunicera leder till svårigheter att upprätthålla sociala relationer, vilket 

ökar risken för att socialt uteslutas (Ellis & Astell, 2017; McGilton et al, 2017). Personer med 

demenssjukdom som har tappat sin verbala kommunikativa förmåga har stor risk att ignoreras 

av personal (Jootun & McGhee, 2011; Ellis & Astell, 2017). Kommunikationen sätts på än 

större prov vid demens. När autonomin sviktar och den verbala förmågan nedsätts blir 

kommunikation med kroppsspråk, personalens kompetens, personkännedom och 

förhållningssättet till personer med demens avgörande för hur trygg och bra situationen kan 

bli (Sundelöf & Tegman, 2019).  

 

Metoder för kommunikation med personer med demens är mångfaldig, metoderna fungerar 

som stöd för personalen och bidrar till att de känner sig mer trygga i sin yrkesroll, vilket 

påverkar relationen positivt och därmed ökar välbefinnandet hos personerna de vårdar 

(Skovdahl & Edberg, 2011). Kommunikation är mer än deltagande i konversationer och 

utbyte av information (Lindholm & Wide, 2019). Kommunikation förverkligas såväl verbalt 

som non-verbalt, då dessa överensstämmer, ökar insikten och uppfattningen om vad som 

sägs. Hos personer med demens torde varje beteende tolkas som en form av kommunikation. 

Personalen har därav en viktig uppgift i att ha förståelse för personens tidigare 

livserfarenheter och nuvarande önskemål, för att underlätta kommunikationen (Skog, 2013). 

Jootun och McGhee (2011) betonar vikten av personalens förståelse för en välutvecklad 

kommunikativ förmåga inom omsorgen av personer med demens för att bidra med förtroende 

och tillitsfulla relationer till personerna.  Förbättrad kommunikation medför välbehag och 

glädje, vilket påverkar förmågan att förenas med andra (Rylatt, 2012). Brist på struktur och 

tydlig information kan ha motsatt effekt med ökad stress och negativ påverkan (McCabe, 

Greasley-Adams & Goodson, 2015). Vård av personer med demenssjukdom som närmar sig 

döden kan förbättras genom anpassad kommunikation och relationer mellan personen, 

närstående och det multidisciplinära teamet (Kupeli et al., 2016). 

 

Specialistsjuksköterskans ansvar 

Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde. International Council of Nurses [ICN] (2012) 

etiska kod för sjuksköterskor redogör att ”I vårdens natur ligger respekt för mänskliga 

rättigheter, däribland rätten till liv, till värdighet och rätten att behandlas med respekt. 

Omvårdnad ges utan hänsyn till ålder, hudfärg, trosuppfattning, kultur, handikapp eller 

sjukdom, kön, nationalitet, politisk åsikt, ras eller social status” (ICN, 2012, s.3). Idvall 



5 
 

(2013) beskriver att sjuksköterskor har ett ansvar att ge god omvårdnad, men också att 

evidensbaserat utveckla och förbättra den organisation och de system de är verksamma i.  
 

Edberg et al. (2013) anser att krav på en god, kunskaps- och evidensbaserad omvårdnad är en 

högre akademisk nivå. Såväl vad gäller förmåga att värdera och ifrågasätta den faktiska 

omvårdnaden som bedrivs som för att förhålla sig kritisk till institutionella och 

organisatoriska ramar, hierarkier och makt samt att bedriva utvecklingsarbete. Edberg et al. 

(2013) baserar vidare specialistsjuksköterskans kompetens på sex kärnkompetenser 

identifierade av Quality and Safety Education for Nurses [QSEN] i USA (Cronenwett et al., 

2007). De sex kärnkompetenserna beskrivna på svenska och belysta ur ett 

omvårdnadsperspektiv av Edberg et al. (2013) är; personcentrerad vård, teamarbete i vården, 

evidensbaserad vård, kvalitetsutveckling, säker vård samt informations- och 

kommunikationsteknik. Personcentrerad vård kommer beskrivas mera ingående nedan i detta 

arbete. Teamarbete betonar specialistkompetensen samtidigt som kraven på kvalitet ökar, 

ökar även behov av kompetens, kunskap och ett välfungerande teamarbete. Teamarbete 

främjar patientens hälsa och känsla av delaktighet samt den professionella utvecklingen 

(Edberg et al., 2013). Socialstyrelsen (2017) betonar teamarbetets betydelse som ett arbetssätt 

som främjar kontinuitet och underlättar bedömningar, vilket kräver flera perspektiv och 

kompetens för att leda till helhetsperspektiv.  Implementering av forskning och evidens 

förväntas leda till förbättrade vård- och omsorgsresultat samt en kostnadseffektiv vård. 

Patienten bör erbjudas evidensbaserad omvårdnad, det handlar om att basera beslut på bästa 

tillgängliga vetenskapliga sätt för den enskilde patientens bästa. Även kvalitetsutveckling 

samt förbättringsarbete är viktiga delar inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde. 

”Kvalitativt god omvårdnad ... förutsätter användande av bästa tillgängliga kunskap inom det 

egna specialistområdet” (Edberg et al., 2013, s. 20). Även Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om ledningssystem för kvalitetsarbete betonar att kvalitet och patientsäkerhet 

inom hälso- och sjukvården systematiskt och fortlöpande skall utvecklas (SOSFS, 2011:9). 

Såväl teamet som patienten ska involveras i strävan till en bättre och säkrare vård. 

Tillämpning och följsamhet vad gäller evidensbaserad kunskap, vårdprogram, processer, 

rutiner och föreskrifter samt ändamålsenlig kompetens och kompetensutveckling bidrar till en 

säker vård. Specialistsjuksköterskans ansvarsområde är att leda patientsäkerhetsarbete och 

identifiera säkerhetsrisker. Vid förbättringsarbete och utveckling av vårdkvalitet, 

patientsäkerhet och tillgänglighet inom social- och hälsovårdens specialistområden, spelar 

tillämpning av den utvecklade informations- och kommunikationstekniken en betydelsefull 

roll (Edberg et al., 2013). 

 

Personcentrerad omvårdnad 

Omvårdnad kan ske på olika nivåer, allmän omvårdnad respektive specifik omvårdnad. 

Allmän omvårdnad är på grundläggande nivå och oberoende av sjukdom. Specifik 

omvårdnad tillämpas vid sjukdom där det finns uttalade riktlinjer att förhålla sig till relaterat 

till individens sjukdomsbild. Att bedriva specifik omvårdnad kräver specialistkunskaper 

(SOSFS 2008:14). Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) bör omvårdnaden ha ett 

tydligt helhetsperspektiv på människan där huvudfokus är personens välmående.  

 

Tom Kitwood (1997) upptäckte att personer som blir behandlade som personer även uppför 

sig som personer i högre grad än om de behandlas som omsorgsobjekt. Kitwood ansåg att 

patienter måste involveras och inkluderas i sin vård samt att både nutid och förfluten tid tas i 

beaktande vid förverkligandet av omvårdnaden. Kitwood utvecklade ett tankesätt som 

fokuserar på att vårda personen bakom sjukdomen istället för att följa rutiner som uppgjorts 



6 
 

med tanke på personalens bekvämlighet och effektivitet. Personcentrerad omvårdnad ger 

personalen redskap att ställa frågan hur omvårdnaden bedrivs istället för vad som görs (Fazio, 

Pace, Flinner & Kallmyer, 2018). Därmed har dragits slutsatsen att personalens sätt att 

bedriva omsorg på, är avgörande för hur personer med demens påverkas av sin sjukdom 

(Kitwood, 1997). Övergripande för vård och omsorg vid demenssjukdom är att den ges 

utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Förhållningssättet syftar till att sätta personen med 

demenssjukdom i fokus, att ha en mer personlig omvårdnad och vårdmiljö samt förståelse för 

de utmaningar som kan uppstå som följd av sjukdomen. Detta kräver personal som med sitt 

förhållningssätt och sin kunskap om den demensdrabbades liv och värderingar visar respekt 

för personens känslor och upplevelser, stödjer kvarvarande funktioner och kompenserar för 

nedsatta förmågor (Socialstyrelsen, 2017). I litteraturen om det personcentrerade 

förhållningssättet används olika begrepp som personcentrerad vård och -omvårdnad, dessa 

begrepp används i detta arbete i enlighet med hur de använts i litteraturen som hänvisas till. 
 

Edberg et al. (2013) beskriver personcentrerad vård som en bland de sex kärnkompetenserna 

inom sjuksköterskans specialistområden. McCormacks och McCances (2006) referensram för 

personcentrerad vård består av fyra komponenter: egenskaper hos vårdaren, vårdmiljön, den 

personcentrerade processen samt förväntat utfall. Fokus i den personcentrerade vården är 

patienten och dennes berättelse i partnerskap med anhöriga, anhörigvårdare och de olika 

professionerna som finns i teamet runt patienten (Ekman & Norberg, 2013). Edvardsson 

(2010) menar att personcentrerat omvårdnad kännetecknas av relationer mellan människor, 

att frångå objektifiering av patienten och i stället sätta personen som subjekt i fokus. Även 

Skog (2013) beskriver att det personcentrerade förhållningssättet innebär skapande av en 

relation, till personen med demens, i vilken man uppmuntrar personen att berätta om sig själv 

och sitt liv samt beaktar språklig, religiös och kulturell bakgrund och involverar personens 

närstående. Det personcentrerade förhållningssättet innebär vidare att vården bygger på 

kunskap om den demenssjukes värderingar, livsmönster och preferenser och personer med 

demenssjukdom skall i alla situationer bemötas utgående från deras förståelse av verkligheten 

(Edvardsson, Sandman & Borell, 2014). Då verksamheten anpassas efter personens förmåga 

finns möjligheter till att en meningsfull vardag skapas (Skog, 2013).  

 

Den personcentrerade omvårdnaden är inte enbart en arbetsstruktur utan ett förhållningssätt, 

där grunden är en holistisk syn på såväl människan som vården och ett avståndstagande från 

sjukdomsfokus, ett salutogent förhållningssätt (McCormack & McCance, 2010). Edvardsson, 

Winblad och Sandman (2008) beskriver att personcentrerad omvårdnad även innebär 

gemensamma beslut där det finns en likvärdighet mellan personal och patient, dennes 

möjligheter ses jämställda personalens samt relationen dem emellan prioriteras liksom 

omvårdnadsåtgärder. Personcentrerad omvårdnad ställer krav på att personalen skall vara 

lyhörd och följsam samt inneha god förmåga att kunna se det som inte syns och höra det som 

inte sägs. Denna tyngdpunkt på de psykologiska aspekterna är det som kännetecknar en god 

personcentrerad omvårdnad (McKeown, Clark, Ingelton, Ryan & Repper, 2010). Att som 

sjuksköterska ha ett förhållningssätt där hen sätter sig in i patientens värld och sätt att se 

situationen ger enligt Edvardsson (2010) en ökad tillit, integritet, självständighet och 

initiativförmåga samtidigt som det minskar agitation hos patienten. Studien av Milte et al. 

(2016) visar att personcentrerad omvårdnad via bekräftelse, stödjande personlighet, integritet 

och gemenskap främjar välbefinnandet hos personer med demens. Hayajneh och Shehadeh 

(2014) påvisar att ett personcentrerat förhållningssätt även minskar den arbetsbelastning 

personal inom omsorgen annars kan känna. Att se människan bakom demenssjukdomen 

ökade förståelsen hos personalen, vilket skapade en högre grad av tillfredställelse med det 

egna arbetet (Hayajneh & Shehadeh, 2014). 
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Specialistsjuksköterskans sex kärnkompetenser utgående från Edberg et al. (2013) och det 

personcentrerade förhållningssättet utgående från Kitwood (1997) samt McCormack och 

McCance (2006, 2010) kommer att fungera som de teoretiska utgångspunkterna i detta 

arbete. 

 

Problemformulering 

Att bedriva specifik omvårdnad kräver specialistkunskaper. Omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom bör utgå från ett personcentrerat förhållningssätt. Förhållningsättet 

förutsätter en relation mellan personal och personen med demens. Etablering av en 

förtroendefull relation med patienten och dennes närstående beskrivs som sjuksköterskans 

ansvarsområde.  I relationen kan det ofta handla om att förstå upplevelser som personen med 

demenssjukdom förmedlar genom sitt agerande. Relationen har ett starkt samband med 

kommunikationen samtidigt som demenssjukdomar ofta medför kommunikativa utmaningar. 

Möten mellan personal och patienter kan bli positiva eller negativa och detta påverkar båda 

parter. Såväl demenssjukdomen som sjuksköterskans förhållningssätt kan orsaka utmaningar i 

interaktionen såväl för personen med demens som för sjuksköterskan. Ett fungerande samspel 

mellan personen och sjuksköterskan kan påverka relationen positivt, öka välbefinnandet i 

arbetet hos sjuksköterskan samt bidra med känslan av livskvalitet och sammanhang hos 

personer med demens. Författaren till detta självständiga arbete anser det värdefullt att 

beskriva och fördjupa förståelsen för sjuksköterskors erfarenheter av att interagera med 

personer med demens. Målsättningen är att utifrån granskning av aktuell forskning identifiera 

och beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att interagera med dessa personer, för att öka 

kunskapen och förståelsen för interaktionens betydelse vid demenssjukdom. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att interagera med personer med 

demenssjukdom.  

 

METOD  

Design 

Detta självständiga arbete förverkligades i form av en litteraturöversikt som 

forskningsdesign. Studiens syfte anger vad forskaren vill uppnå med sin undersökning (Polit 

& Beck, 2017). Rapporter och uppsatser kan generellt ha vitt skilda syften, alltifrån 

beskrivande (deskriptivt), normativt, förklarande och förståelseinriktade till teoriutvecklande 

(Lantz, 2014). Utgående från denna indelning kan syftet med detta självständiga arbete anses 

vara beskrivande. Litteraturöversikt definieras som identifiering, analysering och kritisk 

granskning av publicerad forskning för att få en konkluderad bild av vilken kunskap som 

finns inom ett visst område eller ämne (Friberg 2017; Polit & Beck, 2017). Målsättningen 

med en litteraturöversikt är att få en bild av forskningsläget och underlag för att bedriva 

evidensbaserad vård och omsorg (Friberg, 2017). Forsberg och Wengström (2016) menar att 

då en litteraturöversikt inkluderar såväl kvalitativa som kvantitativa studier belyses 

forskningsfrågan ur olika synvinklar. En välskriven litteraturöversikt kan tillämpas i kliniskt 

arbete samt fungera som underlag för en evidensbaserad vård (Friberg, 2017). 
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Urval 

För att undvika risker för otillförlitlighet beskrivet av Forsberg och Wengström (2016) har 

urvalet av artiklar i denna litteraturöversikt skett systematiskt. I enighet med Polit och Beck 

(2017) har författaren till det självständiga arbetet initialt fastställt inklusionskriterier och 

exklusionskriterier för sökning av vetenskapliga artiklar relevanta för att besvara syftet. 

Inklusionskriterier var att artiklarna skall vara refereegranskade, vilket innebär att de är 

granskade av expert för en vetenskaplig tidskrift innan publicering (Forsberg & Wengström, 

2016). Artiklarna skulle vara originalartiklar samt skrivna på engelska, svenska, norska eller 

finska. Såväl kvalitativa som kvantitativa artiklar eftersöktes. Vidare inklusionskriterium var 

att artiklarna skall beskriva sjuksköterskors perspektiv. Artiklar publicerade på annat språk än 

engelska, svenska, norska eller finska samt artiklar äldre än 12 år exkluderades. Likaså 

review artiklar, artiklar av låg kvalitet baserat på Sophiahemmet högskolas 

bedömningsunderlag (bilaga A) samt artiklar som inte inkluderar sjuksköterskor.  

 

Datainsamling 

Forsberg och Wengström (2016) anger att artiklar som inkluderas i litteraturöversikter bör 

vara trovärdiga och pålitliga samt att tillvägagångssättet, för såväl datainsamling som 

dataanalys, bör beskrivas tydligt för att öka studiens trovärdighet. Inledande databassökningar 

påbörjades i september 2019 för att skapa en grund för syfte och problemformulering. Då 

syftet utformats gjordes en pilotsökning för att utreda om det fanns relevanta artiklar som 

svarar till studiens syfte, samt för att formulera vidare sökord för att hitta fler relevanta 

artiklar (Östlundh, 2017). Utifrån studiens syfte gjordes strukturerade litteratursökningar via 

databaser, men även manuell sökning via artiklars referenslistor har tillämpats. Sökning av 

vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna CINAHL Complete samt Pubmed, som av Polit 

och Beck (2017) beskrivs som viktiga databaser för omvårdnadsforskning. Att söka efter 

artiklar är en levande process vilket innebär att man bör experimentera sig fram (Östlundh, 

2017). I denna litteraturöversikt krävdes justering av sökord samt utvidgning av artiklarnas 

ålder för att nå en mångsidig beskrivning av valt ämnesområde. En del av de inkluderade 

artiklarna i föreliggande litteraturöversikt fanns inte tillgängliga i fulltext via databaserna, 

utan beställdes i fulltext via bibliotek.  

 

Datainsamlingen förverkligades utifrån sökord baserade på studiens syfte. Databaser 

använder ämnesordslistor med indexord vars syfte är att beskriva innebörden i artiklarna och 

göra dem sökbara (Polit & Beck, 2017; Friberg, 2017). I databasen CINAHL complete 

benämns ämnesordlistan för Cinahl Headings respektive Medical Subject Headings [MeSH] i 

databasen Pubmed. Inför datainsamlingen identifierades Cinahl Headings och MeSH termer 

som ansågs relevanta för studiens syfte. Lämpliga MeSH-termer söktes fram med hjälp av 

svensk MeSH. MeSH- termer ”dementia”, ”nurse patient relation”, ”nurse”, 

”communication” och ”interpersonal relations” har använts vid sökning. Termerna 

”interaction”, ”social interaction” och ”experience” söktes som fritextsökning, eftersom 

inga lämpliga MeSH eller Cinahl Headings kunde finnas för dessa termer. Vid sökningarna 

tillämpade författaren partiellt boolesk sökteknik (Bettany-Saltikov & Mcsherry, 2016: 

Östlundh, 2017) det vill säga att ordet AND användes i sökningarna för att på olika sätt 

kombinera sökorden. Vid pilotsökningen tillämpades även blocksökning, men söktekniken 

resulterade inte i artiklar som svarade på syftet till detta självständiga arbete. 

 

Val av tidsbegränsning för inkluderade artiklar i en litteraturöversikt rekommenderas av Polit 

och Beck (2017) vara tio år. Denna ålder på inkluderade artiklar var även den preliminära 

målsättningen i detta självständiga arbete. Arbetet med att finna vetenskapliga artiklar som 
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beskrev sjuksköterskors erfarenheter inom valt forskningsområde och passade inom denna 

tidsbegränsning visade sig dock utmanande. Artiklarna inkluderade i denna översikt beskriver 

specifikt sjuksköterskors erfarenheter eller också fanns i studien specifikt utskrivet att 

sjuksköterskor varit en del av informanterna i studien. För att uppnå detta var författaren till 

detta självständiga arbete tvungen att frångå Polit och Beck:s (2017) rekommendation 

gällande tidsbegränsning. Den inkluderade artikeln äldre än tio år (Edberg et al., 2008) 

svarade på syftet i litteraturöversikten och är relevant för beskrivning av helheten inom 

forskningsområdet. Det kan anses att den nyaste forskningen inte nödvändigtvis behöver ha 

med kronologisk ålder att göra. En av de inkluderade artiklarna (Bradbury-Jones, Irvine, 

Jones & Kakehashi, 2011) i översikten studerade inte sjuksköterskors erfarenheter av att 

arbeta med specifikt personer med demens, utan äldreomsorg generellt. Deltagarna i denna 

studie beskrev dock flera erfarenheter som gällde specifikt personer med demens och dessa 

erfarenheter har inkluderats i översikten. Studien av Cleary och Doody (2016) beskriver 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda äldre personer med intellektuell 

funktionsnedsättning och demens. I studien beskrev sjuksköterskor flera erfarenheter relaterat 

specifikt till demenssjukdomar och dessa har inkluderats i denna litteraturöversikt. Flertalet 

av de inkluderade artiklarnas (Bradbury-Jones et al., 2011; Cleary & Doody, 2016; Edberg et 

al., 2008; Garden & Hauge; 2012; Griffiths, Knight, Harwood & Gladman, 2013; Höbler et 

al., 2018; Livingston et al., 2012; Lykkeslet, Gjengedal, Skrondahl & Storjord, 2015) syfte 

var inte att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av interaktion, bemötande eller 

kommunikation med personer med demenssjukdom, utan dessa är resultat i de aktuella 

studierna, varav författaren till detta arbete bedömt inklusionen i litteraturöversikten befogad. 

Flertalet studier (Ballard et al., 2018; Eggers, Ekman & Norberg, 2013; Griffiths et al., 2013; 

Höbler et al., 2018; Livingston et al., 2012; Lykkeslet et al., 2015; Sellevold, Egede-Nissen, 

Jakobsen & Sørlie, 2013) beskriver inte enbart sjuksköterskors perspektiv, men det framgår 

tydligt i studierna att sjuksköterskor varit en del av informanterna eller avskiljs klart 

erfarenheter beskrivna av sjuksköterskor. Samtidigt beskriver dessa studier mångsidigt 

erfarenheter av att interagera med personer med demenssjukdom varav de inkluderats i denna 

litteraturöversikt. 

 

I enlighet med Friberg (2017) tillämpades i detta självständiga arbete en två stegs metod vid 

urval av artiklar, en grovsållning utgående från titlar och abstrakt och vidare ett 

urvalsförfarande baserat på fulltextartiklarna. Studier som bedömdes vara irrelevanta utifrån 

titel och abstrakt valdes bort. De artiklar som bedömdes kunna besvara syftet valdes ut. De 

framtagna artiklarna i fulltext granskades utgående från de fastslagna inklusions- och 

exklusionskriterierna. Artiklarna var såväl kvantitativa som kvalitativa, men då syftet gällde 

erfarenheter, är det främst kvalitativa artiklar som berörts (Friberg, 2017). Utgående från 

Sophiahemmet högskolas rekommendationer för självständigt arbetet i form av 

litteraturöversikt har 15 artiklar valts att ingå i resultatet i denna litteraturöversikt. Utfall av 

sökningarna redovisas i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL Complete och Pubmed 

Databas 

Datum 

Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstracts 

Antal lästa 

artiklar 

 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

Complete 

20191226 

communication 

AND dementia 

AND nurse 

454 33 6 3 

CINAHL 

Complete 

social 

interaction 

19 14 6 2 
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20191227 AND dementia 

AND nurse 

CINAHL 

Complete 

20191227 

nurse-patient 

relations AND 

dementia AND 

nurse 

experience 

11 11 4 1 

CINAHL 

Complete 

20191129 

nurse 

experience 

AND dementia 

AND 

interaction 

5 4 2 1 

CINAHL 

Complete 

20191227 

interpersonal 

relations AND 

dementia AND 

nurse 

53 12 9 2 

Pubmed 

20191228 

social 

interaction 

AND dementia 

AND nurse 

99 23 9 1 

Pubmed 

20191228 

social 

interaction 

AND 

communication 

AND dementia 

AND nurse 

experience 

26 16 7 3 

TOTALT 

 

 667 113 43 13 

 

Manuell sökning 

Utgående från Forsberg och Wengström (2016) kan en manuell sökning ske på flertalet sätt. 

Såväl genom att studera referenslistor på artiklar inom det valda området och därigenom 

finna andra artiklar som berör ämnet. Men även genom att läsa tidskrifter inom området eller 

genom att kontakta forskare i ämnet och fråga om forskning (Forsberg & Wengström, 2016). 

Av inkluderade artiklar i denna litteraturöversikt valdes två artiklar ut genom manuell 

sökning. Båda artiklarna inkluderade genom manuell sökning är resultat av sökning via andra 

artiklars referenslistor. Artiklarna som inkluderats via manuell sökning svarar på syftet i 

denna litteraturöversikt och bidrar med bredd inom aktuell forskning. Artiklarna som 

inkluderats via manuell sökning är Eggers et al., (2013) samt Martela (2012). 

 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna bedömdes enligt Sophiahemmet högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig 

klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, Bahtsevani, Nilsson 

och Sandström (2016), se Bilaga A. Utgående från bedömningsunderlaget har artiklar som 

bedömts vara av medel eller hög kvalitet valts att inkluderas i denna litteraturöversikt. 

Bedömningarna presenteras i en matris som bifogats som bilaga till detta självständiga arbete, 

se Bilaga B.  
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Dataanalys 

Analys av texter kan genomföras på varierande sätt, beroende på vilken metod som valts. Det 

är därför viktigt att forskaren alltid skriver en tydlig metodbeskrivning och anger vilken 

metodlitteratur som ligger till grund för analysen (Polit & Beck, 2017). Analys av valda 

artiklar förverkligades genom integrerad analys. Avsikten med en integrerad analys är att 

utgående från olika steg granska och jämföra tidigare forskningsresultat för att belysa nya 

perspektiv och utveckla ny kunskap (Polit & Beck, 2017; Henricsson, 2017). I detta arbete 

tillämpades metoden för dataanalys vid litteraturöversikt beskriven av Friberg (2017). 

Utgående från Fribergs (2017) beskrivning lästes, till en början, resultatet från de inkluderade 

artiklarna var för sig för att få en översikt vilka erfarenheter sjuksköterskor har av att 

interagera med personer med demens. Därefter jämfördes de beskrivna erfarenheterna, för att 

identifiera skillnader och likheter. Utgående från hur skillnader och likheter relaterades till 

varandra skapades kategorier, baserade på aspekter som handlade om samma sak. Slutligen 

sammanställdes resultatet i de identifierade kategorierna. Vid identifikation av skillnader och 

likheter och utgående från dessa vidare kategorier tillämpades en matris, se bilaga B. Att 

använda en matris underlättar arbetet att identifiera likheter, skillnader och teman, som sedan 

presenteras i resultatdelen (Polit & Beck, 2017). Författaren är medveten om att en viss 

förförståelse, som inskaffats genom utbildning och erfarenhet, kring syftet i detta arbete 

finns. Författaren har i alla skeden, genom reflektion, strävat att lägga förförståelsen åt sidan 

och i möjligaste mån analyserat materialet fördomsfritt utan egna värderingar.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden bör alltid uppmärksammas då en litteraturstudie utförs (Forsberg & 

Wengström, 2016). Helsingforsdeklarationen är en grundläggande forskningsetisk riktlinje 

som antogs av World Medical Association [WMA] 1964. Deklarationen innehåller etiska 

principer för medverkande i medicinsk forskning (Jakobsson, 2011). Egentligen är de 

grundläggande etiska principerna generella och gäller i alla relationer mellan människor, men 

speciellt viktiga att beakta i forsknings- och utvecklingsarbeten. De fyra grundläggande 

principerna är autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada samt 

rättviseprincipen (Jacobsson, 2011; Polit & Beck, 2017). Forskningsetiskt kan generellt sägas 

att de berörda i datainsamlingen inte skall utsättas för skador eller kränkningar (Kjellström, 

2017). Utgående från Helsingforsdeklarationen bör forskningsetiska överväganden läggas 

särskild vikt vid då forskning berör utsatta eller sårbara grupper eller individer (WMA, 1964). 

Personer med demenssjukdom kan anses vara en sådan grupp. Studier som saknade etiska 

tillstånd eller beskrivning av etiska överväganden har exkluderats från denna 

litteraturöversikt. Etiska överväganden i inkluderade artiklar gällde särskilt konfidentialitet, 

informerat samtycke, anonymitet, frivilligt deltagande samt tillstånd av etiska råd eller 

kommittéer. Författaren till denna litteraturöversikt utgår, i enlighet med etiska aspekter, från 

en strävan att bidra med ny kunskap eller bekräfta redan befintlig sådan, för att utveckla 

vården och omsorgen av personer med demenssjukdom.  

 

Utgående från forskningsdesignen i detta arbete har datainsamlingen skett via databaser, där 

redan tidigare publicerad forskning finns tillgänglig. Ett inklusionskriterium i denna 

litteraturöversikt var att studierna skall vara refereegranskade. Författaren till detta 

självständiga arbete har även fäst vikt vid hur författarna till inkluderade artiklar beskrivit 

beaktande till etiska principer i sina respektive studier. I avseende till etiska principer har 

författaren till det självständiga arbetet förutom konfidentialitet, informerat samtycke, 

anonymitet, frivilligt deltagande samt tillstånd av etiska råd eller kommittéer, fokuserat på att 

det finns etiska motiveringar, att studierna handlar om väsentliga frågor, har god vetenskaplig 
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kvalitet samt genomförts på ett etiskt sätt. För att skapa en rättvis bild av valt 

kunskapsområde, skall relevanta artiklar presenteras i litteraturstudier, även artiklar som inte 

stödjer forskarens åsikt (Forsberg & Wengström, 2016). Författaren i detta arbete har strävat 

till att göra rättvisa urval i litteraturstudien genom att beskriva noggranna inklusions- 

respektive exklusionskriterier samt eftersträvat objektivitet såväl under datainsamlingen som 

i analysen av artiklarna. I enlighet med Kjellström (2017) väcker alltså även 

litteraturöversikter etiska frågor.  

RESULTAT 

För att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att interagera med personer med demens 

fanns fyra kategorier: ” Att kunna tyda och förstå interaktionen med personer med 

demenssjukdom”, ”Metoder och strategier för interaktion och kommunikation med personer 

med demenssjukdom”, ”Möjligheter och utmaningar för en god interaktion med personer 

med demenssjukdom” samt ”Interaktionens följder och effekter”. De fyra kategorierna 

används som rubriker i denna resultatdel. 

Att kunna tyda och förstå interaktionen med personer med demenssjukdom 

Utgående från sjuksköterskors erfarenheter beskrevs förståelse för reaktioner och uttryck hos 

personer med demens som en viktig del av interaktionen och kommunikationen med dem 

(Clifford & Doody, 2018; Eggers et al., 2013; Höbler et al., 2018; Krupic, Eisler, 

Sköldenberg, & Fatahi, 2016; Lykkeslet et al., 2015; Samuelsson & Ekström, 2019; Sellevold 

et al., 2013). Sjuksköterskor beskrev en förståelse för såväl den verbala som den non-verbala 

kommunikationen i samarbetet med personerna (Clifford & Doody, 2018; Eggers et al., 2013; 

Griffiths et al., 2014; Höbler et al., 2018; Krupic et al., 2016; Martela, 2012; Sellevold et al., 

2013). Tolkning av personernas uttryck beskrevs som en del av såväl sjuksköterskors som 

personalens ansvar (Sellevold et al., 2013). Öppenhet gentemot personer med demens var en 

förutsättning för att förstå dennes behov (Sellevold et al., 2013) liksom en positiv attityd till 

möjligheten att förstå personen (Eggers et al., 2013). Förutsättningar för förståelse var 

närvaro och observation (Clifford & Doody, 2018; Eggers et al., 2013; Lykkeslet et al., 2015; 

Sellevold et al., 2013). Viktiga aspekter var även personkännedom (Cleary & Doody, 2016; 

Clifford & Doody, 2018; Eggers et al., 2013; Sellevold et al., 2013), en förmåga att se 

situationen ur personens perspektiv (Clifford & Doody, 2018; Garden & Hauge, 2012; Krupic 

et al., 2016; Lykkeslet et al., 2015) samt en nära relation mellan sjuksköterskan och personen 

med demens (Edberg et al., 2008; Eggers et al., 2013). Vidare beskrevs erfarenhet av samt 

kunskap och kompetens om demenssjukdomar underlätta förståelsen för personernas uttryck 

(Cleary & Doody, 2016; Clifford & Doody, 2018; Eggers et al., 2013; Griffiths et al., 2014; 

Lykkeslet et al., 2015; Sellevold et al, 2013). Höbler et al. (2018) fann 

kommunikationsstrategier som viktiga för att underlätta förståelsen för personer med demens, 

men även för sjuksköterskan för att göra sig förstådd. Eggers et al. (2013) fann vidare att 

sjuksköterskans förmåga att relatera dessa personers reaktioner till sina egna livserfarenheter 

kunde fördjupa förståelsen ytterligare. Även vissa beteenden hos personer med demens kunde 

tolkas som kommunikation (Clifford & Doody, 2018; Lykkeslet et al., 2015; Sellevold et al., 

2013). Exempelvis kunde ångest tolkas som tecken på brist av omvårdnad eller smärtsamma 

upplevelser, rop och skrik som tecken på rädsla, ilska som tecken på smärta eller smärtsamma 

upplevelser och rastlöshet som uttryck för behov, sinnesstämning eller upplevelse av 

omvårdnadssituationer (Sellevold et al., 2013). 

 

Att vara nära personen med demens, såväl fysiskt som emotionellt, beskrevs som en 

förutsättning för att såväl nå personen som förstå dennes uttryck (Clifford & Doody, 2018; 

Eggers et al., 2013). Vid situationer där personen med demens reagerat med rastlöshet, 
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beskrevs erfarenheter där närvaro för och hos personen haft lugnande inverkan och 

underlättat sjuksköterskors och personalens möjlighet att tolka vad personen förmedlar med 

sitt beteende (Sellevold et al., 2013). En positiv inställning till möjligheten att förstå personen 

underlättade vidare interaktionen och förståelsen (Eggers et al., 2013). Närvaro bland 

personer med demens på ett särskilt boende tycktes förutom att underlätta förståelsen för 

personernas utryck även utöka interaktionen mellan sjuksköterskor, personal och personer 

med demens (Lykkeslet et al., 2015; Martela, 2012). Närhet fungerade även som en inbjudan 

till personer med demens att uttrycka sig och erbjöd en möjlighet för sjuksköterskor att 

observera och lyssna till det personerna förmedlar samt bekräfta det (Eggers et al., 2013). 

Sjuksköterskor och personal beskrev enhetligt erfarenheter av personer med demens de ansett 

vara non-verbala, men som börjat kommunicera då de fått personalens fullständiga 

uppmärksamhet och genuina närvaro (Sellevold et al., 2013). 

 

Personkännedom samt förmåga att se situationen ur personens perspektiv beskrevs som 

viktiga utgångspunkter för en lyckad interaktion samt för att förstå och tolka personer med 

demenssjukdom (Cleary & Doody, 2016; Clifford & Doody, 2018; Eggers et al., 2013; 

Lykkeslet et al., 2015; Sellevold et al., 2013). Sjuksköterskor yttrade sin strävan att få en bild 

av personen bakom demenssjukdomen för att kunna erbjuda personen en personcentrerad 

omvårdnad och anpassa sitt eget närmande utgående från personens individuella behov 

(Garden & Hauge, 2012; Krupic et al., 2016). Kunskap om personens tidigare liv beaktades 

som en väsentlig del av personkännedom (Cleary & Doody, 2016; Clifford & Doody, 2018; 

Eggers et al., 2013). Att kunna sätta sig in i patientens situation och ha ett personcentrerat 

förhållningssätt fördjupade förståelsen för personens uttryck, vilket vidare minskade 

användning av tvångsåtgärder (Garden & Hauge, 2012). Interventionen Marte Meo 

Councelling [MMC] beskrevs underlätta för sjuksköterskor och personal att se situationer och 

upplevelser ur personens perspektiv och bidra med förståelse för att beteende hos personer 

med demenssjukdom torde tolkas som kommunikation (Lykkeslet et al., 2015).  

 

I Eggers et al. (2013) samt Sellevold et al. (2013) studier betonades vikten av att i mötet med 

personer med demens förstå demenssjukdomars följder och inverkan på kommunikationen 

för att medvetet kunna välja att fokusera på personens resurser och förmågor istället för 

dennes begränsningar. Sjuksköterskor skildrade att personer med demens har en större 

förståelse för kroppsspråk än verbalt språk (Sellevold et al, 2013). Insikt vad gäller 

demenssjukdomars följer och inverkan på drabbades kommunikationsförmåga ansågs vara en 

förutsättning för att erbjuda kvalitativ omsorg. Erfarenhet beskrevs underlätta förståelsen för 

personer med demens (Clifford & Doody, 2018; Eggers et al., 2013; Griffiths et al., 2014) 

och vidare bidra med tillit till den egna kompetensen vad gäller att interagera, kommunicera 

och förstå personerna (Griffiths et al, 2014). Erfarenhet och kunskap underlättade 

kommunikationen med personer med demens, då dessa bidrog med en känsla av säkerhet att 

fungera i samarbete med personen istället för att dra sig undan. Erfarenhet bidrog vidare med 

förståelse och högaktning till subtil interaktion och kommunikation med dessa personer 

(Griffiths et al., 2014).  

 

Metoder och strategier för interaktion och kommunikation med personer med 

demenssjukdom 

Sjuksköterskor beskrev flertalet sätt och metoder för förverkligande av interaktion och 

kommunikation med personer med demenssjukdom. Metoder för interaktionen beskrevs 

innefatta beröring och närvaro (Cleary & Doody, 2016; Clifford & Doody, 2018; Eggers et 

al, 2013; Garden & Hauge, 2012; Höbler et al., 2018; Lykkeslet et al., 2014; Martela, 2012; 
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Sellevold et al., 2013), ett tydligt språk (Garden & Hauge, 2012; Höbler et al., 2018; Krupic 

et al., 2016; Sellevold et al., 2013), kroppsspråk (Höbler et al., 2018; Krupic et al., 2016; 

Lykkeslet et al., 2014; Martela, 2012; Sellevold et al., 2013) och  ögonkontakt (Eggers et al., 

2013; Garden & Hauge, 2012; Höbler et al., 2018; Krupic et al., 2016; Martela 2012). Andra 

metoder som beskrevs var personkännedom (Cleary & Doody, 2016; Clifford & Doody, 

2018; Eggers et al, 2013; Höbler et al., 2018; Lykkeslet et al., 2014; Martela, 2012), lugn 

omgivning (Clifford & Doody, 2018; Eggers et al, 2013; Griffiths et al., 2013; Sellevold et 

al., 2013) samt musik och sång (Clifford & Doody, 2018; Garden & Hauge, 2012; Höbler et 

al., 2018; Lykkeslet et al., 2014; Sellevold et al., 2013). Erfarna sjuksköterskor betonade 

specifikt den non-verbala kommunikationens betydelse i samarbetet med personer med 

demenssjukdom (Griffiths et al., 2014; Martela, 2012; Sellevold et al., 2013). Vidare betonas 

vikten av att tala med en vänlig röst (Krupic et al., 2016) samt tålamod, finkänslighet och 

lugn hos sjuksköterskan vid interaktion med personer med demens som vårdas i en 

sjukhuskontext (Griffiths et al., 2014).  Även öm och omsorgsfull omvårdnad, som en mjuk 

beröring, en varm filt över kroppen eller en mjuk kudde under huvudet, skildrades som 

kommunikationsmetoder för sjuksköterskan vid mötet med dessa personer (Krupic et al., 

2016). Ett tydligt, konkluderat ordval och ibland omformuleringar (Garden & Hauge, 2012; 

Höbler et al., 2018; Krupic et al., 2016) samt upprepningar (Höbler et al., 2018; Eggers et al., 

2013) återgavs som verbala metoder för att underlätta förståelsen hos personer med demens. 

Medan personkännedom och stunder av klarhet hos personerna (Edberg et al, 2008) samt 

samarbete med närstående kunde bidra med förståelse för personernas reaktioner och uttryck 

hos sjuksköterskor (Clifford & Doody, 2018; Krupic et al., 2016). Personkännedom erbjöd 

möjlighet att jämföra den demensdrabbades tidigare uttryck med nuvarande för att anpassa 

det egna agerandet utgående från individens behov för att underlätta interaktionen och 

förståelsen (Clifford & Doody, 2018; Eggers et al., 2013).  

 

Tolkning av och förståelse för den demensdrabbades reaktioner och uttryck beskrevs av 

sjuksköterskor förverkligas med metoder som närvaro, observation, beröring, utnyttjande av 

egna sinnen samt fokusering på personen (Eggers et al., 2013; Lykkeslet et al., 2015; 

Sellevold et al., 2013). Andra metoder som framkom underlätta förståelsen av interaktionen 

och kommunikationen med personer med demens var en positiv attityd (Eggers et al., 2013; 

Lykkeslet et al., 2015) samt olika hjälpmedel för att stöda interaktionen (Ballard et al, 2018; 

Höbler et al, 2018; Lykkeslet et al., 2015; Samuelsson & Ekström, 2019). I en 

hemvårdskontext upplevde sjuksköterskor ett stort ansvar att inleda, leda och upprätthålla 

konversationen med personer med demenssjukdom (Samuelsson & Ekström, 2019). 

Sjuksköterskor beskrev vikten av att de fortsätter kommunicera verbalt med dessa personer 

trots sparsam respons från dem (Krupic et al., 2016; Sellevold et al., 2013). Observation av 

såväl situationen som personens reaktioner och uttryck beskrevs som viktiga metoder för att 

tolka och förstå (Eggers et al., 2013; Lykkeslet et al., 2015; Sellevold et al., 2013). Kunskap 

inom alternativa interaktionsmetoder som fysisk kontakt, ögonkontakt, massage, musik och 

tillmötesgående beskrevs även som viktiga vid interaktion med personer med 

demenssjukdom (Garden & Hauge, 2012; Höbler et al, 2018). Vidare upplevde 

sjuksköterskor fokuserad demensutbildning ha positiv inverkan på såväl omvårdnadsmiljön 

som omvårdnadsteamet i sin helhet och utökade samarbetet och interaktionen dem emellan 

(Clifford & Doody, 2018). 

 

Personer med demenssjukdoms kommunikationsförmåga kan vara mycket varierande (Eggers 

et al., 2013; Krupic et al., 2016; Lykkeslet et al., 2015; Samuelsson & Ekström, 2019; 

Sellevold et al., 2013). Även om dessa personer saknar den verbala kommunikationen 

upplevde sjuksköterskor att personerna kommunicerar med andra metoder (Clifford & 
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Doody, 2018; Eggers et al., 2013; Griffiths et al., 2014; Krupic et al., 2016; Lykkeslet et al., 

2015; Martela, 2012; Sellevold et al., 2013). Utgående från sjuksköterskors erfarenheter är 

metoder för non-verbal kommunikation hos personer med demenssjukdom kroppsspråk, 

kroppsställning, ändring av kroppsställning, beteende, klämma handen, emotionella uttryck, 

ögonkontakt, blickar, ansiktsuttryck som att lyfta upp näsan eller blinkningar samt reaktioner 

med olika ljud (Clifford & Doody, 2018; Eggers et al., 2013; Krupic et al., 2016; Sellevold et 

al., 2013). Även vissa beteenden hos personerna kunde tydas som metoder för 

kommunikation (Clifford & Doody, 2018; Lykkeslet et al., 2015; Sellevold et al., 2013). 

Utgående från Clifford & Doodys (2018) studie kunde även beteendemässiga och psykiska 

symtom vid demenssjukdom [BSPD] förstås som metoder för personen att kommunicera, 

uttrycka behov eller som reaktioner på omgivningen.  

 

Flertalet studier tydde på att det finns ett flertal konkreta hjälpmedel och interventioner som 

sjuksköterskor erfar ha positiv inverkan på interaktionen mellan sjuksköterskan och personen 

med demenssjukdom (Ballard et al., 2018; Höbler et al., 2018; Lykkeslet et al., 2015; 

Samuelsson & Ekström, 2019). Utgående från Samuelsson och Ekström (2019) upplevde 

såväl sjuksköterskor som personer med demenssjukdom, digitala hjälpmedel som positiva 

hjälpmedel för att underlätta interaktionen och konversationen dem emellan. Sjuksköterskor 

upplevde en mindre börda och ett mindre ansvar för att upprätthålla konversationen då 

digitala hjälpmedel utnyttjades och erfor även att personer med demenssjukdom var mera 

aktiva i dessa interaktioner, hade lättare att ta initiativ i konversationen samt lättare att hålla 

sig till ämnet. Digitala hjälpmedel med personligt innehåll upplevdes som speciellt positiva 

hjälpmedel i interaktionen mellan sjuksköterska och dessa personer. Det personliga innehållet 

erbjöd även sjuksköterskor en möjlighet att lära sig nytt om och känna personerna på ett 

djupare plan (Samuelsson & Ekström, 2019). Höbler et al. (2018) fann 

kommunikationsstrategier som viktiga för att underlätta såväl kommunikationen och 

förståelsen som för att uppnå tillförlitliga resultat i kliniska och sensoriska undersökningar. 

Ballard et al. (2018) fann en märkbar positiv, statistisk signifikans 19,7%, inverkan på 

kvalitativ interaktion i grupper där Well-Being and Health for People with Dementia 

[WHELD] interventionen utnyttjades. Interventionen MMC bidrog med djupare förståelse för 

att den demensdrabbades reaktioner och uttryck är ett sätt att uttrycka sig. Videoinspelningar 

av interaktioner mellan sjuksköterskor, personal och personer med demenssjukdom 

upplevdes vidare erbjuda möjlighet till reflektion och en djupare förståelse för såväl det egna 

agerandet som tolkning och förståelse av de demensdrabbades reaktioner och uttryck 

(Lykkeslet et al., 2015). 
 

Möjligheter och utmaningar för en god interaktion med personer med demenssjukdom 

En nära relation mellan sjuksköterska och personen med demenssjukdom beskrevs öka 

möjligheten att tyda kommunikationen (Edberg et al., 2008; Eggers et al., 2013). 

Sjuksköterskor upplevde en stark relation till dessa personer (Eggers et al, 2013; Livingston 

et al., 2012; Martela 2012). Skapandet samt upprätthållning av en tillförlitlig relation är 

sjuksköterskans ansvar (Martela, 2012). Sjuksköterskor upplevde ett starkt samband mellan 

skapandet av en trygg relation och möjligheten att kunna bekräfta personen med 

demenssjukdom (Krupic et al., 2016). Utgående från Martela (2012) baserar sig relationen 

mellan sjuksköterska och personen med demenssjukdom på sex element; validering av den 

andras värde, närvaro i stunden, mottagbarhet för den andra, etablering av ett delat utrymme, 

omvårdnadsåtgärder samt tacksamhet gentemot varandra. Sellevold et al. (2013) studie 

beskrev nära och goda relationer mellan sjuksköterska och personen med demenssjukdom där 

även den demensdrabbade bryr sig om sjuksköterskan och via non-verbal kommunikation 

kan uttrycka att de vill vara i kontakt med och ha omsorg av dem de känner.  



16 
 

I flertalet studier beskrevs även upplevda hinder eller utmaningar för att ha en god interaktion 

mellan sjuksköterskor och personer med demenssjukdom (Clifford & Doody, 2018; Eggers et 

al., 2013; Garden & Hauge, 2012; Griffiths et al., 2014; Höbler et al., 2018; Krupic et al., 

2016; Livingston et al., 2012). En aspekt av belastning i arbetet bland personer med 

demenssjukdom baserade sig på kommunikationsproblematik och vidare problematik för 

sjuksköterskan att förstå och göra sig förstådd (Edberg et al, 2008; Samuelsson & Ekström, 

2019). Faktorer som karakteriserades leda till hinder och utmaningar för interaktionen mellan 

sjuksköterskor och personer med demens var resursbrist (Clifford & Doody, 2018; Garden & 

Hauge, 2012; Krupic et al., 2016), konflikter inom teamet eller bristande teamarbete 

(Bradbury-Jones et al., 2011; Clifford & Doody, 2018; Garden & Hauge, 2012; Griffiths et 

al., 2014), brist på erfarenhet och kunskap (Edberg et al., 2008; Eggers et al., 2013; Garden & 

Hauge, 2012; Krupic et al., 2016) samt konversationsämnen som sjuksköterskor upplevde 

som obehagliga (Livingston et al., 2012). Eggers et al. (2013) samt Krupic et al. (2016) fann 

vidare att avbryta personen med demens verbala kommunikation kunde skapa ett stort hinder 

för fortsatt interaktion mellan sjuksköterskan och personen.  
 

Utgående från Krupic et al. (2016) behövs tid och tålamod i kommunikationen med personen 

med demens för att bidra med delaktighet för personen. Medan tidsbrist ansågs hindra en god 

kommunikation mellan sjuksköterskor och dessa personer, hindra förståelsen för personens 

uttryck samt orsaka utmaningar för sjuksköterskan att göra sig förstådd. Tidsbrist beskrevs 

även orsaka upplevelsen av att inte ha möjlighet att vara tillgänglig för personen med demens 

och dennes närstående enligt behov (Clifford & Doody, 2018; Garden & Hauge, 2012). 

Sjuksköterskans benägenhet att stressa eller avbryta den demensdrabbade i brist på tid 

beskrevs även påverka personens fortsatta initiativ till interaktion (Eggers et al., 2013). Att 

inte ha tid eller resurser att motivera personen, förstå dennes uttryck eller se situationen ur 

den demensdrabbades perspektiv ansågs även leda till användning av tvångsåtgärder inom 

omvårdanden. Tidsbrist och begränsade resurser beskrevs vidare orsaka ett uppgiftsorienterat 

tillvägagångssätt inom omvårdanden, där tillvägagångssättet upplevdes vara ett resultat av en 

sämre interaktion mellan sjuksköterskan och personen med demens (Garden & Hauge, 2012).  

 

Teamarbetets inverkan på interaktionen och skapande av en relation till personen med 

demenssjukdom betonades i flertalet studier (Clifford & Doody, 2018; Eggers et al., 2013; 

Krupic et al., 2016; Lykkeslet et al., 2015; Martela, 2012). Ett mångprofessionellt teamarbete 

inkluderat personen med demenssjukdom, dennes närstående samt olika professioner inom 

vården och omsorgen var viktiga för att stöda och förstå den demensdrabbade (Clifford & 

Doody, 2018). Krupic et al. (2016) beskrev en positiv omvårdnadsmiljö och ett positivt 

teamarbete, som igenkänns av god kommunikation och delgivande av information, som en 

betydelsefull del av omsorgen av personer med demenssjukdom. Lykkeslet et al. (2015) fann 

att effektiverat teamarbete, med gemensamma diskussioner och reflektion, var en viktig 

utgångspunkt för att öka interaktionen mellan sjuksköterskor, personal och personen med 

demens. Bradbury-Jones et al. (2011) beskrev involvering av familj och/eller närstående 

utgående från individuella önskemål, speciellt i livets slutskede som mycket givande. Ett gott 

samarbete med närståendes och tillgång till den information de kan delge om personen och 

dennes tidigare erfarenheter och livshistoria upplevdes erbjuda möjlighet till en djupare 

förståelse vid tolkning av den demensdrabbades uttryck (Clifford & Doody, 2018; Eggers et 

al., 2013). Utmaningar gällande bristfälligt teamarbete och varierande målsättningar inom 

teamet samt dess inverkan på interaktionen rapporteras även av sjuksköterskor i flertalet 

studier (Bradbury-Jones et al., 2011; Clifford & Doody, 2018; Garden & Hauge, 2012). 

Sjuksköterskors varierande syn på personen med demenssjukdom upplevdes som 

problematiskt och någonting som skapade konflikter inom teamet (Garden & Hauge, 2012; 
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Clifford & Doody, 2018). Synen på personen som antingen förlorad eller dold i sin 

demenssjukdom betonades. Synen på personen som förlorad i sin sjukdom orsakade 

meningsskiljaktigheter inom teamet likväl som etiska dilemman hos sjuksköterskan (Garden 

& Hauge, 2012). Utgående från Bradbury-Jones et al. (2011) studie upplevde sjuksköterskor 

utmaningar med balansering av patientens individuella behov och patientgruppens behov 

generellt, vilket kunde medföra oenigheter inom teamet. Oenigheterna kunde bidra med 

känslan av att bli lämnad ensam, att bli utesluten ur teamet eller inte känna av teamets stöd i 

det egna arbetet (Bradbury- Jones et al., 2011). Stöd av specialist bidrog med en känsla av 

trygghet att fungera i samarbete med personer med demenssjukdom, men denna 

specialistkunskap upplevdes svårtillgänglig (Griffiths et al., 2014). 

 

Kunskapsbrist hos annan personal samt hos närstående till personer med demens, beskrevs av 

sjuksköterskor, spegla sig i förståelsen för den demensdrabbade och interaktionen dem 

emellan (Edberg et al., 2008). Vidare beskrevs begränsad kunskap och kompetens att 

interagera effektivt med personer med demens som en orsak till användning av tvång inom 

omvårdanden (Garden & Hauge, 2012). Sjuksköterskor beskrev okunskap om personen de 

mötte och dennes livshistoria orsaka utmaningar i interaktionen dem emellan samt 

svårigheter att såväl förstå som göra sig förstådd. Svårigheten för sjuksköterskan att förstå 

gällde såväl verbal som non-verbal kommunikation (Edberg, 2008; Krupic et al., 2016). 

Bristfällig personkännedom beskrevs vidare orsaka en konflikt mellan att som sjuksköterska 

sträva till att göra det som är bäst för personen, men en osäkerhet vad det egentligen är 

(Edberg, 2008; Eggers et al., 2013; Garden & Hauge, 2012). Utgående från Livingstons et al. 

(2012) studie var en vidare aspekt som upplevdes utmanande, svåra eller obehagliga 

diskussionsämnen, som livets slutskede och döden. Dessa diskussioner karakteriserades 

utmanande med såväl personen med demens som deras närstående. Sjuksköterskor och 

personal beskrev enhetligt att de ofta undvek dessa ämnen, snabbt försökte byta samtalsämne 

eller drog sig undan då ämnen de upplevde som svåra togs upp. Reaktionen beskrevs orsakas 

av en känsla av sårbarhet (Livingston et al., 2012). 

 

Interaktionens följder och effekter 

Utmaningar och hinder inom kommunikationen och interaktionen mellan sjuksköterskor och 

personer med demenssjukdom beskrevs även leda till följder där sjuksköterskor tar avstånd 

från dessa personer (Eggers et al., 2013; Griffiths et al., 2014; Livingston et al., 2012), etiska 

dilemman hos sjuksköterskan (Bradbury- Jones et al., 2011), användning av tvångsåtgärder 

inom omvårdnaden (Garden & Hauge, 2012) samt otillförlitliga resultat i mätningar och 

feldiagnostiseringar för personer med demens (Höbler et al., 2018). Griffiths et al. (2014) 

fann brist på respons av den demensdrabbade orsaka frustration och osäkerhet hos 

sjuksköterskor i en sjukhuskontext, vilket kunde orsaka att sjuksköterskor drog sig undan 

dessa personer, vilket vidare fanns inverka på välbefinnandet i arbetet. Andra orsaker till att 

sjuksköterskor tog avstånd till personer med demenssjukdom var att de kände sig osäkra vad 

gällde den egna kompetensen att samarbeta och kommunicera med dessa personer (Griffiths 

et al., 2014) eller att de kände sig sårbara i samspelet med dem (Eggers et al., 2013; 

Livingston et al., 2012). Sjuksköterskor rapporterade bristande kommunikation, situationer då 

de inte kan göra sig förstådda för eller inte kan tolka och förstå personen med demens, bidra 

med etiska dilemman. Dessa situationer beskrevs orsaka konflikter mellan att erbjuda god 

omvårdnad och beakta den egna säkerheten (Bradbury-Jones et al., 2011). Utgående från 

Gardens och Hauges (2012) studie relaterade sjuksköterskor såväl en bristfällig förståelse för 

personen som utmaningar med att göra sig förstådd orsaka uppgiftsorienterade 

tillvägagångssätt. Dessa situationer skildrades vidare lett till aggressiva reaktioner hos såväl 
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personer med demens som sjuksköterskor samt användning av tvång inom omvårdnaden 

(Garden & Hauge, 2012). Vidare fann Höbler et al. (2018) brist på förståelse för personens 

uttryck, en bristande kommunikation mellan sjuksköterska och personen med demens 

och/eller bristfälliga verktyg, leda till otillförlitliga resultat och feldiagnostiseringar. 

Standardiserade verktyg tillgängliga upplevdes bristfälliga då de inte beaktar kognitiv 

nedsättning, sviktande funktionsförmåga eller den kommunikationsproblematik 

demenssjukdomar kan medföra. Detta beskrevs leda till att personen inte alltid får den hjälp 

och behandling hen skulle kunna ha fördel av, utan istället skylls besvären enbart på de 

kognitiva utmaningarna (Höbler et al., 2018). 

 

En nära relation mellan sjuksköterskan och personen med demens ökade möjligheten att tyda 

kommunikationen (Edberg et al., 2008; Eggers et al., 2013). I Gardens och Hauges (2012) 

studie beskrev sjuksköterskor att upplevelsen av ett band till personen med demens gagnade 

erkännelsen och förståelsen för personens perspektiv. Meningsfulla relationer, mellan 

sjuksköterska och personen med demens, baserade på tillförlit, respekt och värdighet 

beskrevs som en viktig belöning i sjuksköterska yrket. Dessa relationer beskrevs bidra med 

en känsla av lycka och självförtroende (Bradbury-Jones et al., 2011). I relationen där båda 

parter engagerade sig emotionellt bildades ett samspel och en kvalitativ relation dem emellan, 

vilket sjuksköterskor upplevde främja deras välbefinnande i arbetet (Martela, 2012). En god 

interaktion mellan sjuksköterska och personer med demens, god personkännedom samt en 

förståelse för personens uttryck bidrog med möjligheter att minimera triggers som resulterar i 

beteende som upplevs negativa av omgivningen (Clifford & Doody, 2018). Utgående från 

Sellevold et al. (2013) är grunden för omvårdnadens kvalitet sättet professionella 

uppmärksammar samt kommunicerar med personer med demens. Griffiths et al. (2014) fann 

det viktigt att via kommunikation lindra osäkerhet och rädsla hos dessa personer och på det 

viset även undvika aggressivt beteende. Sjuksköterskor efterlyste verktyg för att underlätta 

denna kommunikation.  En djupare förståelse för rektioner och uttryck hos personen med 

demens, som sätt att uttrycka sig, bidrog med en förändrad attityd hos såväl sjuksköterskor 

som personal. Där de hade en vilja och en strävan att spendera dagen tillsammans med dessa 

personer, observera, stöda och bidra med känslan av trygghet hos dem (Lykkeslet et al., 

2015). Sjuksköterskor skildrade den egna inverkan på personen som betydelsefull för dennes 

möjligheter och intresse till interaktion och kommunikation (Clifford & Doody, 2018; 

Lykkeslet et al., 2015). Bekräftelse av personens uttryck karakteriserades ha lugnande 

inverkan (Eggers et al., 2013; Krupic et al., 2016) samt fungera som ett verktyg att motivera 

personen med demens till vidare interaktion och kommunikation (Eggers et al., 2013). 

Edberg et al. (2008) fann sjuksköterskors erfarenhet av omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom som positiv baserat på den positiva respons och bekräftelse de fått av dessa 

personer. I Bradbury-Jones et al. (2011) studie återgav sjuksköterskor i sina fallbeskrivningar 

hur de i sitt arbete blivit tackade av personer de har hand om då de kunnat förstå deras 

önskemål och behov utan att de själva kunnat uttrycka dem. Sjuksköterskor erfor vidare att 

det för äldre personer och framför allt personer med demenssjukdom kan ta lång tid att uppnå 

förståelse, men resultatet av att nå förståelse, som mycket givande (Bradbury-Jones et al., 

2011).  

 

DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Utgående från syftet i detta arbete har författaren valt att göra en litteraturöversikt, då en 

litteraturöversikt kan ge en bred bild av sjuksköterskors erfarenheter av att interagera med 

personer med demenssjukdom. Metodvalet motsvarar de förutsättningar för att skapa en 
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översikt gällande befintlig forskning inom valt ämnesområde utgående från Forsberg och 

Wengström (2016). Styrkan med en litteraturöversikt är att det blir ett brett underlag, där ny 

kunskap kan skapas (Polit & Beck, 2017). Författaren till detta självständiga arbete anser att 

den aktuella litteraturöversikten skapat en aktuell beskrivning av det valda ämnet. 

 

Eftersom pilotsökningen med blocksökning som sökteknik inte bidrog med artiklar relevanta 

för syftet i detta arbete tillämpades därefter artikelsökning i databaser med partiell 

boolesk sökteknik (Bettany-Saltikov & Mcsherry, 2016: Östlundh, 2017) med ordet AND för 

att kombinera söktermerna. Söktermerna baserade sig på MeSH termer, Cinahl Headings 

samt på fritexttermer för de sökord MeSH termer eller Cinahl Headings inte kunde finnas. 

CINAHL Complete och Pubmed var de aktuella databaserna vid databassökning, då de 

erbjuder störst utbud av artiklar inom omvårdnadsvetenskap, relevanta för denna 

litteraturöversikt. Sökningen av artiklar genomfördes systematiskt, vilket rekommenderas av 

Forsberg och Wengström (2016). Vid artikelsökning fanns flertalet artiklar som återkom vid 

flera sökningar. Det kan tolkas som att valda sökord är relevanta för studiens syfte. Samtidigt 

kan det inte uteslutas att andra val av sökord exempelvis med specifika diagnoser för 

demenssjukdomar och/eller kombinationer av dessa eventuellt skulle gett ett annat resultat. 

 

Ett tillräckligt antal studier av god kvalitet som kan utgöra underlag för bedömningar är en 

förutsättning för att göra en litteraturöversikt (Forsberg & Wengström, 2016; Polit & Beck, 

2017). Vid artikelsökning i aktuella databaser fanns ett övertygande antal träffar. Då 

artikelgranskningen förverkligades utgående från Friberg (2017) tvåstegsmetod, 

konstaterades att flertalet av träffarna via databaserna var litteraturstudier och inte 

originalartiklar, inte besvarade syftet eller inte inkluderade sjuksköterskor. Baserat på det 

begränsade antalet artiklar som svarade syftet och motsvarade inklusionskriterierna har i 

denna litteraturöversikt inte beaktats typ av verksamhetsområde studierna beskriver. Enligt 

Polit och Beck (2017) kan en litteraturöversikt fördjupas genom att välja ett specifikt 

verksamhetsområde, exempelvis kommunalverksamhet, hemsjukvård, dagverksamhet, 

sjukhus, äldre- eller serviceboende. Enligt Forsberg och Wengström (2016) ger dock en bred 

sökning en beskrivande bild av forskningsområdet som helhet och skillnader mellan 

verksamhetsformer kan upptäckas. Inkluderade artiklar i litteraturöversikten beskriver 

sjuksköterskors erfarenheter av att interagera med personer med demenssjukdom såväl inom 

kommunal som privat verksamhet, på sjukhus, inom dagverksamhet, inom hemsjukvård samt 

vid omsorgsboende. Att litteraturöversikten inkluderar sjuksköterskor från flera olika 

verksamhetsområden kan anses som en styrka, då bredden kan tolkas öka resultatets 

överförbarhet. Såvida ämnet i framtiden beforskas ytterligare inom specifika 

verksamhetsområden, skulle en jämförelse av erfarenheterna inom olika verksamhetsområden 

kunna vara av relevans att studera, för att bidra med en djupare förståelse inom området. 

 

Ur ett geografiskt perspektiv är artiklarna inkluderade i översikten spritt, för att bidra med en 

beskrivande bild av valt forskningsområde internationellt. Denna beskrivande bild beroende 

av geografisk bredd bestyrk även av Forsberg och Wengström (2016). Den geografiska 

bredden gällande studierna kan vidare tolkas stärka resultatets överförbarhet. Risken med en 

bred geografisk vidd är att resultatet kan bli allt för generellt för att användas som stöd i de 

nordiska förhållandena, men kan även ses som en styrka då allt flera sjuksköterskor, 

verksamma i Norden, idag kommer från olika länder och har utbildats utomlands. Trots 

artiklars spridda nationalitet fanns tydliga likheter vad gäller sjuksköterskors erfarenheter. 

Dock blir det oklart vilken utbildning och vilka kunskapskrav som ställs för benämningen 

sjuksköterska i olika delar av världen.  
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I denna litteraturöversikt har ingen egentlig avskiljning mellan artiklar med kvantitativ eller 

kvalitativ ansats gjorts. I enlighet med Friberg (2017) är det dock främst kvalitativa studier 

som berörs då syftet gäller erfarenheter, vilket även återspeglas i detta arbete. Forsberg och 

Wengström (2016) anser att en litteraturöversikt som inkluderar såväl kvantitativa som 

kvalitativa studier kan belysa forskningsfrågan ur olika synvinklar. Friberg (2017) beskriver 

dock att en risk för fel kan uppstå då flera typer av metoder finns representerade i materialet 

analysen baserar sig på. Olika typer av metoder kan göra det utmanande att fördjupa analysen 

samt att jämföra resultaten i de olika studierna sinsemellan, då jämförelserna kan basera sig 

på forskarens tolkningar. Författaren till denna litteraturöversikt har uppmärksammat dessa 

risker och strävat till att exkludera egna tolkningar. Även om de inkluderade artiklarna i 

litteraturöversikten i huvudsak baserar sig på kvalitativa studier anser författaren till detta 

arbete att de inkluderade artiklarna skapar ett aktuellt och beskrivande resultat inom ämnet.  

 

För kvalitetsgranskning av de inkluderade artiklarna i denna översikt användes ett vedertaget 

bedömningsunderlag (bilaga A), rekommenderat av Sophiahemmet högskola. Endast artiklar 

som klassats av medel eller hög kvalitet har inkluderats. Analysförfarandet i denna översikt 

utgick från Friberg (2017) beskrivning av dataanalys vid litteraturöversikt. Enligt författaren 

till detta arbete lämpade sig metoden för analysen väl för syftet med arbetet. Inkluderade 

artiklar lästes igenom flera gånger och såväl artikelsökningen som analysmetoden har 

beskrivits så noggrant som möjligt, så alla steg i processen kan följas kronologiskt. 

Författaren till detta arbete har kontinuerligt deltagit i grupphandledning under hela 

arbetsprocessen, en svaghet kan dock anses vara att hon däremellan har arbetat ensam och 

bedömningarna kan därmed ha grundats på författarens förförståelse. En viss förförståelse 

inom området gällande begrepp samt instrument som förekommit i artiklarna har dock 

upplevts varit till fördel och underlättat en djupare insikt. I annan bemärkelse har författaren 

till detta arbete i alla skeden strävat till att åsidosätta sin förförståelse.  

 

Baserat på Kjellström (2017) väcker även litteraturöversikter etiska frågor och Forsberg och 

Wengström (2016) betonar att etiska överväganden alltid bör uppmärksammas då en 

litteraturstudie utförs. Etiska övervägandena i de inkluderade artiklarna i denna 

litteraturöversikt har granskats kritiskt. Inkluderade artiklar i översikten beskrev etiska 

överväganden väl. Dessa överväganden gällde främst konfidentialitet, informerat samtycke, 

anonymitet, frivilligt deltagande samt tillstånd av etiska råd och kommittéer. Artiklar 

publicerade på engelska, men även en artikel på norska har inkluderats i litteraturöversikten. 

Artiklar publicerade på svenska eller finska samt svarande på syftet i detta arbete, fanns inte. 

Det faktum att vetenskapliga artiklar främst publiceras på engelska har medfört en etisk 

aspekt som författaren till detta arbete varit tvungen att beakta. Eftersom engelska inte är 

författarens modersmål kan dennes engelska anses aningen begränsad, vilket kan ha medfört 

utmaningar vad gäller att förstå och göra rättvisa bedömningar av artiklarna och lett till en 

eventuell risk för feltolkningar. För att minimera denna risk har inkluderade artiklar lästs 

igenom systematiskt upprepade gånger samt lexikon använts vid behov.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet i denna litteraturöversikt framkommer att sjuksköterskor upplever interaktionen 

med personer med demenssjukdom som komplex, interaktionen beskrivs såväl givande som 

utmanande. Litteraturöversiktens resultat påvisar förbättringsområden och 

kompetensområden för att trygga en god interaktion mellan sjuksköterskor och personer med 

demenssjukdom utifrån sjuksköterskors upplevelser. Förbättringsområden och 

kompetensområden för att gynna interaktionen mellan sjuksköterskor och personerna och 

vidare dess inverkan på välbefinnande i arbete, kommer att diskuteras i denna 
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resultatdiskussion. Fynden kommer att diskuteras mot litteraturöversiktens bakgrund och 

valda teoretiska referensramar, personcentrerad vård och omvårdnad utgående från Kitwood 

(1997) samt McCormack och McCance (2006, 2010) liksom utgående från 

specialistsjuksköterskans kärnkompetenser, beskrivna på svenska ur ett 

omvårdnadsperspektiv, av Edberg et al. (2013). 

 

Metoder och strategier för kommunikationen med personer med demenssjukdom är 

någonting som sjuksköterskor efterlyser utgående från denna litteraturöversikt. Skovdahl och 

Edberg (2011) beskriver att metoder för kommunikation kan fungera som stöd för personalen 

i interaktionen med personer med demens och öka välbefinnande hos personerna. Metoder 

för denna kommunikation, som lyfts fram i denna översikt, är bland andra ett tydligt språk, 

lugn omgivning, lugnt tillmötesgående, personkännedom, kroppsspråk, ögonkontakt, 

förståelse, närvaro och beröring. Erfarna sjuksköterskor betonade specifikt den non-verbala 

kommunikationens betydelse i samarbetet med personer med demenssjukdom samt vikten av 

att de fortsätter kommunicera verbalt med personerna trots sparsam respons från dem. 

Metoder för non-verbal kommunikation hos personer med demenssjukdom beskrevs av 

sjuksköterskor som kroppsspråk, kroppsställning, ändring av kroppsställning, beteende, 

klämma handen, emotionella uttryck, ögonkontakt, blickar, ansiktsuttryck samt reaktioner 

med olika ljud. Sjuksköterskans uppgift var att tolka och förstå dessa uttryck. Flera av 

studierna (Ballard et al., 2018; Cleary & Doody, 2016; Clifford & Doody, 2018; Garden & 

Hauge, 2012; Krupic et al., 2016; Martela, 2012) i denna litteraturöversikt använder uttrycken 

effektiv kommunikation och kvalitativ interaktion, dock utan att vidare definiera dess 

innebörd, vilket medför tolkningsmöjligheter. I detta specifika arbete har effektiv och 

kvalitativ kommunikation och interaktion ansetts innebära förståelse för varandras uttryck 

och reaktioner. Författaren till detta arbete anser dock att det finns ett behov av vidare 

forskning för att nå konsensus gällande definition av begreppen effektiv kommunikation och 

kvalitativ interaktion, vilket även understöds utgående från tidigare forskning av Machiels et 

al. (2017). 

 

Personkännedom samt en förmåga att se situationen ur personens perspektiv, beskrivs i denna 

litteraturöversikt som en förutsättning för att förstå uttryck och reaktioner hos personer med 

demenssjukdom. Övergripande för vård och omsorg vid demenssjukdom är att den ges 

utifrån ett personcentrerat förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2017). Att ändra fokus från 

sjukdomen och istället fokusera på personen, att ha förståelse för dennes uttryck och 

livshistoria är utgångspunkten för en personcentrerad och kvalitativ omvårdnad (Kitwood, 

1997). McCormack och McCance (2006, 2010) ser komponenterna egenskaper hos vårdaren, 

vårdmiljön, den personcentrerade processen samt förväntat utfall i referensramen för det 

personcentrerade förhållningsättet som beroende av varandra. Där vårdmiljön och 

sjuksköterskans förutsättningar tillsammans skapar personcentrerade processer vilka 

möjliggör en personcentrerad omvårdnad. Baserat på McCormack och McCance (2006) 

referensram för det personcentrerade förhållningssättet kan förstås att sjuksköterskors 

förutsättningar att vårda personer med demenssjukdom utifrån det personcentrerade 

förhållningssättet baserar sig på den erfarenhet och kunskap de har inom området. Där 

erfarenhet och kunskap speglar sig på alla komponenter inom referensramen. Författaren till 

detta arbete kan utifrån denna litteraturöversikt se en likhet mellan komponenterna i 

referensramen för det personcentrerade förhållningssättet och de komponenter som beskrivs 

inverka på interaktionen mellan sjuksköterskor och personer med demenssjukdom. Den egna 

inverkan på personernas motivation att interagera, den egna synen på personer med 

demenssjukdom samt den egna inställningen till möjligheten att förstå dessa personer, kan ha 

ett samband med egenskaper hos vårdaren. Medan närvaro, teamarbete och resurser kan ha 
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samband med vårdmiljön. Dessa komponenter tillsammans samt vidare strävan att skapa 

meningsfulla relationer till personer med demens och göra personerna delaktiga i vården och 

omsorgen som ett resultat av interaktionen kan ha samband med de personcentrerade 

processerna. Där det förväntade utfallet inom det personcentrerade förhållningssättet 

beskrivet av McCormack och McCance (2006) speglas i upplevelsen av omvårdnad, kan det 

samma, enligt författaren till detta arbete, även göras vad gäller interaktionen mellan 

sjuksköterska och personen med demenssjukdom, där upplevelsen hos båda parter beskriver 

utfallet av interaktionen. 

 

I denna litteraturöversikt beskrev sjuksköterskor en strävan att göra det som är bäst för 

personer med demenssjukdom, men som följd av kommunikationssvårigheter en osäkerhet 

vad det egentligen är samt en ovisshet över om dessa personer förstod omvårdnaden. 

Sjuksköterskor betonade vikten av att förstå demenssjukdomars följder och inverkan på 

kommunikationen i mötet med personerna för att medvetet kunna välja att fokusera på 

personens resurser och förmågor istället för dennes begränsningar. Litteraturen beskriver att 

ett vanligt symtom vid demenssjukdom är nedsatt kommunikationsförmåga (Machiels et al., 

2017; Skog, 2013; WHO, 2019) medan sjuksköterskor i denna litteraturöversikt beskriver 

vikten av att ha en förståelse för denna inverkan på kommunikationsförmågan. Insikt vad 

gäller demenssjukdomars följder och inverkan på drabbades kommunikationsförmåga 

beskrevs vidare vara en förutsättning för att erbjuda kvalitativ omsorg. Även en positiv 

omvårdnadsmiljö och ett positivt teamarbete, som igenkändes av god kommunikation och 

delgivande av information, beskrevs som en betydelsefull del av omsorgen om personer med 

demenssjukdom. Kitwood (1997) ansåg att ändra fokus från sjukdomen och istället fokusera 

på personen, att ha förståelse för dennes uttryck och livshistoria är utgångspunkten för en 

personcentrerad och kvalitativ omvårdnad. Utgående från denna litteraturstudie beskrivs att 

grunden för omvårdnadens kvalitet är sättet vi uppmärksammar samt kommunicerar med 

personer med demenssjukdom.  Därav anser författaren till detta arbete att det finns ett starkt 

samband och beroende mellan kommunikationen, interaktionen och det personcentrerade 

förhållningssättet i strävan mot en kvalitativ omvårdnad. Detta beroende kan även anses 

stödjas utifrån Ballard et al. (2018) studie där en märkbar positiv inverkan på kvalitativ 

interaktion, utvärderad av sjuksköterskor, i gruppen där WHELD interventionen utnyttjades. 

Interventionen baserade sig på personcentrerad utbildning och handledning inom teamet. 

Utgående från detta anser författaren till detta arbete att kunskapsutveckling vad gäller såväl 

demenssjukdomar generellt, deras inverkan på kommunikationsförmågan hos den drabbade 

samt det personcentrerade förhållningssättet är av vikt för att kunna förverkliga en 

personcentrerad omvårdnad och ha en tillit till den egna kompetensen vid mötet med personer 

med demenssjukdom. Detta kan vidare stödja jämställdhet mellan personer med 

demenssjukdom och sjuksköterskor, vilket utgående från Edvardsson et al. (2008) är en del 

av det personcentrerade förhållningssättet. Behovet av kompetensutveckling vad gäller 

kommunikation med dessa personer samt utvärdering av den samma bestyrks även i tidigare 

forskning av Machiels et al. (2017). 

 

Sjuksköterskor beskriver utgående från denna översikt en förståelse för den egna inverkan på 

personen med demenssjukdom och dess samband med personens motivation till interaktion. 

Sjuksköterskans reaktioner och respons kan anses beroende av vilket förhållningsätt hen har. 

En rad faktorer som hör samman med det positiva kontra det negativa mötet kan beskrivas 

beroende av hur personalen agerar (Edberg, 2011). Även Asplunds (1991) och Norbergs 

(1996) konstateranden i sina studier kan tolkas återspegla att sjuksköterskors egna attityder 

har stor betydelse för kvaliteten på vården och omsorgen. Vilket även konstaterats av Sabat 

(2002) som beskriver att personalens förhållningssätt i mötet med personen har en stor 
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betydelse hur mötet upplevs, om personalen undviker att påminna om oförmågor hos 

personen med demenssjukdom och underlättar för personen att visa sina förmågor kan 

personen uppleva sig som värdefull trots sjukdomen. Det handlar om professionellas syn på 

personer med demens samt om den enskilda vårdarens attityder. Personalen har ett stort 

ansvar för att mötet blir så positivt som möjligt (Edberg, 2011). Att se människan bakom 

sjukdomen ökar personalens förståelse (Hayajneh & Shehadeh, 2014) vilket även bekräftas 

av sjuksköterskor i denna litteraturöversikt där Garden och Hauge (2012) samt Krupic et al. 

(2016) beskriver det som avgörande för att förverkliga personcentrerad omvårdnad. 

Sjuksköterskans syn på personen som förlorad i sin demenssjukdom eller alternativt vilse i 

sin sjukdom inverkade på interaktionen dem emellan samt vidare användning av tvång inom 

omvårdnaden (Garden & Hauge, 2012). I samma studie beskrev en sjuksköterska vilken 

inverkan hon som sjuksköterska upplever sig ha i den dagliga omvårdnaden då dagen kan 

vara förstörd för personen med demenssjukdom om hen blir pressad eller tvingad. I 

förhållande till Guzmán-Véles et al.:s (2014) studie kan detta tolkas ha sitt ursprung i att 

känslan bevaras vid demens, såväl känsla av sorg och besvikelse som känsla av glädje och 

tillit. Detta anser författaren till detta arbete torde beaktas i det dagliga mötet och 

interaktionen mellan sjuksköterskor och personer med demenssjukdom då en personcentrerad 

omvårdnad tillämpas. Då ett personcentrerat förhållningssätt förverkligas ser personalen 

orsaken till ett beteende och har en förståelse för att reaktionen är ett sätt att kommunicera ett 

ouppmärksammat behov (Kitwood, 1997).  

 

Utgående från denna översikt beskriver sjuksköterskor skapande samt upprätthållandet av en 

meningsfull relation till personer med demenssjukdom som sitt ansvarsområde och 

eftersträvbart för att uppnå förståelse. Meningsfulla relationer, mellan sjuksköterska och 

patient, baserade på tillförlit, respekt och värdighet beskrevs som en viktig belöning i 

sjuksköterska yrket. Tidigare forskning av Lindholm och Wide (2019) visar att då personalen 

har förståelse för uttrycken hos personen med demens, kan det bidra till ett meningsfullt möte 

och påverka personens förmåga till interaktion. God vård vid demenssjukdom baseras bland 

annat på en väl fungerande relation mellan vårdaren och patienten (SBU, 2007). Edvardsson 

(2010) beskriver att personcentrerad omvårdnad kännetecknas av relationer mellan 

människor. Skapandet av relation till patienten lyfts även fram i kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  Meningsfulla relationer kan bidra med 

känslan av delaktighet hos personer med demenssjukdom. Thomson (2007) anser att kravet 

på delaktighet ökar vid långvariga sjukdomssituationer. En förutsättning för delaktighet 

beskrivs i denna litteraturöversikt bestå i tid och tålamod i samspelet med personer med 

demenssjukdom. Såväl delaktighet som meningsfullhet är grundvalar inom det salugena 

perspektivet, beskrivet av Antonovsky (2005), för att bidra med känslan av sammanhang. 

Även McCormack och McCance (2010) har beskrivit en holistisk syn på såväl människan 

som vården och ett avståndstagande från sjukdomsfokus, ett salutogent förhållningssätt som 

utgångspunkter för det personcentrerade förhållningssättet. Därav kan författaren till detta 

arbete se en stark koppling till det salutogena perspektivet, baserat på hanterbarhet, 

begriplighet och meningsfullhet, beskrivet av Antonovsky (2005) även vad gäller 

interaktionen mellan sjuksköterskor och personer med demenssjukdom. Det kan anses att 

personkännedom kan bidra med hanterbarhet, förståelse för personens utryck med 

begriplighet och dessa tillsammans bidra med att en meningsfull relation skapas, för att bidra 

med känsla av sammanhang hos båda parter. 

 

I denna översikt betonar sjuksköterskor erfarenhet och kunskap såväl bland sjuksköterskor 

som inom teamet generellt som viktiga utgångspunkter för att bidra med förståelse för uttryck 

och reaktioner hos personer med demenssjukdom. Författaren till denna litteraturöversikt 
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tyder att kommunikativa svårigheter hos personerna är nära sammankopplade med 

sjuksköterskors upplevda behov av kompetensutveckling. Då brist på kunskap, som framgår i 

litteraturöversikten, kan försvåra tolkningen av samt förståelsen för personernas uttryck. Skog 

(2013) anser att allt beteende hos personer med demenssjukdom torde tolkas som 

kommunikation. För en sjuksköterska med otillräckliga förutsättningar eller oerfarenhet kan 

det dock vara mycket utmanande att tolka dessa beteenden, uttryck och behov. I denna 

litteraturöversikt beskrev erfarna sjuksköterskor en särskild förståelse för personernas non-

verbala kommunikation samt att de använde sig av olika strategier för att underlätta denna 

förståelse. Strategierna innebor bland annat närvaro och observation, personkännedom och 

samarbete med närstående till personer med demenssjukdom då de har kunskap om hur 

personen tidigare interagerat och kommunicerat. Ovan nämnda stämmer, enligt författaren till 

detta arbete, väl överens även med specialistsjuksköterskans kärnkompetenser beskrivna av 

Edberg et al. (2013) vad gäller såväl personcentrerad omvårdnad, teamarbete, evidensbaserad 

omvårdnad samt kvalitetsutveckling, vilket kan antas resultera i säker vård. Den sjätte 

kärnkompetensen hos specialistsjuksköterskan innefattande informations- och 

kommunikationsteknik, lyfts fram även i denna översikt, där sjuksköterskor beskriver 

tekniska hjälpmedel samt videoinspelningar som underlättande såväl i kommunikationen med 

personer med demenssjukdom som i utvärderingen av den samma. I dagens samhälle är det 

dock av vikt att utvärdera huruvida videoinspelningar kan anses som ett alternativ med 

beaktande till datasekretessrekommendationen, General Data Protection Recommendation 

[GDPR] (2018).  Samtidigt som det enligt författaren till detta arbete bör utvärderas huruvida 

dessa tekniska hjälpmedel, som framkom i denna specifika översikt, upplevs bekväma för 

personer med demenssjukdom, speciellt vid sjukdomarnas senare stadium. I denna översikt 

beskrev sjuksköterskor tillgång till specialistkunskap bidra med en känsla av trygghet att 

fungera i samarbete med personer med demenssjukdom, dock beskrevs denna kunskap 

svårtillgänglig. Detta tyder författaren till detta arbete som att det finns en klar efterfrågan på 

specialistkunskap inom omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Där det utifrån 

specialistsjuksköterskans sex kärnkompetenser kan anses som specialistsjuksköterskans 

ansvar att fortbilda och handleda personal inom omsorgen av personer med demenssjukdom 

för att gagna såväl kompetensutveckling, evidensbaserad omvårdnad som kvalitetsutveckling 

för att bidra med säker vård inom omvårdnaden.  

 

Även utmaningar för att uppleva en god interaktion mellan sjuksköterskor och personer med 

demenssjukdom framkom i denna litteraturöversikt. Hinder och begränsningar för att erbjuda 

en kvalitativt god omsorg inom omsorgen om personer med demenssjukdom finns väl 

dokumenterad (Thune- Boile et al., 2010). En aspekt av hinder för kommunikation som 

framkommit i tidigare studier är språkbarriärer (Chin, Lopez, Tan & Goh, 2019; Ekman, 

Robins Wallin, Norberg & Winblad, 1993) men denna framkom inte i någon form i denna 

specifika litteraturöversikt. Det kan diskuteras om detta kan ha att göra med att 

sjuksköterskor i denna översikt beskrev en förståelse för såväl den verbala som den non-

verbala kommunikationens betydelse i interaktionen med personerna och betonade specifikt 

den non-verbala kommunikationens betydelse. Författaren till denna litteraturöversikt anser 

att en minimering av de utmaningar som beskrivs av sjuksköterskor i denna översikt, är 

möjlig genom en fortsatt kompetensutveckling, kunskapsutbyte och reflektion för 

sjuksköterskor samt omvårdnadsteamet i sin helhet och en samtidig medveten tillämpning av 

det personcentrerade förhållningssättet utifrån Kitwood (1997) samt McCormack och 

McCance (2006, 2010).   

 

I denna översikt betonar Eggers et al. (2013) den positiva attityden till möjligheten att förstå 

personer med demenssjukdom som en förutsättning för att resultera i det samma och vidare 
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bidra med bekräftelse i yrket. Brodaty et al. (2003) har konstaterat att negativ attityd 

gentemot personer med demenssjukdom associerar med större belastning och en nedsatt 

arbets-tillfredställelse hos personalen. Vernooij-Dassen, et al. (2009) fann att huvudorsaken 

att avsluta arbetet inom omsorgen om personer med demenssjukdom var brist på arbets-

tillfredsställelse. Arbets-tillfredställelsen fanns reduceras av att arbetet inte uppskattades samt 

beroende av de professionellas egna syn på kvalitativ omsorg (Vernooij-Dassen et al., 2009). 

Att sjuksköterskor och personal avslutar arbetet inom omsorgen av personer med 

demenssjukdom är en stor utmaning då sjukdomarna spås öka avsevärt framtill år 2050 (ADI, 

2019). Detta kommer ställa höga krav på omsorgen av personer med demenssjukdom, i form 

av ökade resurser (Socialstyrelsen, 2017). Utgående från detta och för att svara på kommande 

behov anser författaren till detta arbete att det finns ett behov av effektiverad satsning på att 

öka sjuksköterskors och personals välbefinnande i arbete, samt minimera de aspekter som 

upplevs belastande inom omsorgen. I denna översikt beskrivs belastning inom sjuksköterska 

professionen såväl vad gäller kommunikationsproblematik och vidare problematik för 

sjuksköterskan att förstå och göra sig förstådd samt belastning vid användning av tvång inom 

omvårdnaden. För att minska dessa upplevda belastningar anser författaren till detta arbete att 

det krävs kompetensutveckling och kunskapsutbyte vad gäller såväl interaktion som 

kommunikation, tillämpning av och förståelse för de metoder och strategier som kan 

underlätta interaktionen och förståelsen hos såväl sjuksköterskor som personer med 

demenssjukdom. Vidare kan det anses att användning av tvång inom omvårdnaden torde vara 

förbjudet relaterat till såväl HSL (SFS 2017:30) som SoL (SFS 2001:453) där det slås fast att 

verksamhet inom vård och omsorg ska bygga på respekt för människors självbestämmande 

och integritet samt basera sig på frivillighet, vilket torde vara en likvärdig och jämställd 

rättighet för varje individ i vårt samhälle.   

 

Denna specifika litteraturöversikt beskriver även flera exempel som sjuksköterskor upplevt 

ge belöning i yrket. Sjuksköterskor skildrar resultatet av att nå förståelse, som mycket 

givande. I fallbeskrivningar beskrev sjuksköterskor hur de i sitt arbete blivit tackade av 

personer de har hand om då de kunnat förstå deras önskemål och behov utan att personerna 

själva kunnat uttrycka dem. Detta bekräftar, enligt författaren till detta arbete, vikten av att 

kunna tolka och avläsa personer med demenssjukdom, vilket förutsätter att sjuksköterskan 

har personkännedom och en förmåga att se situationen ur personens perspektiv. Meningsfulla 

relationer, mellan sjuksköterska och personen med demenssjukdom, baserade på tillförlit, 

respekt och värdighet liksom involvering av familj och/eller närstående utgående från 

personens individuella önskemål, speciellt i livets slutskede beskrevs som viktiga belöningar i 

sjuksköterska yrket. Detta bekräftas även av tidigare forskning av Perry (2007) där personal 

beskrev en känsla av professionell tillfredställelse då de skapade starka relationer till äldre 

personer de hade hand om vilket bekräftade dem i deras yrkesval. Att se människan bakom 

sjukdomen, utgående från ett personcentrerat förhållningssätt, ökade förståelsen hos 

personalen, vilket skapade en högre grad av tillfredställelse med det egna arbetet (Hayajneh 

& Shehadeh, 2014). Vikten av personkännedom samt förmågan att se situationen ur 

personens perspektiv betonades även som förutsättningar för interaktionen med personer med 

demenssjukdom i denna litteraturöversikt, vilket då kan tydas ha positiv inverkan på arbets-

tillfredställelsen hos sjuksköterskan i enlighet med Hayajneg och Shehadeh (2014) studie. 

Vernooij- Dassen et al. (2009) fann även att utbildning har en positiv inverkan på såväl 

välbefinnande i arbetet, den kvalitativa omvårdnaden samt funktionsförmågan hos personer 

med demenssjukdom. Utgående från Edberg et al. (2013) är ett krav på en god, kunskaps- och 

evidensbaserad omvårdnad en högre akademisk nivå. Det kan enligt författaren till detta 

arbete anses att det inte enbart är ett krav utan även en förutsättning för att även gynna 

sjuksköterskans välbefinnande i arbete. 



26 
 

 

Baserat på denna specifika litteraturöversikt kan det tydas ett sammanhang mellan den 

upplevda goda interaktionen mellan sjuksköterskor och personer med demenssjukdom, det 

personcentrerade förhållningssättet utifrån Kitwood (1997) och vidare McCormack och 

McCance (2006, 2010) samt specialistsjuksköterskans kärnkompetenser utgående från 

Edberg et al. (2013), där alla komponenter är beroende av varandra. Komponenterna kan 

vidare tydas ha en enighet med det salutogena perspektivet baserat på Antonovsky (2005) 

genom att bidra med känslan av sammanhang hos såväl personer med demenssjukdom som 

hos sjuksköterskan då den goda interaktionen och den personcentrerade omvårdnaden 

förverkligas utgående från specialistsjuksköterskans kärnkompetenser. Som resultat kan detta 

tänkas bidra med såväl upplevd livskvalitet hos personerna, känslan av en kvalitativ 

omvårdnad och välbefinnande i arbetet hos sjuksköterskan, för att bidra med hållbarhet inom 

vården och omsorgen och göra yrket attraktiv då vi står inför framtida utmaningar inom 

omsorgen om personer med demenssjukdom, allteftersom antalet demensdrabbade ökar 

drastiskt globalt. 

 

Slutsats 

Sjuksköterskor beskriver såväl positiva som negativa erfarenheter av att interagera med 

personer med demenssjukdom. Positiva erfarenheter baserar sig på förståelse, att förstå dessa 

personer och att som sjuksköterska göra sig förstådd. Förutsättningar för förståelsen var 

närvaro och observation, personkännedom samt att kunna se situationen ur personens 

perspektiv, teamarbete, kunskap och kompetens om demenssjukdomar och dess följder och 

en positiv attityd. Förståelsen kunde vidare underlättas av hjälpmedel i kommunikationen och 

interaktionen. Utmaningar för förståelse beskrevs som resursbrist, konflikter inom teamet, 

brist på erfarenhet och kunskap och svåra diskussionsämnen, men även benägenheten att 

avbryta dessa personer sågs som ett hinder för fortsatt interaktion. Sjuksköterskor 

identifierade metoder och/eller strategier för interaktion såväl för sig själva som för personer 

med demenssjukdom. Interaktion som upplevts som negativ beskrevs leda till 

avståndstagande, användning av tvång inom omvårdnaden, etiska dilemman och 

uppgiftsorienterade arbetssätt hos sjuksköterskan och kunde vidare leda till otillförlitliga 

mätresultat samt feldiagnostiseringar för personer med demenssjukdom. Medan interaktion 

som upplevts som positiv skildrades bidra med meningsfulla relationer, bekräftelse, 

förändrade attityder samt välbefinnande i arbete hos sjuksköterskor. 

 

Författaren till detta arbete ser ett behov av vidare forskning för att nå konsensus gällande 

begreppen effektiv kommunikation och kvalitativ interaktion. Även jämförelse av 

sjuksköterskors erfarenheter av interaktion inom olika kontexter eller olika professioner inom 

omsorgen om personer med demens vore intressant att vidare forska, liksom hur och av vem 

interaktionen med personer med demenssjukdom utvärderas. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Baserat på denna litteraturöversikt finns ett behov av kompetensutveckling, kunskapsutbyte 

samt reflektion vad gäller såväl demenssjukdomar, metoder och strategier för interaktion med 

personer med demenssjukdom och det personcentrerade förhållningssättet, för att bidra med 

förståelse för dessa personers uttryck och reaktioner. Förståelsen kan bidra med såväl förhöjd 

upplevd livskvalitet som delaktighet hos personer med demenssjukdom. Liksom känslan av 

en kvalitativ omvårdnad och välbefinnande i arbetet hos sjuksköterskan, för att göra yrket 

attraktiv då vi står inför framtida utmaningar inom omsorgen om personer med 

demenssjukdom, allteftersom antalet demensdrabbade ökar drastiskt globalt.  
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                                                                                                                                                                              Bilaga A - Bedömningsunderlag 
Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

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 välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

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 välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få 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 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få 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 deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få 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. 

Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är 

otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt 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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Bilaga B – Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ballard, C., 

Corbett, A., 

Orrell, M., 

Williams, G., 

Moniz-Cook, E., 

Romeo, R, … 

Knap, M. 

2018 

UK 

  

Impact of 

person-

centered care 

training and 

person-

centered 

activities on 

quality of life, 

agitation, and 

antipsychotic 

use in people 

with dementia 

living in 

nursing 

homes: a 

cluster-

randomized 

controlled trial 

Som en del av studien 

undersöktes 

interventionens, WHELD, 

kontra omvårdnad som 

vanligt (treatment as usual) 

[TAU] inverkan på 

kvaliteten på social 

interaktion. 

 

Design: Kvantitativ, 

randomiserad 

kontrollerad studie 

Urval: Boende, 

personal och 

sjuksköterskor på 69 

särskilda boenden i 

UK. 

Sjuksköterskorna 

bedömde inverkan 

av interventionen 

såväl på personer 

med 

demenssjukdom som 

på sig själv.   

Datainsamling: 

Frågeformulär  

Analys: Kvantitativ 

skala analys 

847 

(294) 

 

Interventionen, WHELD, 

påvisades ha en märkbar positiv 

statistisk signifikans, inverkan på 

kvalitativ interaktion mellan 

sjuksköterskor, 

omvårdnadspersonal och personer 

med demenssjukdom.  

Interventionen baserade sig på 

personcentrerad utbildning och 

handledning inom teamet. 

Interventionens inverkan 

bedömdes med instrumentet 

Quality of Interactions Scale 

[QUIS]. Utgående från 

sjuksköterskors bedömning 

konstaterades interventionen ha 

positiv inverkan på såväl personer 

med demenssjukdom som 

sjuksköterskors upplevelse av 

interaktion och dess kvalitet. 

RCT 

II 



III 
 

Bilaga B – Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Bradbury-Jones, 

C., Irvine, F., 

Jones, C. & 

Kakehashi, C. 

2011 

UK och Japan  

A 

comparison 

of elderly 

care nursing 

in the UK 

and Japan 

Att nå insikt i 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

att vårda och ge 

omvårdnad till 

äldre personer i 

UK och Japan. 

Design: Kvalitativ 

design, kritisk 

incidentteknik (CIT)  

Urval: Registrerade 

sjuksköterskor som 

arbetar inom 

äldreomsorgen och 

tagit del av 

universitetsutbildning 

i UK eller Japan 

Datainsamling: 

Frågeformulär med 

självrapporterade 

berättelser om två 

kritiska incidenter i 

det kliniska arbetet, 

en positiv incident 

och en negativ. 

Analys: tematisk 

analys 

19  

(-) 

 

Studien fann fyra teman för at beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter: utmaningarna 

med en komplex arbetsmiljö, utmaningarna 

med att lösa etiska dilemman, värdet av att 

skapa meningsfulla relationer och värdet av att 

uppnå förträfflighet i omvårdnaden på 

individuell nivå. Generellt rapporteras en del 

utmaningar inom omvårdnaden av äldre, 

speciellt bland personer med demenssjukdom. 

Sjuksköterskor erfor dock arbetet bland äldre 

personer och personer med demenssjukdom 

som givande. Bekräftelse då sjuksköterskor 

kunnat tolka uttryck och behov hos personer 

med demenssjukdom, utan att personen själv 

kunnat formulera dem, upplevdes av 

sjuksköterskor som speciellt givande. Trots 

jämförelser av sjuksköterskors erfarenheter i 

olika länder och olika världsdelar med 

varierande kultur, fanns många likheter i de 

rapporterade erfarenheterna. 

K 

II 



IV 
 

Bilaga B – Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Cleary, J. & 

Doody, O.  

2016 

Irland  

Nurses’ 

experience of 

caring for 

people with 

intellectual 

disability and 

dementia 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda äldre personer 

med intellektuell 

funktionsnedsättning 

och demens. 

 

Design: Kvalitativ, 

Husserlian 

deskriptiv 

fenomenologisk 

design 

Urval: 

Sjuksköterskor på 

boende och 

dagverksamhet för 

personer med 

intellektuell 

funktionsnedsättning 

och demens 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer  

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

utgående från 

Colaizzis 

referensram 

11 

(-) 

 

 

Studien fann tre teman för att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

äldre personer med intellektuell 

funktionsnedsättning och demens; 

”kunskap om demens”, ”personcentrerad 

omvårdnad” och ”övergång inom 

omvårdnads servicen”. Studien betonar 

vikten av proaktiv planering, kunskap om 

personens livshistoria och medel för att 

stöda såväl patienten som sjuksköterskan. 

Personkännedomens betydelse ökade på 

personen konstaterades en demenssjukdom 

och var en förutsättning för effektiv 

interaktion med dessa personer. En väl 

fungerande interaktion och kommunikation 

med personer med intellektuell 

funktionsnedsättning och demenssjukdom 

betonade vikten av att ha kunskap om 

demens, personkännedom och närvaro, 

vilka bidrog med en djupare förståelse och 

möjlighet att bekräfta och erbjuda en känsla 

av trygghet ur personens perspektiv. 

K 

I 



V 
 

Bilaga B – Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Clifford, C. & 

Doody, O. 

2018 

Irland  

Exploring 

nursing staff 

views of 

responsive 

behaviors of 

people with 

dementia in 

long-stay 

facilities 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

att stöda 

personer med 

demens och 

BSPD inom 

långvården. 

Design: Kvalitativ 

deskriptiv design 

Urval: 

Sjuksköterskor, 

som arbetat inom 

omsorgen för 

personer med 

demens minst ett 

år, från åtta olika 

enheter inom 

långvården, såväl 

privat som 

kommunal 

verksamhet.  

Datainsamling: 

Semistrukturerad 

intervju. 

Analys:  Kvalitativ 

innehållsanalys 

9 

(0) 

 

 

Studien fann fyra teman för att beskriva  

sjuksköterskors erfarenheter av att stöda 

personer med demens med BSPD; igenkänning 

av och förståelse för BSPD, resurser och 

interventioner för att stöda personer med demens 

med BSPD, fortbildningens inverkan för den 

praktiska omvårdnaden samt omvårdnads 

miljön. Sjuksköterskor förstår BSPD som en 

metod för personen att kommunicera, uttrycka 

ett behov eller som en reaktion på omgivningen. 

Denna förståelse kräver resurser, interventioner, 

erfarenhet och kompetens hos alla professioner 

inom teamet samt en insikt i att även den egna 

attityden samt bemötandet inverkar på personen 

med demenssjukdom. 

K 

I 



VI 
 

Bilaga B – Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Edberg, A-K., 

Bird, M., 

Richards D. A., 

Woods, R., 

Keeley, P. & 

Davis-Quarrell, 

V. 

2008 

Australien 

Sverige och UK  

Strain in 

nursing care of 

people with 

dementia: 

Nurses` 

experience in 

Australia, 

Sweden and 

United 

Kingdom 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

belastning inom 

omsorgen av 

personer med 

demenssjukdom. 

Design: 

Gruppdiskussioner 

Urval: 

Sjuksköterskor som 

arbetar inom 

omsorgen för 

personer med 

demens i Australien, 

Sverige och UK 

Datainsamling: 

gruppdiskussioner, 

diskussionerna 

inspelades 

Analys:  Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

35 

(-) 

 

Sjuksköterskorna beskrev arbetet bland 

personer med demenssjukdom som komplext. 

Oberoende av vilket land sjuksköterskor var 

verksamma i, var erfarenheterna i många 

avseenden lika. Sjuksköterskor upplevde 

arbetet bland personer med demenssjukdom 

som krävande, men samtidigt givande. 

Gällande belastningar inom omvårdanden av 

dessa personer identifierades tre teman; 

utmaning att nå, att skydda och att balansera 

konkurrerande behov. Omsorgen av personer 

med demenssjukdom upplevdes som positivt 

baserat på positiv respons av dessa personer, 

medan utmaningen att nå dessa personer 

upplevdes som belastande. Miljöbetingade 

faktorer beskrev sjuksköterskor som 

belastande pga. system, samhällets attityder, 

annan personal, närstående till personerna och 

den egna familjen. 

  

K 

I 



VII 
 

Bilaga B – Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Eggers, T., 

Ekman, S.K. & 

Norberg, A. 

2013 

Sverige  

Nursing 

Staff´s 

Understanding 

Expressions 

of People 

With 

Advanced 

Dementia 

Disease. 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

sätt att förstå 

uttryck hos 

personer med 

demenssjukdom, 

i ett sent 

stadium, vid 

kommunikation 

med dem. 

Design: Kvalitativ design 

Urval: Erfarna 

sjuksköterskor inom 

omsorgen av personer med 

demenssjukdom. 

Datainsamling: 

Individuella intervjuer, 

efter den första intervjun 

förverkligades en 

uppföljningsintervju åtta år 

senare. Mellan intervjuerna 

deltog informanterna i 

såväl demensrelaterade 

fortbildningar som i 

handledningstillfällen. 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

8 

 (2) 

 

 

I studien fanns två teman för 

kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och personer med 

demenssjukdom i sent stadium; ”att 

vara i kommunikation” samt ”att 

göra kommunikation”. Där ”att vara i 

kommunikation” innebor att se 

personen med demenssjukdom, i sent 

stadium, som kapabel till 

kommunikation, medan ”att göra 

kommunikation” innebor att 

sjuksköterskor tillämpade olika 

individualiserade strategier för att 

förstå vad det dessa personer 

uttryckte. Sjuksköterskor upplevde 

det möjligt att kommunicera med 

personer med långt framskriden 

demenssjukdom 

K 

I 
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Bilaga B – Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Garden, M-H. & 

Hauge, S. 

2012 

Norge  

Kampen for 

pasientens 

beste- 

sykepleieres 

opplevelse 

av å delta I 

bruk av 

tvang overfor 

personer med 

demens 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenhet av 

användning av 

tvång, för 

personer med 

demenssjukdom, 

i vardagliga 

situationer. 

Design: Kvalitativ 

design 

Urval: 

Sjuksköterskor på 

olika sjukhems-

avdelningar i 

olika kommuner 

Datainsamling: 

Individuella 

systematiska 

intervjuer  

Analys: 

hermeneutisk 

metod 

8 

(-) 

 

 

Utgående från sjuksköterskors beskrivningar fann 

studien fem teman för hur användning av tvång 

påverkade sjuksköterskor; Upplevelsen av att inte 

nå och inte förstå patienten, upplevelsen av att 

vara skyldig till patientens negativa upplevelser, 

upplevelsen av patienten som förlorad eller dold i 

sin demenssjukdom, ilska i omsorgssituationer 

och begränsningar och press i arbetet. 

Sjuksköterskor beskrev utmaningar gällande att 

göra sig förstådd för personer med 

demenssjukdom, samtidigt som de kände sig 

ansvariga för patientens negativa upplevelse.  

Användning av tvång inom omvårdnaden sågs 

som ett resultat av en mindre lyckad interaktion. 

Deltagarna beskrev resursbrist och brist på 

kompetens som viktiga orsaker till användning av 

tvång.  Sjuksköterskors attityd gentemot samt 

förmåga att interagera med personer med 

demenssjukdom beskrevs som grundläggande vid 

användning av tvång inom omvårdnaden.  

K 

I 
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Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 
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Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Griffiths, A., 

Knight, A., 

Harwood, R. & 

Gladman J.R.F. 

2014 

UK  

Preparation 

to care for 

confused 

older patients 

in general 

hospitals: a 

study of UK 

health 

professionals 

Att undersöka 

läkares, 

sjuksköterskors 

och annan 

personals 

uppfattning om 

deras preparation 

att ha hand om 

förvirrade äldre 

på en allmän 

sjukhusavdelning. 

Design: Kvalitativ, 

semistrukturerad 

intervju 

Urval: Läkare, 

sjuksköterskor, 

omvårdnadspersonal 

och terapeuter på 11 

olika avdelningar vid 

ett 

undervisningssjukhus 

där äldre personer, 

över 75år, vårdades. 

Datainsamling: 

Intervjuer  

Analys: tematisk 

analys 

60 

(-) 

25ssk 

 

 

Deltagarna rapporterar en kunskapsnivå, 

inom området, som orsakar osäkerhet att ha 

hand om förvirrade äldre personer. 

Sjuksköterskor rapporterade hantering av 

agitation och aggression som viktiga 

prioriteter i kompetensutveckling. 

Mångprofessionella team-möten upplevdes 

viktiga men sällsynta. Specialistkompetens 

värderades högt men rapporterades 

svårtillgängligt. Kommunikation med 

förvirrade äldre personer upplevdes 

utmanande, såväl vad gäller att förstå som att 

göra sig förstådd. Sjuksköterskor upplevde 

erfarenhet som underlättande för förståelsen 

och bidra med tillit gällande den egna 

kompetensen att interagera och kommunicera 

med personer med demenssjukdom. Studien 

konstaterar behov av kompetensutveckling 

samt tillgänglighet av specialistkunskap inom 

området för att personal inom social- och 

hälsovård skall vara förberedda att ha hand 

om personer med kognitiva sjukdomar. 

K 
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Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Höbler, F., 

Argueta-Warden, 

X., Rodriguez-

Monforte, M., 

Escrig- Pinol, A., 

Wittich, W. & 

McGilton, K.S. 

2018 

Kanada  

Exploring the 

sensory 

screening 

experiences of 

nurses working 

in long-term 

care homes 

with residents 

who have 

dementia: A 

qualitative 

study  

Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

sensoriska 

undersökningar 

hos personer 

med 

demenssjukdom. 

Design: 

kvalitativ 

design 

Urval: 

sjuksköterskor 

vid två särskilda 

boenden, med 

100 - 450 

personer med 

demenssjukdom  

Datainsamling: 

individuella 

intervjuer  

Analys: 

induktiv 

tematisk analys 

20 

(-) 

 

Sjuksköterskor beskrev sin förståelse för 

interaktionens och kommunikationens avgörande 

betydelse vid sensoriska undersökningar för 

personer med demenssjukdom, för att uppnå 

tillförlitliga resultat. Sjuksköterskor beskrev även 

sin förståelse för den egna inverkan vid mötet 

med dessa personer. Studien fann tre teman för att 

beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

sensoriska undersökningar dos personer med 

demenssjukdom: 1) undersökningsprocessen 2) 

kommunikationsstrategier 3) livskvalitet, nedsatt 

hörsel och/eller syn och demens. Styrkor och 

svagheter gällande undersökningsprocessen 

rapporterades. Utgående från sjuksköterskors 

erfarenhet fanns önskemål vad gäller 

personcentrering, kommunikationsstrategier, 

bättre lämpade mätinstrument och 

undersökningar, kunskapsutveckling samt vidare 

förståelse för differentiering mellan kognitiva 

sjukdomar och nedsatt hörsel och/eller syn, för att 

uppnå pålitliga resultat och via dem ha möjlighet 

att bidra till högre livskvalitet hos personer med 

demenssjukdom.  

K  
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Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling 

och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Krupic, F., Eisler, 

T., Sköldenberg, 

O. & Fatahi, N. 

2016 

Sverige 

Experience of 

anesthesia 

nurses of 

perioperative 

communication 

in hip fracture 

patients with 

dementia. 

Att beskriva 

anestesi-

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

såväl 

svårigheter som 

möjligheter vid 

kommunikation 

med personer 

med höftfraktur 

och 

demenssjukdom 

i de operativa 

skedena.  

 

Design: 

Kvalitativ 

design 

Urval: 

Sjuksköterskor 

med minst fem 

års 

arbetserfarenhet 

på ett sjukhus 

med ortopedisk 

kirurgi. 

Datainsamling: 

Individuella 

intervjuer  

Analys: 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

10 

(-) 

 

 

Studien fann tre kategorier för att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter; 

kommunikation, demens som ett särskilt problem 

samt praktiska problem. Demens upplevdes som 

den mest utmanande och varierande sjukdom en 

individ kan drabbas av. För att bidra med 

delaktighet för personen med demenssjukdom, 

beskrev sjuksköterskor att det krävs tid och 

tålamod i kommunikationen och informationen 

medan sjuksköterskan noggrant planerar och 

förverkligar vården och omsorgen. Etablering av 

tillit, genom bekräftelse av personens erfarenheter 

och känslor, upplevdes minska plågan hos de 

flesta personer med demenssjukdom. 

Förhandsinformation om personen med demens 

upplevdes underlätta kommunikationen. En 

holistisk och respektfull inställning hos 

sjuksköterskan vid alla tillfällen beskrevs viktig. 

K 

I 
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Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Livingston, G., 

Pitfield, C., 

Morris, J., 

Monica Manela, 

M., Lewis-

Holmes, E. & 

Jacobs, H. 

2012 

Storbritannien   

Care at the 

end of life for 

people with 

dementia 

living in a 

care home: a 

qualitative 

study of staff 

experience 

and attitudes 

Att undersöka 

hinder och 

möjligheter för 

vård- och 

omsorgspersonal 

för att bidra med 

förbättrad vård i 

livets slutskede 

för personer 

med 

demenssjukdom. 

Design: Kvalitativ 

design  

Urval: 

omvårdnadspersonal, 

sjuksköterskor och 

läkare, totalt 58 

personer varav 20 

sjuksköterskor, på ett 

särskilt boende med 

120 invånare, 

huvudsakligen 

personer med 

demenssjukdom. 

Datainsamling: 

Personliga intervjuer 

med strukturerade 

frågor 

Analys: Tematisk 

innehållsanalys 

 

58 

(-) 

    20ssk 

Utgående från studien upplevde 

sjuksköterskor inte att de fungerade som ett 

team tillsammans med omvårdnadspersonal, 

vilket upplevdes som ett hinder för kvalitativ 

omsorg i livets slutskede. Vidare upplevde 

sjuksköterskor det utmanande att 

kommunicera och diskutera om svåra ämnen 

som livets slutskede och döden med såväl 

personer med demenssjukdom som med deras 

närstående. Sjuksköterskorna beskrev att de 

ofta undvek dessa ämnen, snabbt försökte byta 

samtalsämne eller drog sig tillbaka. 

Sjuksköterskor upplevde sig ha en stark 

relation till personer med demenssjukdom och 

upplevde därför att de skyddade alla parter 

genom att undvika ämnen de själva upplevde 

som svåra. Dessa ämnen orsakade en rädsla 

för att bli beskylld samt en känsla av sårbarhet 

hos sjuksköterskor. Kulturella skillnader och 

varierande synsätt kunde även orsaka 

svårigheter till en djupare förståelse. 

 

K 
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Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Lykkeslet, E., 

Gjengedal, E., 

Skrondahl, T. & 

Storjord M-B. 

2015 

Norway 

  

‘On one’s own 

strength’ 

Healthcare 

providers’ 

experience 

with 

introducing 

Marte Meo 

Counselling in 

dementia care 

Att undersöka 

personalens, 

inkluderat 

sjuksköterskor, 

erfarenhet av 

introduktion av 

MMC på en enhet 

specialiserad på 

omsorg för personer 

med 

demenssjukdom. 

 

Design: 

Kvalitativ design 

Urval: 

Omvårdnadsteam 

inkluderat 6 

undersköterskor 

och 2 

sjuksköterskor 

Datainsamling:  

Observation, 

videoinspelningar 

och 

gruppintervjuer 

Analys: tematisk 

analys 

8 

(-) 

2ssk 

 

Studien innebor fortbildning, reflektion 

och diskussioner för teamet, vilket 

resulterade i en förändringsprocess. Tre 

teman beskriver förändringsprocessen: 

från utmanande beteende till utmaningar i 

interaktionen, från generaliserad kunskap 

till relationell helhets omvårdnad och 

från personliga utmaningar till 

professionell kollegialitet. Interventionen 

MMC upplevdes öka såväl personalens 

som sjuksköterskors förståelse för 

personens perspektiv samt tolkning av 

personens beteende vid demenssjukdom. 

Dessa personers reaktioner och uttryck 

förstods som interaktion och uttryck för 

någonting. Ett effektiverat teamarbete, 

med reflektion och diskussion upplevdes 

även viktigt för att fördjupa förståelsen 

för uttryck hos personer med 

demenssjukdom. Sjuksköterskor och 

personalen förstod vidare sin egen 

delaktighet i vardag för dessa personer. 

K 

II 
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(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Martela, F. 

2012 

Finland  

Caring 

Connections - 

Compassionate 

mutuality in 

the 

organizational 

life of a 

nursing home 

Att nå insikt i 

relationens 

natur genom 

att undersöka 

vardagliga 

kontakter 

mellan 

sjuksköterskor 

och boende på 

ett särskilt 

boende. 

Design: Kvalitativ 

studie 

Urval: Sjuksköterskor 

(n=26), boende (n=5) 

och 

avdelningssköterskor 

(n=9) på ett särskilt 

boende med 

demensenhet, 

psykogeriatrisk enhet 

samt korttidsboende för 

rehabilitering och 

omvårdnad av personer 

med demenssjukdom. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer och 

observation 

Analys: Grounded teori 

40 

(-) 

    35ssk 

Studien fann att i omvårdnadssituationer kan 

båda parter, välja att antingen vara emotionellt 

engagerad eller inte. Detta leder till fyra olika 

typer av omvårdnadssituationer; 1. 

instrumentell omvårdnad, där något måste tas 

hand om men deltagarna är inte engagerade 2. 

otillfredsställt anrop på omvårdnad, där 

patienten försöker skapa en kontakt till 

sjuksköterskan men sjuksköterskan håller sig 

emotionellt oengagerad 3. ensidig omvårdnad, 

där sjuksköterskan omsorgsfullt engagerar sig 

men patienten håller sig emotionellt 

oengagerad 4. omsorgs förbindelse, där båda 

parter engagerar sig emotionellt till varandra, 

ett samspel och en kvalitativ relation skapas 

dem emellan. Utgående från studien baserar 

sig relationen mellan den professionella och 

patienten på sex element; validering av den 

andras värde, närvaro i stunden, mottagbarhet 

för den andra, etablering av ett delat utrymme, 

omvårdnadsåtgärder och tacksamhet gentemot 

varandra.  

K 

I 
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(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Samuelsson, C. & 

Ekström, A. 

2019 

Sweden 

  

Digital 

communication 

support in 

interaction 

involving 

people with 

dementia 

Studiens syfte 

var att fördjupa 

förståelsen för 

hur digitala 

kommunikations 

hjälpmedel kan 

användas i 

interaktion som 

inkluderar 

personer med 

demenssjukdom. 

Vidare var syftet 

att utreda hur 

deltagare 

upplever 

kommunikation 

med eller utan 

involvering av 

digitala 

hjälpmedel. 

Design: Kvalitativ 

studie  

Urval: Tre 

sjuksköterskor och 

tre personer med 

demenssjukdom i 

inom hemvården 

Datainsamling: 21 

videoinspelningar 

av interaktioner 

mellan 

sjuksköterskor och 

personer med 

demenssjukdom, 

tre intervjuer med 

personer med 

demenssjukdom 

och tre intervjuer 

med 

sjuksköterskor. 

Analys: 

Konversations 

analys 

6 

(0) 

     3ssk 

Studien visar att interaktioner som inkluderade 

digitala hjälpmedel generellt gjorde personer 

med demenssjukdom mera aktiva i 

interaktionen och upplevdes av sjuksköterskor 

som underlättande hjälpmedel, som resulterade 

i en mera symmetrisk interaktion och ett mindre 

ansvar och börda för sjuksköterskan att 

upprätthålla konversationer. Studien visar att 

sjuksköterskor har ett betydligt större ansvar i 

att upprätthålla konversationen vid diskussion 

utan digitala hjälpmedel. I konversationer som 

inkluderade digitala hjälpmedel upplevde 

sjuksköterskor att personer med 

demenssjukdom tog mera initiativ i 

konversationen och hade även lättare att hålla 

sig till ämnet. Ett personligt innehåll i det 

digitala hjälpmedlet gjorde konversationen 

mellan parterna mera symmetrisk. Dessa 

konversationer var även mera långvariga. 

Sjuksköterskor upplevde konversationer 

relaterade till den demensdrabbades barndom 

som lättare, mera meningsfulla och 

engagerande för personen. 

K 
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Författare 
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Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Sellevold, G.S., 

Egede-Nissen, 

V., Jakobsen, R. 

& Sørlie, V. 

2013 

Norway  

Quality care 

for persons 

experiencing 

dementia: The 

significance of 

relational 

ethics 

Att förklara 

personalens, 

inkluderat 

sjuksköterskor, 

erfarenheter av 

etiska 

utmaningar och 

möjligheter i 

relation till 

personer med 

demenssjukdom 

och vidare dess 

inverkan på 

omsorgens 

kvalitet. 

 

 

Design: Kvalitativ 

design 

Urval: 

Omvårdnadspersonal, 

inkluderat 4 

sjuksköterskor på två 

särskilda boenden 

Datainsamling: 

Narrativa öppna 

intervjuer  

Analys: 

fenomenologisk 

hermeneutisk metod 

analys 

12 

(-) 

4ssk 

 

Studiens resultat demonstrerar ett samband 

mellan relationen mellan sjuksköterskor, 

personalen och personer med 

demenssjukdom, karakteriserad av non-verbal 

kommunikation, där den professionella är 

närvarande att uppfatta och förstå dessa 

personers non-verbala uttryck. Öppenhet 

gentemot personer med demenssjukdom var 

en förutsättning för att förstå personens 

behov. Studien fann tre teman för att beskriva 

sjuksköterskors och personalens erfarenheter; 

”att känna patientens uttryck”, ”att förstå 

patientens uttryck” och ”ömsesidighet i 

uttryck”. Fynden betonar vikten av att känna 

och förstå uttryck hos personer med 

demenssjukdom via personkännedom och 

genom att vara observant. Detta är en enligt 

studien en utgångspunkt för att kunna erbjuda 

kvalitativ omsorg.  

K 

I 

       


