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Abstrakt        

Att drabbas av en demenssjukdom påverkar den kognitiva förmågan negativt och personer med 

demenssjukdomar är oftast i behov av mycket stöd och omvårdnad. På grund av den fysiska 

miljön och tidsbristen i en sjukhusavdelning kan det bli en utmaning att skapa bra vård. Syftet 

med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med 

demens på en sjukhusavdelning. En systematisk litteratursökning genomfördes inom området 

och tretton vetenskapliga artiklar valdes ut som svarade på syftet. Artiklarna analyserades enligt 

kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats.  Analysen resulterade i fyra kategorier: Att 

kommunicera och skapa en relation är viktigt, att hamna i svåra etiska situationer, att miljön 

begränsar vårdandet och mer tid önskas och att mer kunskap behövs. Resultat visade att en god 

kommunikation är en förutsättning för att skapa en god relation till personer med demens och 

deras anhöriga. Sjuksköterskorna hamnade ofta i svåra etiska situationer vid vård av personer 

med demens. Den fysiska miljön på en sjukhusavdelning upplevdes ha en överstimulerande 

påverkan hos personer med demens, även tidsbrist på avdelningen gjorde att sjuksköterskorna 

upplevde att de inte kunde ge en bra vård. Sjuksköterskorna upplevde brist på kunskap i att 

hantera personer med demenssjukdomar och önskade mer utbildning för att kunna ge en bättre 

vård. Slutsatsen är att personcentrerad omvårdnad kan ge en ökad livskvalité hos personer med 

demens. Förslagen till vidare forskning inom detta område är att studera vilka andra åtgärder 

som kan förbättra vården för personer med demenssjukdomar på en sjukhusavdelning. 

 

Nyckelord Personer med demenssjukdom, sjuksköterska, upplevelser, sjukhusavdelning, 

kvalitativ, litteraturstudie, omvårdnad 
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Denna litteraturstudie har fokus på att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda personer 

med demens sjukdomar på en sjukhus avdelning. Vår studie handlar om att lyfta fram 

upplevelser av att vårda personer med en nedsatt kognitiv förmåga i en verksamhet där miljön 

inte alltid är anpassad för att kunna tillgodose deras komplexa behov. På grund av tidspressen i 

dagens sjukvård kan det bli en utmaning att möta och vårda personer med demens på en 

sjukhusavdelning. Att belysa sjuksköterskans upplevelser kan öka medvetenheten bland hälso-

och sjukvårdspersonal om vilka problem eller möjligheter som finns i verksamheten och därmed 

ge en grund för diskussion om förbättringsåtgärder av att ge vård till personer med demens. 

 

År 2014 fanns det ungefär 160 000 personer med demenssjukdomar i Sverige och i takt med att 

vi lever längre ökar risken för att drabbas. Åtta procent av alla som är 65 år eller äldre och 

ungefär hälften av alla som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom. Drygt 25 000 personer 

insjuknar varje år och siffrorna kommer att öka efter 2020, när det stora antalet personer som är 

födda under 1940 talet uppnår en hög ålder. Beräkningar visar att år 2050 förväntas antalet 

fördubblas, vilket innebär en stor utmaning för samhället och sjukvården (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Demenssjukdomar är ett samlingsbegrepp för en rad olika sjukdomar som orsakas av allvarliga 

skador i hjärnan. Vilka symtom som uppträder beror på vilken del av hjärnan som är skadad och 

vilken slags sjukdom det handlar om eller hur långt framskriden den är. Bland de vanligaste 

symtomen förekommer nedsatt minne som medför att personer med demens gradvis inte längre 

kan utföra sina vardagliga sysslor. De kan få svårigheter att planera eller kommunicera och 

förstå sin omgivning. Bristande förmåga att utföra viljemässiga rörelser förekommer också och 

ibland kan de få problem att känna igen sin familj eller andra människor. Andra symtom vid 

demenssjukdom kan vara nedsatt orienteringsförmåga och beteendemässiga rubbningar, som 

exempelvis vandrande, plockande, skrik, upprepning av ord, störd dygnsrytm, agiterat beteende 

och psykiatriska symtom såsom depression, ångest, eller hallucinationer (Edhag & Norlund, 

2006).  

 

Att drabbas av demens kan förändra personens tillvaro. Sjukdomen medför att personer inte 

längre klarar av att kommunicera och utföra vardagliga sysselsättningar som de tidigare har 

kunnat. De kan uppleva sin integritet och värdighet hotad samt inskränkt, vilket kan orsaka svårt 

lidande. Upplevelser av oro, ensamhet, glömska och rädsla av att hamna i beroendeställning till 

andra är vanligt förekommande (Mazaheriet et al., 2013). Till följd av den komplicerade 

symtombilden kan det vara svårhanterligt för sjuksköterskor i sjukhusmiljö att tillgodose 

behoven, vilket kan leda till lidande för personen (SBU, 2006). Som sjuksköterska kommer man 
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att erfara att denna patientgrupp, inte minst till följd av svårigheterna att kommunicera, kräver 

mer tid. Det är viktigt att vårdpersonalen kan möta och kommunicera med dessa patienter. En 

bra kommunikation är grunden i mötet med patienter och genom kommunikation påverkas 

kvaliteten i relationen. När förmågan att kommunicera påverkas av funktionshinder som 

demens, är det viktigt att sjuksköterskan anpassar sig till detta. Att möta en person med demens 

kan påverka sjuksköterskans förmåga att identifiera dennes behov och det kan därmed försämra 

vårdkvalitén. Det kan leda till frustration hos både sjuksköterskan och patienten, vilket kan 

resultera till att man väljer att undvika varandra (Jootun & Mcghee, 2011). Det yttersta 

vårdansvaret ligger på sjuksköterskan och det ligger i sjuksköterskans ansvar att möta alla 

människor i enlighet med jämlik vård. Sjuksköterskan kan inte välja bort vem hen vill möta och 

inte. Därför behöver sjuksköterskan kunskap om hur sjukdomen påverkar personens upplevelse 

av omvärlden (Jootun & Mcghee, 2011). 

 

Enligt Digby, Moss och Bloomer (2010)  påverkar den fysiska sjukhusmiljön hos personer med 

demens. När personer med demens hamnar på sjukhus kan deras tillvaro förändras radikalt; de 

måste anpassa sig till en obekant miljö, obekanta människor och nya och för dem främmande 

rutiner. En ny och okänd miljö kan leda till förvirring, rädsla och desorientering, vilket kan 

påverka funktionsförmågan och välbefinnandet. Socialstyrelsen (2014) beskriver att 

sjuksköterskan och annan vårdpersonal bär ansvaret för att möta och tillgodose patientens 

behov, samt bibehålla och stödja det unika hos dem trots sviktande funktioner. Ännu går det inte 

att bota demenssjukdomar, istället måste vården fokusera på att lindra symtomen och ge en god 

omvårdnad. Personer med demens upplever samma sorts känslor av sorg, smärta, förtvivlan och 

glädje som friska människor och målet för omvårdnaden är att öka deras livskvalité. 

 

När en person insjuknar i demenssjukdom drabbar det även anhöriga. Graneheim, Johansson och 

Lindgren (2014) menar att många anhöriga upplever en allt större börda ju längre sjukdomen 

framskrider och känslan av frustration och isolering förekommer ofta eftersom de tvingas 

anpassa sina liv efter den personen med demens. Många upplever sig ha ett stort ansvar för 

personens fysiska och psykiska omvårdnad, vilket resulterar i oro och stress. Helgesen, Larsson 

och Athlin (2012) anser att vårdpersonalen bör ha hög kompetens, vara intresserade och 

engagerade, samt besitta förmågan att skapa goda relationer med de anhöriga. Dessutom är det 

utan tvivel så att anhöriga bär på betydelsefull information om patienten. Socialstyrelsen (2014) 

menar också att som sjuksköterska får man inte glömma bort att situationen är påfrestande för de 

anhöriga och att även de behöver stöd, förmodligen under hela sjukdomstiden, men också under 

överskådlig tid efter patientens död. 
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Personer med demenssjukdomar är oftast i behov av mycket stöd och omvårdnad. Hjälpinsatsens 

storlek och karaktär beror på vilka resurser patienten har och hur långt sjukdomen framskridit. 

När det gäller patientens ökade behov av stöd, har vi i vårt arbete (och under den 

verksamhetsförlagda utbildningen) uppmärksammat att vården av patienter med demens inte 

alltid kan tillgodoses på en sjukhusavdelning. Motiveringen till varför denna studie är viktigt att 

genomföra är på grund av den fysiska miljön och det höga tempot (tidsbrist) kan bli en utmaning 

att skapa en bra vård.  Idag behöver sjuksköterskor mer kunskap om hur man kan hantera och 

åtgärda detta på bästa sätt. Genom att belysa sjuksköterskors erfarenheter kan det bidra till ökad 

medvetenhet och därmed ge en grund för förbättringsåtgärder av att ge vård till personer med 

demens. Syftet med denna litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att 

vårda personer med demens på en sjukhusavdelning. 

 

Metod 
En systematisk litteraturstudie med en kvalitativ ansats valdes då vi ville undersöka 

sjuksköterskors upplevelser, med ett inifrånperspektiv. Enligt Holloway och Wheeler (2010) kan 

man använda sig av en kvalitativ ansats när syftet är att studera upplevelser eller erfarenheter för 

att få en djupare förståelse. 

 

Litteratursökning och urval 

Vi genomförde en litteraturstudie som omfattade elektroniska dokument från databasen 

CINAHL och Pubmed. Dessa databaser innehåller ämnesområden medicin, omvårdnad och 

hälso- och sjukvård (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 81). Innan litteratursökningen 

genomfördes användes Svensk mesh för att hitta relevanta söktermer, därefter inleddes en 

pilotsökning i databasen CINAHL och PubMed för att säkerställa att det fanns tillräckligt med 

vetenskaplig litteratur inom valt område. Pilotsökningen visade på tillgång till relevanta 

vetenskapliga artiklar, däremot fann författarna inte många artiklar som beskrev sjuksköterskors 

perspektiv på vården av personer med demens i sjukhusmiljö. Sökningen visade istället 

sjuksköterskors och vårdpersonalens perspektiv i största allmänhet. 

 

Söktermer som användes i vår studie var: dementia, nurse, experience, care, inpatient, hospital, 

wards, acute care, nursing, caring, interview och qualitative. Samtliga sökningar som gjordes 

omfattades av söktermerna dementia och nurse, resterande söktermer kombinerades på olika sätt 

under sökningarna. Dessa sökord kompletterades med booleska söktermen AND för att begränsa 

våra sökningar (jmf. Willman et al., 2011, s.72-73). Enligt Wilman et al. (2016, s.70) behöver 

man använda sig av “Cinahl Headings” eller “MeSH termer” för att sökningen ska maximera 
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utfallen och bli komplett, vilket inte har använts i alla våra söktermer. Anledningen till att 

författarna inte har med så många “Cinahl Headings” eller “MeSH termer” var på grund av att 

sökningen resulterade till färre artiklar än vad det gjorde med fritext. Begränsningar som gjordes 

i denna studie var att artiklarna skulle vara av kvalitativ ansats samt vara vetenskapligt 

granskade med engelskfulltext. Artiklarna skulle vara publicerade mellan 2001 till 2016. Äldre 

artiklar än 15 år gamla exkluderades, eftersom vi ville ta del av nyare forskning. 

 

Urvalen för vår litteraturstudie skulle innefatta sjuksköterskors förhållande till personerna med 

demens, men även artiklar som innehåller annan vårdpersonal inkluderades. Anledningen till att 

vi inte exkluderade annan vårdpersonal var att för få artiklar beskrev sjuksköterskors perspektiv. 

Sökningen gav istället flera träffar på både sjuksköterskans och vårdpersonalens perspektiv. 

Dock var vi noga med att endast utgå från sjuksköterskans perspektiv och deras upplevelser. 

Med ”vårdpersonal” avses sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, sjukgymnaster, 

arbetsterapeuter och vårdbiträden. 

 

Resultatet av sökningarna blev 96 artiklar, men endast 13 artiklar återstod efter motsvarade 

syftet med studien (en redovisning av över urvalsprocessen kan ses i tabell 1). De slutgiltiga 

artiklar som valdes sållades fram stegvis: först lästes titeln, motsvarade denna våra syften gick vi 

vidare till ”abstrakten” med samma mål för ögonen; slutligen lästes hela artikeln (en redovisning 

av litteratursökningen kan ses i tabell 2).  

 
Tabell 1. Redovisning av urvalsprocessen 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 artiklar i de systematiska 
litteratursökningarna: 

76 Cinahl 
20 PubMed 

96 abstrakt lästes 71 artiklar exkluderades utifrån abstraktet 

16 artiklar lästes i fulltext 3 artiklar exkluderades då de inte 
svarade på syftet  

13 artiklar inkluderades i 
litteraturöversikten  
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Tabell 2. Redovisning av litteratursökningen 

Syftet med litteratursökningen: Att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda personer med 
demens på en sjukhus avdelning  
CINAHL 2016-09-15  Begränsningar: 2001-2016, engelskfulltext, peer reviewed 
Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

 
S1 
 

FT Dementia 17,354  

S2 
 

FT Nurse 112,224  

S3 FT Experience 86,070 
 

 

S4 
 

 S1 AND S2 AND S3 210  

S5 
 

 S1 AND S2 2321  

S6 
 

FT Hospital 99,421  

S7 
 

FT Wards 6936  

S8 
 

 S6 AND S7 4188  

S9 
 

FT Care 321,151  

S10 
 

FT Acute care 7,662  

S11 
 

 S 9AND S10 16,888  

S12 
 

FT Qualitative 52,132  

S13 
 

FT Interview 162745  

S14 
 

 S12 AND S13 6248  

S15 
 

FT Inpatient 74666  

S16 
 

 S4 AND S15 56  

S17 
 

 S4 AND S8 8  

S18 
 

 S4 AND S7 15  

S19 
 

 S4 AND S14 67  

S20  S4 AND S10 AND 
S15 

9  

S21  S4 AND S6 AND 
S12 

12  

S22 
 

 S4 AND S6 36 6 

S23 
 

 S4 AND S10 13 2 

S24  S5 AND S9 AND 
S13 AND S7 

27 2 
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Tabell 2. Forts.  
 
Pubmed 2016-09-15  Begränsningar: 2001-2016, engelskfulltext, peer reviewed, 
Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

 
S1 
 

FT Dementia 10,9402  

S2 
 

FT Nurse 166,782  

S3 FT Experience 327,441 
 

 

S4 
 

 S1 AND S2 AND S3 250  

S5 
 

 S1 AND S2 2272  

S6 
 

FT Hospital 2429306  

S7 
 

FT Wards 12330  

S8 
 

 S6 AND S7 10048  

S9 
 

FT Care 1257278  

S10 
 

FT Acute care 104700  

S11 
 

 S 9AND S10 104700  

S12 
 

FT Qualitative 130414  

S13 
 

FT Interview 117290  

S14 
 

 S12 AND S13 20836  

S15 
 

MSH Inpatient 11795  

S16 
 

 S4 AND S15 3  

S17 
 

 S4 AND S8 5  

S18 
 

 S4 AND S7 8  

S19 
 

 S4 AND S14 21  

S20  S4 AND S10 AND 
S15 

1  

S21  S4 AND S6 AND 
S12 

60  

S22 
 

 S4 AND S6 26  

S23 
 

 S4 AND S10 14 1 

S24 
 

 
 

S5 AND S9 AND 
S13 AND S7 
 
 

6 
 
 
 

2 
 
 
 
 

*CH - Cinahl Headings termer i databasen Cinahl, FT - Fritext, MSH - Mesh termer i databasen PubMed. 
____________________________________________________________________________________________________ 
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Kvalitets granskning 

En kvalitetsgranskning över valda artiklar genomfördes med stöd av granskningsprotokoll, som 

är avsett för kvalitativ forsknings metodik (jmf. Willman et al., 2011, s. 175). Om granskning 

protokollets frågor besvarades med ja tilldelades 1 poäng om frågan besvarades med nej eller vet 

ej tilldelades den med 0 poäng. Efter att ha svarat på frågorna räknades poängerna ihop och 

omvandlades till procent av den totala poängen ur varje studie (se tabell 3). Beroende på hur 

välgjord en studie är kan den få hög, medel eller låg kvalitet. Anledningen till att författarna 

utförde en kvalitetsgranskning av utvalda artiklar var på grund av att författarna ville värdera 

innehållet och trovärdigheten i studien samt att detta rekommenderas i metodlitteratur (ibid). En 

översikt av valda och kvalitetsgranskade artiklar finns att se nedan i tabell 4. 

Tabell 3. Tabell över kvalitetsindelning med procentindelning 

Grad 1 (Hög) 80-100% 
Grad 2 (Medel) 70-79% 
Grad 3 (Låg) 60-69% 

 

Tabell 4. Redovisning av valda artiklar (n=13)  

Författare/år/ 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare  Metod 
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Bryon E, 
Dierckx de 
Casterlé B, 
Gastmans C 
Belgien 
(2011) 

Kvalitativ 
studie 

21 
sjukskötersk
or 

Intervjuer 
Analys: 
En tematisk 
analys 

SSK upplevde det känslomässigt svårt att se 
patienterna i beroendeställning. SSK 
upplevde att de ville ge en värdig vård 
eftersom att patienten befann sig i sårbara 
beroendeställning. Att SSK upplevde att 
dem var skyldiga att ta ansvar för att 
tillgodose patienternas behov. 

Hög 

Cowdell,F. 
UK 
(2010a) 

En 
kvalitativ 
etnografisk 
studie med 
observatio
n  

25 
sjukskötersk
or  

Data samlades 
in genom 125 
timmars 
deltagande 
observation 
samt arton 
intervjuer. 
Analys: 
Fältanteckningar 
och intervjuer 
transkriberades 
ordagrant. 
Katz (2001) 
modell för 
dataanalys 
användes. 

Man uppmärksammade att vården till stor 
del var inriktad på att säkerställa 
patienternas fysiska behov och att 
vårdpersonalen följde rutiner istället för att 
tillgodose djupare behov utifrån varje patient 
som kommunikation och hantera oroligt 
beteende. SSK upplevde brist på 
omvårdnads kompetens för dessa 
patientgrupper och att mer utbildning behövs 
kring demensvård. SSK upplevde mer 
säkerhet i att ge fysisk vård än psykosocial 
vård. SSK upplevde att vården för äldre 
personer med demens i akut sjukhus 
inte alltid är optimalt. 

Medel 

Cowdell,F. 
UK 
(2010b)  

Kvalitativ 
studie 

25 
sjukskötersk
or. 

Datainsamlinge
n skedde under 
ett år, genom 

SSK strävade efter att ge god vård, men det 
var inte alltid möjligt i en vårdavdelning. 
SSK menade att man bör ge den vård man 

Medel 
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observationer 
och intervjuer. 
Analys: 
Fältanteckningar 
och intervjuer 
transkriberades 
ordagrant. Katz 
(2001) modell 
för dataanalys 
användes. 

själv skulle vilja ha 

D. Byers 
(2008) 
USA 

Kvalitativ 
studie  

9 
sjukskötersk
or 

Enskilda 
intervjuer 
genomfördes 
Datamättnad 
skedde efter 9 
intervjuer 
Analys: 
Van Manen s 
fenomenologisk
metod 

SSK upplevde skuld över att inte kunna ge 
personer med demens en god kvalité i deras 
vård 
De upplevde tidsbrist över att inte kunna 
tillgodose deras behov. Upplevelse av 
frustration och maktlöshet förekom vid 
exempelvis när SSK upplevde att de inte fick 
tid till andra patienter pga. personer med 
demens som tog mycket tid 

Hög 

Eriksson, C & 
Saveman, B-I. 
(2002) 
Sweden 

Kvalitativ  
studie 

12 
sjukskötersk
or 

Enskilda 
intervjuer 
genomfördes 
med 
semistrukturerad
e frågor. 
Analys: 
Kvalitativa 
tematisk 
innehållsanalys 
 

SSK upplevde svårigheter att vårda patienter 
med demens i akutvårdsavdelningar. 
SSK upplevde brist på tid i att behandla 
patienter på ett tillfredsställande sätt. 
SSK upplevde frustration över flera etiska 
dilemman som att administrera läkemedel 
mot patientens vilja. 

Hög 

Fukuda,R., 
Shimizu, Y & 
Seto, N. 
(2015) 
Japan 

Kvalitativ 
studie  

50 
sjukskötersk
or 
 

Grupp intervjuer 
med 6-10 
deltagare  
Analys: 
kvalitativ 
innehållsanalys  

SSK upplevde att miljön inte var anpassad 
för personer med demens och att anhöriga 
har en betydelsefull roll i vården av personer 
med demens i en sjukhusmiljö då okänd 
miljö, okända personer, smärtsamma 
behandlingar samt fysiska begränsningar 
kunde orsaka oro och problematiska 
beteende såsom att vandra och falla. 

Hög 

Griffiths, A., 
Knight, R., 
Harwood,R & 
Gladman, J. 
(2013) UK 

Kvalitativ 
studie 

12 deltagare: 
3 läkare 5 
sjukskötersk
or, 3 
vårdbiträden, 
en 
arbetsterape
ut och en 
sjukgymnast. 

Enskilda 
halvstrukturerad
e intervjuer 
genomfördes. 
Analys: 
En tematisk 
analys av 
intervjuer 
genomfördes för 
att identifiera 
mönster av svar 
och delades in i 
kategorier. 

SSK upplevde att utbildning behövs inom 
Hantering av agitation och aggressivitet. 
Sjuksköterskor upplevde att kommunikation 
är ett viktigt verktyg för att minska 
patienternas osäkerhet och rädsla, och för att 
undvika eller minska aggression. 
De kände att de behövde 
kommunikationsverktyg, speciellt under 
medicinska åtgärder. SSK upplevde brist på 
tillgängligt specialiststöd vid svåra 
situationer som kan uppstå hos personer med 
demens 

Medel 

Hynnin, N., 
Saarnio, R., & 
Isola, A. 

Kvalitativ 
studie  
 

19 
sjukskötersk
or och 

En ostrukturerad 
intervju 
genomfördes. 

SSK upplevde kommunikations svårigheter 
med personer med demens i kirurg 
avdelningen. Att vissa av dessa patient 

Hög 
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Finland 
(2014) 

9 läkare Analys: 
Induktiv 
innehållsanalys 

grupper inte längre kunde ta hand om sig 
själv gjorde att arbetsbördan ökade för SSK. 
SSK upplevde också att en förändring av 
patientens miljö riskerade att få akut 
förvirrings tillstånd. SSK upplevde även att 
dessa patient grupper och deras anhöriga 
behövde mer tid, vilket kunde vara fysiskt 
och psykiskt krävande. 
SSK upplevde brist på omvårdnads 
kompetens för dessa patientgrupper vilket 
ledde till att de kunde vara ansträngande att 
ta ha om dem. SSK upplevde att det behövs 
ytligare utbildning för omvårdnaden kring 
dessa patient grupper. 

Louise Nolan 
(2006) 
Irland 

Kvalitativ 
studie  

7 
sjukskötersk
or 

Enskilda 
intervjuer 
genomfördes i 
en period av 3 
månader 
Analys: 
En tematisk 
innehållsanalys 
gjordes baserat 
på choen et al. 
(2000)   

För att personer med demens ska få en bra 
vård upplevde SSK att det var viktigt att ha 
en dialog med deras anhöriga 
SSK upplevde skuld när de tar över 
patientens självständighet pga. tidspress. 
SSK upplevde stigmatisering av patienter 
med demens sjukdom 

Hög 

Louise Nolan 
(2007) 
Irland 

Kvalitativ 
studie  

7 
sjukskötersk
or 
 

Enskilda 
intervjuer i en 
period av 3 
månader. 
Analys: 
En tematisk 
innehållsanalys  

SSK upplevde att miljön inte var anpassa för 
personer med demens som har ett vandrande 
beteende, denna påverkade förmåga att ta 
hand om andra patienter. Skuld känslor 
förekom pga. att de upplevde att de inte 
kunde vårda på ett tillräckligt sätt pga. 
tidsbrist. Att möta agiterat beteende 
upplevdes även som svårt. Deltagarna 
upplevde också att miljön på avdelningen 
överstimulerade denna patient grupp. 

Medel 

Rachel Norrman 
(2006) 
England 

Kvalitativ 
studie 

8 
sjukskötersk
or. 

31 
Observationer 
utfördes i tre 
vårdavdelningar 

SSK upplevde att sjukhusmiljön och deras 
utbildning inte räcker till för att ta hand om 
personer med demens i en vårdavdelning 

Medel 

Train,G., 
Nurock,S., 
Kitchen,G., 
Manela,M., & 
and 
Livingston,G. 
(2005) 
UK 

Kvalitativ 
studie  
 

30 personal 
inklusive 
sjukskötersk
or  

Semi 
strukturerade 
intervjuer. 
Analys: 
Intervjuer 
transkriberades 
ordagrant, 
teman 
identifierades 
och kodades. 

SSK upplevde att hantera dementa patienters 
beteende var utmanande. SSK upplevde att 
dem måste vara bestämda i vissa situationer. 

Medel 

Wendy Moyle, 
Sally Borbasi, 
Marianne 
Wallis, Rachel 
Olorenshaw & 
Natalie Gracia 
Australia 
(2011) 

Kvalitativ 
studie 

4 
sjukskötersk
or 

Datainsamling: 
Semistrukturera
de intervjuer. 
Analys: 
Tolkningssätt 
för att analysera 
data för teman  

SSK upplevde att dem måste hålla koll på 
patienterna så att de inte skadar sig själva 
och andra. 

Hög 
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Analys 

Den valda analysmetoden för denna litteraturstudie var en kvalitativ innehållsanalys med en 

manifest ansats inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Graneheim och Lundman (2004) 

menar att en innehållsanalys kan vara uppbyggd på ett latent eller på ett manifest sätt. Den 

manifesta innebär att arbeta textnära, tillskillnad från latent, där man istället gör en tolkning av 

texten. Vidare menar Graneheim och Lundman (2004) att en kategoriseringsprocess är det 

centrala i en innehållsanalys. En kategori är en grupp av innehåll som delar en gemenskap. När 

man skapar kategorier sker detta i olika steg där man samlar ihop innehåll som har likheter tills 

det inte längre går att skapa nya kategorier. 

 

Analysen påbörjades med att artiklar lästes igenom upprepade gånger för att få en helhet av 

innehållet. Efter att ha läst texten identifierades 200 textenheter ut från resultatet som var 

relevanta för vårt syfte. Dessa kodades med siffror för att lättare identifiera vart vi hämtade 

textenheterna ifrån, exempelvis 1:1 som betyder artikel 1, textenhet 1. Dessa siffror följde med 

vid kondensering och kategoriserings process. Vi har varit försiktiga med att inte sortera bort 

textenheter eftersom vi ville att sammanhanget av textenheterna skulle kvarstå. Utvalda 

textenheter översattes från engelska till svenska och kondenserades. Nästa steg enligt Graneheim 

och Lundman (2004), var abstraktion som innefattade att författarna delade in textenheterna i 

koder och kategorier i olika nivåer.  Av dessa kondenseringar skapades kategorier som steg för 

steg blev färre, men bredare.  

 

Kategoriseringen skedde i fyra steg. I det första steget fördes 200 textenheter med liknande 

innehåll samman. Det andra kategoriseringssteget resulterade i 13 kategorier genom att liknande 

textenheter från första kategoriseringen fördes samman. Kategorierna fick rubriker, för att 

författarna lättare skulle kunna gå tillbaka till orginal källan. Textenheter eller kategorier som 

inte passade in i någon kategori sparades för att se om de skulle komma att passa in i någon 

kategori längre fram. I den tredje och fjärde kategorisering steget skapades bredare kategorier 

och resulterade till 11 kategorier respektive 4 kategorier. Följande fyra kategorierna blev våra 

slutgiltiga kategorier med rubriker som återspeglade innehållet av de sammanlagda 

textenheterna.  

 

Resultat 
De tretton vetenskapliga artiklarna analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest 

ansats. Analysen resulterade i fyra kategorier som beskrivs i löpande text med referenser. 
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Resultatet stärks med citat från de vetenskapliga artiklarna som ingått i analysen.  De fyra 

slutkategorier som bildades i analysen redovisas i tabell 5. 

 

Tabell 5. Översikt kategorier (n=4) 

Kategorier 

 

Att kommunicera och skapa en relation är viktigt 

Studien av Griffiths, Knight, Harwood och Gladman (2013) visade att kommunikation med 

patienterna var viktig för att minska osäkerhet, rädsla och aggressivitet. Sjuksköterskorna 

upplevde sällan att en djupare kommunikation med patienten uppstod (Cowdell, 2010a). I en 

studie av Hynnin, Saarnio och Isola (2014) erfarade sjuksköterskorna att 

kommunikationssvårigheter försämrade interaktionen mellan vårdpersonalen och patienterna, 

samt att anhöriga spelade en stor roll för patientens vårdprocess. Sjuksköterskorna behövde hjälp 

från anhöriga för att upprätthålla en god vård; dock var det inte alltid möjligt. Ibland ringde 

sjuksköterskorna anhöriga för att be om hjälp då patientens beteende påverkade vården av andra 

patienter (Fukuda, Shimizu & Seto 2015). 

 

I studien av Nolan (2006) upplevde sjuksköterskor att anhöriga var en stor tillgång eftersom att 

de kände personen med demens sedan lång tid tillbaka. Det kunde vara kunskaper som gav 

patienten potential att delta i olika aktiviteter på avdelningen. Dock menade sjuksköterskorna att 

anhöriga inte alltid såg till patientens intressen, något sjuksköterskorna menade att man måste 

vara vaksam på. Sjuksköterskors relation till de anhöriga måste präglas av försiktighet och 

fingertoppskänsla, de kunde mycket väl befinna sig i en svår sorgeprocess som handlade om att 

en närstående är på väg att förlora viktiga själsförmögenheter (ibid). 

 

Relatives/carers were described as integral members of care relationships. The knowledge they 

provided had positive benefits for relationships between relatives/carers, older persons with 

dementia and nurses, and maximized confused persons’ potential to participate in activities of 

living (Nolan, 2006, s. 211). 

 

Att kommunicera och skapa en relation är viktigt  

Att hamna i svåra etiska situationer 

Att miljön begränsar vårdandet och mer tid önskas 

Att mer kunskap behövs 
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Sjuksköterskorna i en studie av Nolan (2006) upplevde att etablerandet av vänskapsband till 

patienter med demens skapade förtroende och en bättre vård. En god relation var en 

förutsättning för en god omvårdnad. Vårdrelationer som byggde på förtroende skapade fördelar 

för bägge parter, men krävde också ett stort tålamod. Även om det var krävande att utveckla en 

god relation, kunde det hända att patienterna kom ihåg sjuksköterskan som i sin tur upplevade 

yrkesmässig tillfredsställelse. De ansåg att det var lättare att skapa relationer till de ”positiva” 

förvirrade patienter än till de som var upprörda eller aggressiva. Dock upplevde 

sjuksköterskorna att det var fullt möjligt att också lära känna de mer krävande patienterna. 

 

Att hamna i svåra etiska situationer 

Flera studier (Eriksson & Saveman, 2002; Fukuda et al., 2015; Hynnin et al., 2015; Byers, 2008) 

visar att det kan vara ansträngande att vårda personer med demens. Att vårda en person med 

demens påverkade den medicinska behandlingen eftersom de ibland hade svårt att förstå vad 

sjuksköterskorna skulle göra och varför. Studien av Eriksson och Saveman (2002) visade att 

sjuksköterskan upplevde svårigheter med att genomföra undersökningar eller behandlingar av 

personer med demens eftersom att de inte kunde följa instruktioner. Sjuksköterskorna 

påverkades av att de vägrade äta mat och ibland att de inte ville ta emot hjälp. Detta medförde 

att mötet med personerna kunde bli laddat, något som i sin tur ledde till starka känslor hos 

sjuksköterskan. Sjuksköterskorna i studien beskrev att de ibland hamnade i svåra etiska 

situationer som orsakade frustration och en känsla av maktlöshet; det sistnämnda förekom 

särskilt när andra patienter på avdelningen eller vårdpersonal var rädda för personer med en 

demenssjukdom (ibid). 

 

It’s the worst feeling in the world when you come home and you feel like…I did not do 

my job good today (Byers, 2008, s.45).  

 

I studier av (Eriksson & Saveman, 2002; Nolan, 2007) beskrev sjuksköterskorna att de kände sig 

säkrare i förhållande till personer med demens som inte var aggressiva och att de därför 

upplevde att det var enklare att uppfylla deras behov. Vid vissa tillfällen blev personerna med 

demens så aggressiva att deras ilska resulterade i våld mot personalen, något som undergrävde 

relationen mellan personen med demens och sjuksköterskan. Även svårigheter att ge en 

individuellt anpassad vård på en avdelning var svårt då personen inte kunde uttrycka sig (Nolan, 

2006). Flera av våra studier visade att personer i närheten blev påverkade av personer med 

demens beteende, inte bara sjuksköterskor och anhöriga. I studierna av (Nolan, 2006; Cowdell, 

2010a, b) beskrev sjuksköterskorna att personer med demens uppfattades som annorlunda än 
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andra patienter och att sjuksköterskorna oroade sig för att medpatienter inte kunde möta dessa 

med ett öppet sinne; sjuksköterskorna ville skydda dem från att bli stigmatiserade. 

Sjuksköterskorna upplevde att det kunde vara skrämmande, utmanande och samtidigt givande att 

vårda personer med demens (Byers, 2008). De erfarade också att de ständigt måste vara 

vaksamma. Sjuksköterskorna menade att de måste ha större koll på dessa patienter så att de inte 

flydde från avdelningen eller skadade sig själva och andra i närheten; samtidigt hade 

sjuksköterskorna skuldkänslor över att personer med demens inte kunde röra sig fritt på 

avdelningen (Moyle, Borbasi, Wallis, Olorenshaw & Gracia, 2011: Nolan, 2006). 

Sjuksköterskorna upplevde deras roll som barnvakt vid vård av personer med demens på en 

sjukhusavdelning (Moyle et al., 2011). 

 

I think they should mainly keep an eye on that patient, keep the patient from hurting themselves, 

from wandering off hurting other people (Byers, 2008, s. 46). 

 

I studien av Hynnin et al. (2014) erfar sjuksköterskorna att patientens nedsatta kognitiva 

förmåga ökade personalens arbetsbörda. Trots svårigheterna att vårda personer med demens 

försökte sjuksköterskorna att bemöta de på ett värdigt sätt, de försökte lära känna personen 

bakom demenssjukdomen och sätta sig in i personens situation (Bryon, Dierckx de Casterlé & 

Gastmans, 2011). I studien av Cowdell (2010b) menade sjuksköterskorna att man skulle 

behandla patienterna som man själv ville bli behandlad. De kände ett ansvar och en skyldighet 

att tillgodose personens behov och man ville erbjuda en värdig vård, inte minst på grund av 

personernas sårbarhet och beroendeställning. Om man tog sig tid att lära känna patienterna, 

ledde det till att man uppfattade personen som unik och fick förståelse för deras beteende, vilket 

förbättrade vårdkvalitén (Byers, 2008). Att så långt det var möjligt respektera deras rätt till 

autonomi eller självständighet upplevdes viktigt (Nolan, 2007). 

 

Studien av Train, Nurock, Kitchen, Manela, & Livingston (2005) visar att sjuksköterskorna erfar 

att de ibland måste vara auktoritära vid vissa tillfällen. Sjuksköterskorna i studien av Eriksson 

och Saveman (2002) upplevde ibland att de gick emot personer med demens vilja för att man 

egentligen ville deras bästa, men de var medvetna om att de samtidigt kränkte patientens 

integritet. Sjuksköterskorna administrerade läkemedel mot patientens vilja. De nämner att de 

fann det önskvärt att få oroliga eller aggressiva personer med demens att ta lugnande mediciner 

efter lunch, så att de kunde sova fram till kvällsmåltiden och att sjuksköterskorna på det sättet 

kunde utföra sitt jobb i lugn och ro. Sjuksköterskorna beskrev flera svåra etiska situationer i 

vården av patienter med demens att höga doser av lugnande läkemedel administrerades för att 
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andra patienter, som inte hade demens sjukdomar, skulle få mer tid. Personer med demens 

påverkades, enligt sjuksköterskorna, av de höga doserna genom att de sov längre än normalt, 

eller blev mer oroliga. Sjuksköterskorna kände att de utsatte personerna för övergrepp och hade 

svårt att hantera dessa känslor. De beskrev att de hade svårt att riktigt veta var gränsen 

gick mellan tvång/övergrepp och svårt att avgöra om de skulle göra det bästa för patienternas 

eller det allmännas bästa. 

 

The nurses are unable to get Eileen to stand when they get her to the 

bathroom. I hear them saying ‘one, two, three… one, two, three’ they say it over and over to no 

effect. The nurse goes in and yells at Eileen to stand ‘and up (Cowdell, 2010a, s. 86). 

 

Att miljön begränsar vårdandet och mer tid önskas 

Flera studier (Eriksson & Saveman, 2002; Norrman, 2006; Nolan, 2007; Cowdell, 2010a, b; 

Hynnin et al. 2014) visade att den fysiska miljön på en vanlig sjukhusavdelning inte var 

anpassad för personer med demenssjukdomar. Enligt sjuksköterskorna var miljön på en 

geriatrisk akutvårdsavdelning kan påverka personer med demens på ett negativt sätt, då miljön 

var överstimulerande, sjuksköterskorna upplevde att det var jobbigt att se när personer med 

demens blev mer förvirrade på grund av att det kom personer som gick in och ut ur deras rum 

(Nolan, 2007; Eriksson & Saveman, 2002). Sjuksköterskorna ansåg att det är svårt att möta 

behoven hos dessa patientgrupper och att avdelningen var mer lämpad för personer som inte var 

agiterade eller förvirrade. 

 

The morning activities, getting everybody ready, doctors' rounds, that kind of thing ... when 

there is more activity on the ward, when there are so many people on the ward it triggers the 

confused patient and it makes them more anxious, more worked up (Nolan, 2007, s. 240). 

 

Trots att avdelningen var utformad för att ta hand om äldre personer uppfattade sjuksköterskorna 

att den fysiska miljön var olämplig för personer med demens. Begränsningarna på avdelningen 

gjorde det är svårt att utföra omvårdnaden. Sjuksköterskorna upplevde att miljön kunde vara 

farlig för patientgrupper med ett rastlöst, omkringvandrande beteende och sjuksköterskorna 

kände sig tvingade att vara vaksamma för att patienterna inte skulle fly från avdelningen (Nolan, 

2007). Säkerheten för personer med demens var en prioriterad angelägenhet och vården var mer 

fokuserad på att säkerställa de fysiska behoven (Cowdell, 2010a, b). Sjuksköterskorna upplevde 

att de försökte göra sitt bästa för att skapa en säker vårdmiljö. De var noggranna med vilken 

sängplats patienten ska ha och de såg till att inte placera personer med demens på eget, stort 
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rum, utan gärna i närheten av sjuksköterskans expedition, för att underlätta övervakningen 

(Hynnin et al., 2014). Studien av Fukuda et al. (2015) visade att sjuksköterskorna tyckte att de 

hade svårigheter att förebygga fallolyckor och att de först i efterhand upptäckte somliga orsaker. 

 

I studien av Eriksson och Saveman (2002) upplevde sjuksköterskorna på akutvårdsavdelningen 

att det var svårt att vårda personer med demenssjukdomar, de menade att personerna störde 

avdelningens rutiner; det fanns inga utrymmen att reflektera över hur man bäst kunde hjälpa 

dessa grupper och det var svårt att ändra rutinerna, då rutinerna på akutvårdsavdelningen tycktes 

vara fastställda. I studien av Nolan (2007) kände sjuksköterskorna frustration över att man inte 

kunde ge samma möjlighet till personer med demens på en geriatrisk avdelning som på ett 

demensboende eller äldreboende. I studien av Byers (2008) beskrev sjuksköterskorna på en 

kirurgisk och en medicinsk avdelning att de kände oro över säkerheten och de tvivlade på om de 

kunde ge patienterna den vård som sjukhuset önskar. Sjuksköterskorna upplevde att de följde 

rutiner istället för att tillgodose varje patients unika behov. Sjuksköterskorna i studien av 

Cowdell (2010a) upplevde dock att man inte alltid behöver arbeta efter fastställda rutiner, utan 

snarare anpassa sig efter patienternas behov. 

 

The work in the ward was performed according to specifc routines, which patients with 

dementia disturbed (Eriksson & Saveman, 2002, s. 82). 

 

Studier av (Eriksson & Saveman, 2002; Nolan, 2007; Byers, 2008; Hynnin et al. 2014) beskrev 

att tiden inte räckte till för att vårda personer med demenssjukdomar på vanliga 

sjukhusavdelningar. Varje minut var värdefull för dessa patientgrupper och många upplevde att 

det var frustrerande att inte kunna ge den vård som personer med demens ifråga förtjänade eller 

behövde; det ska inte behöva vara så, menade sjuksköterskorna. 

 

Just because you go home and you think I probably could have done so much more for that 

patient but I didn’t have time and it shouldn’t be like that because that patient deserves to get 

the best possible treatment (Byers, 2008, s. 46). 

 

Att vårda personer med demenssjukdomar krävde mycket mer tid och var mer ansträngande för 

avdelningen, särskilt om personen var agiterade (Hynnin et al., 2014). I studien av Byers (2008) 

uppgav en sjuksköterska att man inte kunde ta hand om sju personer med demens på samma sätt 

som man kunde ta hand om sju patienter med normala tankeprocesser. Sjuksköterskorna i 

Erikssons och Savemans studie (2002) upplevde att tidsbristen medförde att man inte kunde 
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tillägna sig kunskaper om hur man behandlar personer med demenssjukdomar och att 

sjuksköterskorna fortsatte att arbeta som vanligt för att undvika konflikter. De upplevde 

maktlöshet och en ständig press från organisationen att minska på vårdtiderna. Sjuksköterskorna 

menade att andra patientgrupper blev lidande, även den tid som de brukar tillbringa med deras 

anhöriga, eftersom personer med demens är tidskrävande (Byers, 2008). I Nolans studie (2007) 

ville sjuksköterskorna göra vissa omprioriteringar för att lösa problemet, men detta var inte alltid 

möjligt. 

 

Att mer kunskap om demens behövs 

Studier (Nolan, 2007; Cowdell, 2010a, b; Hynnin et al., 2014: Fukuda et al., 2015) visade att 

sjuksköterskorna behövde mer kunskaper och praktiska råd om demens. I studien av Eriksson 

och Saveman (2002) beskrev sjuksköterskorna också att deras utbildning inte räckte till för att 

tillgodose deras speciella behov. De upplevde att de saknade kompetens för att hantera dessa 

patientgrupper och att denna brist ledde till utmattning. I studien av Hynnin et al. (2014) menade 

sjuksköterskorna att deras grundutbildning inte räckte till och att det krävdes ytterligare 

utbildning för att kunna vårda personer med demenssjukdomar på bästa sätt. Sjuksköterskorna 

beskrev också hur de hjälpte varandra att undvika att bli uttröttade genom att dela på ansvaret 

och variera vilka patienter man hade ansvar för. 

 

The nursing staff felt that patients’ challenging behaviour and conflicts (which 

often arose between patients and nursing staff in basic care situations) was caused by the 

nurses’ personalities. In such situations, the nursing staff even experienced per- 

sonal failure, and said that they were unable to recognise the symptoms of dementia (Hynnin et 

al., 2014, s. 199). 

 

Det var fysiskt och mentalt krävande att ta hand om personer med demenssjukdomar som var 

aggressiva och som hade en stark vilja. Vidare skriver Hynnin et al. (2014) att sjuksköterskorna 

upplevde att avdelningen saknade rutiner för att hantera personer med demens. Studien av 

Fukuda et al. (2015) visade att sjuksköterskorna inte fick någon möjlighet att få kunskap och råd 

om demens. Sjuksköterskorna i denna studie fick lära sig genom tidigare erfarenheter eller 

observationer när de äldre sjuksköterskorna hanterade personer med demens. 

 

When I was a junior nurse, I did not know how to care for patients with dementia. At that time, I 

learned how to care for patients with dementia by observing senior nurses (Fukuda et al., 2015, 

s. 8). 
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Sjuksköterskorna beskrev också att de hade svårt att förstå de olika symtomen som personer med 

demens har, vilket resulterade till att de upptäckte incidenter försent. Sjuksköterskorna beskrev 

att de ville förebygga incidenter i vården av personer med demens, dock upplevde de att de 

riskerade deras vård på grund av brist på utbildning och erfarenhet (Fukuda et al., 2015). Det är 

vanligt att sjuksköterskorna upplevde frustration och ångest över att inte kunna ge patienterna 

den omvårdnad de förtjänade. Sjuksköterskorna gjorde sitt bästa, men kände sig otillräckliga. I 

studien av Byers (2008) framgick det att sjuksköterskorna inte tyckte att det var etiskt 

försvarbart att leverera en undermålig vård; att känna sig otillfredsställd med sin arbetsinsats var 

naturligtvis påfrestande för sjuksköterskorna i studien. Det var frustrerande och utmattande att 

inte kunna tillgodose patientens komplexa behov. 

 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

personer med demens på en sjukhusavdelning. Analysen resulterade i fyra slutkategorier: 

att kommunicera och skapa en relation är viktigt: att hamna i svåra etiska situationer: att miljön 

begränsar vårdandet och mer tid behövs: att mer kunskap behövs. 

 

I denna litteraturstudie framkom att en god kommunikation var en förutsättning för att skapa en 

god relation till personer med demens och deras anhöriga. Detta var också en förutsättning för 

att skapa en bra vård. Sjuksköterskorna i vår litteraturstudie hamnade ofta i svåra etiska 

dilemman då de ibland gick emot patientens vilja, de beskrev svårigheterna att vårda personer 

med demens som hade ett agiterat beteende som var väldigt besvärligt. Många sjuksköterskor 

upplevde bland annat svårigheter att utföra undersökningar eller behandlingar eftersom personer 

med demens hade svårt att förstå eller följa instruktioner. Sjuksköterskorna upplevde att de 

ständig måste vara vaksamma över patienterna för att de inte skulle fly från avdelningen och inte 

skada sig själva eller andra. Den fysiska miljön på en sjukhusavdelning upplevdes ha en 

överstimulerande påverkan hos personer med demenssjukdomar, även tidsbrist på avdelningen 

gjorde att sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde ge en bra vård. Resultatet från 

litteraturstudien visade att sjuksköterskorna på en sjukhusavdelning saknade kunskap för att 

hantera personer med demenssjukdomar, de önskade mer utbildning för att kunna ge en bättre 

vård till personer med demenssjukdomar. 

 

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde svårigheter att skapa en god kommunikation 

med personer med demenssjukdomar. Detta är ett viktigt fynd eftersom 
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kommunikationssvårigheter försämrar interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten. I en 

studie av Jootun och McGhee (2011) framkom att man genom kommunikation kan uttrycka våra 

behov, önskemål och känslor som gör att vi kan bevara en känsla av livskvalité och identitet. 

Dålig kommunikation kan försämra vården och relationen mellan sjuksköterska och patient, 

vilket kan leda till onödig oro och frustration hos patienten. Det är viktigt att sjuksköterskor 

förstår vikten av effektiv kommunikation så att de kan nå och samarbeta med patienter på en 

terapeutisk nivå vilket leder till förtroende och en relation mellan sjuksköterskan och patient 

skapas, som leder till en förbättrad livskvalitet hos personer med demens. Dem lyfter även i sin 

studie att personcentrerad omvårdnad är en viktig grundförutsättning för att skapa en god vård 

för personer med demens. Enligt Socialstyrelsen (2010) innebär personcentrerat omvårdnad att 

se och ta hänsyn till hela människan och inte bara sjukdomen och att vården utgår från den unika 

personen, samt att möta personen i samma planhalva. Jootun och McGhee (2011) menar att det 

är viktigt att sjuksköterskan lyssnar och har en grundlig förståelse för hur progressionen av 

demenssjukdomen samt andra åldersrelaterade förändringar kan påverka kommunikationen och 

att sjuksköterskan använder lämpliga strategier för att ingripa på ett effektivt sätt för att ge en 

individualiserad värdig vård. 

 

Då demenssjukdomen försvårar kommunikationen är det viktigt att sjuksköterskan uppmuntrar 

personen att kommunicera på ett sätt som passar individen.  Resultatet av vår litteraturstudie 

visade också att anhöriga hade en betydelsefull roll i vården. I en studie av Ericson, Hellström, 

Lundh och Nolan (2001) lyftes anhöriga upp som ett viktigt stöd och att närvaron av en anhörig 

gjorde det möjligt för personen med demens att vara mer aktiv och engagerad på ett sätt så att 

personen med demens behöll sin identitet och värdighet, vilket ökade livskvalitén. En god 

kommunikation är viktigt oavsett hur svårt det kan vara att kommunicera med personer med 

demenssjukdom. Den sjuke kan inte alltid kommunicera tillbaka men det är trots detta viktigt att 

sjuksköterskan bekräftar och skapar en god relation till patienten för att ge en värdig vård. Som 

sjuksköterska krävs det att man har tålamod, tid, förståelse, stöd från anhöriga, empati och 

kunskap om demenssjukdomar för att lättare kunna förstå deras omvärld. 

 

I denna litteraturstudie framkom även att det var ansträngande att vårda patienter med demens 

och att sjuksköterskor kunde hamna i svåra etiska situationer.  Etik har en betydelsefull plats i 

omvårdanden för att skapa omsorgsfull vård för patienten. I det dagliga arbetet möter 

sjuksköterskan ständigt etiska situationer som sjuksköterskan ska handskas med på ett rätt och 

ett etiskt och moraliskt sätt. Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver att för att kunna 

möta en etisk situation behöver sjuksköterskan en teoretisk grund i det etiska koderna och veta 
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vad som gör gott för patienten.  Etiska dilemman uppstår då sjuksköterskor måste gå emot 

patientens vilja för att patienten inte ska komma till skada. För att patientens autonomi ska 

kunna främjas är en gemensam värdegrund inom vården av stor betydelse som baserar sig på en 

humanistisk människosyn med respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet. De 

personliga värdena påverkar hur sjuksköterskan handlar i mötet med patienten. Sjuksköterskans 

mål bör vara att göra det bästa för patienten. I all omvårdnad har varje sjuksköterska ett 

moraliskt ansvar, sjuksköterskan drivs av personliga värden och etiska kunskaper som både 

erfarenhet och utbildning har bidragit till. Exempel på detta är ICN:s (International Council of 

Nurses) etiska kod, som används för att vägleda sjuksköterskor till en gemensam förhållningsätt, 

detta kan underlätta det etiska beslutsfattandet (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Det är 

denna etiska kod som Socialstyrelsen anser ska ligga till grund för sjuksköterskans arbete. 

Horton, Tschudin och Forget (2007) beskriver att etik grundas på värden och principer, de 

värden som individen har, uttrycks genom moraliska handlingar och etiska val. Vidare menar de 

att för att kunna möta, förstå patientens värde bör sjuksköterskan reflektera över sina egna 

värden. Konflikt kan uppstå om värdena skiljer sig åt vilket ger olika konsekvenser. Ulrich, et al. 

(2010) beskriver i sin studie att underbemanning orsakade mest stress för sjuksköterskan på 

avdelningen. Det var svårt att nå upp till de etiska kraven och riktlinjer som finns för 

professionen. Sjuksköterskan hade kunskap om vad som var moraliskt rätt att göra men yttre 

faktorer och begränsningar hindrade den moraliskt goda handlingen, vilket påverkade 

sjuksköterskans förmåga att lindra patientens lidande (ibid). Moralisk integritet beskrevs som 

något betydelsefullt både i professionen och i sin vardag. När sjuksköterskan hindra från att 

upprätthålla den moraliska integriteten upplevs moralisk stress i hög grad (Laabs, 2007; Ulrich, 

et al., 2010). Lindh, Severinsson och Berg (2009) skriver om vikten av att ha en mogen moralisk 

styrka, det vill säga styrkan att ha mod att följa sin inre övertygelser. Detta sågs som en drivande 

kraft där handlingarna gjorde skillnad för patientens välmående. Att uppmärksamma patientens 

och den egna sårbarheten möjliggjorde att sjuksköterskan kunde vara närvarande i situationen 

och vara öppen för patientens känslotillstånd. Vad vi kan konstatera är att det finns utmaningar i 

att vårda personer med demenssjukdomar som gör att sjuksköterskor ofta hamnar i etiska 

dilemman och får svårt att hantera olika situationer, då varje handling leder till konsekvenser. 

Att ha respekt för den demenssjukes självbestämmande i alla situationer kan medföra risk att 

personen kan skada sig själv eller andra och att inte göra det kan också innebära att 

sjuksköterskor går emot patientens vilja vilket kränker patientens autonomi.  

 

Det framkom i vår litteraturstudie att sjukhusavdelningar inte var lämpligt byggda för personer 

med demenssjukdomar. Miljön i sjukhuset var för överstimulerande som relaterade till mer 
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förvirring hos personer med demenssjukdomar. Fleming, Goodenough, Low, Chenoweth och 

Brodaty (2014) visar de att det finns ett samband mellan miljön och personer med 

demenssjukdomars livskvalité. Dem visar att högre livskvalité är förknippad med att leva i en 

miljö som är bekant och som ger möjligheter till samverkan med andra. Pettersson, Norell och 

Blusi (2010)  menar man att det mest önskvärda för äldre personer med demens är att 

inredningen ska kännas hemlik, med tillhörigheter som den äldre känner igen. Vidare menar 

Pettersson et al. (2010) att onödigt spring hos vård personalen bör minimeras då menar att det 

skapar oro hos personer med demens. Vård personalen försökte se till att det alltid fanns en 

personal synligt och tillgänglig på avdelningen för att inte bygga onödiga oro eller ångest hos 

personer med demens. Zingmark, Sandman och Norberg (2002) menar också att förekomsten av 

personliga tillhörigheter och begränsat buller och trafik, ger möjlighet för personer att bli 

avslappnade och ger därför en ökad möjlighet att möta deras individuella behov. Jones, Borbasi, 

Nankivell och Lockwood (2006) skriver däremot att en sjukhusmiljö på en akutvårdsavdelning 

har mycket fokus på den medicinska behandlingen och lämpar sig inte särskilt för personer med 

demens. Miljön på en akutvårds avdelning kan öka förvirring och eskalera till aggressivitet och 

oro hos personer med demens. Resultatet i denna litteraturstudie tyder det att det finns en del 

faktorer som kan påverka den psykosociala miljön negativt för personer med demenssjukdomar 

eftersom de möts av olika intryck och befinner sig i en främmande miljö som riskerar att deras 

identitet och livskvalité försämras. Rekommendationer för omvårdnaden för personer med 

demenssjukdomar är enligt Socialstyrelsen (2010) att ge en personcentrerad omvårdnad, detta 

menas att omvårdnaden och vårdmiljön görs mer personligt. 

 

Resultatet visade att tiden har stor betydelse för hur vårdkvalitén kommer att bli hos personer 

med demenssjukdomar. Sjuksköterskorna upplevde att de inte hann lära känna personen bakom 

sjukdomen för att kunna ge en bra vård. Tidsbrist leder till att omvårdnaden till personer med 

demenssjukdomar blir lidande vilket även påverkar vårdkvalitén negativt. Hemsley, Balandin 

och Worrall (2012) visar att tiden är en viktig faktor för att kunna ge en god information och 

skapa en bra kommunikation till patienter i en sjukhusmiljö. Även den personcentrerade 

omvårdnaden kan bli svår att åstadkomma på grund av tidsbristen som förekommer på sjukhus 

avdelningar (Nilsson, Rasmussen, Lindkvist & Edvardsson, 2012). Nilsson et al. (2012) menar 

att om man minskar på vårdtiden kan kvaliteten i vården. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL, SFS 1996:787), 28 § ska ledningen av hälso- och sjukvården vara organiserad så att den 

tillgodoser god kvalitet av vården. Resultatet i vår litteraturstudie tyder att tidsbristen på sjukhus 

avdelningar kan påverka omvårdnaden på ett negativt sätt och att den personcentrerade 

omvårdnaden kan bli lidande. Brist på rutiner, ökat antal patienter, personal brist och 



21 
 

förekomsten av akut sjuka patienter på en sjukhusavdelning, ställer till stora utmaningar att få 

tiden att räcka till. Det krävs att sjuksköterskor känner stöd från verksamheten och får möjlighet 

till extraresurser för att sjuksköterskan och personer med demenssjukdom kan få den tid som 

behövs för att kunna ge en god vård och skapa en god relation till patienter med 

demenssjukdomar.   

 

Det framkom i vår litteraturstudie att när det gäller vidareutbildning och-, kompetensutveckling 

upplevde sjuksköterskorna att de har för lite kunskap om sjukdomen och om hur de skulle 

hantera patienter med demenssjukdomar. Sjuksköterskorna upplevde att grundutbildningen inte 

räcker till och att det behövs mer utbildning för att kunna ge dessa patientgrupper en bättre vård. 

Sjuksköterskorna lyfte fram att kompetensbrist leder till utmattning och frustration över att inte 

kunna ge den vård som personer med demens förtjänar. Norbergh, Helin, Dahl, Hellzén och 

Asplund (2006) visar att sjuksköterskor behöver kunskap om demensvård för att kunna ge en bra 

vård. De visar också att en ökad kunskap och erfarenheter har betydelse för sjuksköterskans 

attityder i demensvården.  Att ha en positiv inställning gentemot personer med 

demenssjukdomar ger detta en bättre förutsättning för en bättre vård. Vi anser att det är viktigt 

att lyfta fram kompetensutvecklingen inom det berörda området eftersom litteraturstudien visade 

att sjuksköterskor behöver mer kunskap för att kunna utveckla en bra vård till personer med 

demenssjukdomar. När en person med nedsatt kognitiv förmåga läggs in på sjukhus kan det bli 

svårt att hantera dessa patienter, det kan bli svårt att bemöta personer som är förvirrade, vilket 

kan skapa osäkerheter hos vårdpersonalen. Sjuksköterskor behöver särskilda kunskaper och 

färdigheter för att ge evidensbaserad vård som kan upprätthålla en bra vård till personer med 

demens. Vården bygger på ett teamarbete där flera olika professioner samarbetar och varje 

kompetens är betydelsefull. Bristande kompetens hos kollegor kan därför skapa negativa 

konsekvenser för patienten och en negativ stress hos sjuksköterskan.  Med hjälp av utbildning, 

tillgång till de senaste rönen, stöd från arbetskamrater eller de verksamhetsansvariga, kunskap 

och en positiv attityd kan detta bidra till att en bättre förutsättning till personcentrerad vård 

vilket möjligen kan skapa en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med 

demens på en sjukhusavdelning. För att få svar på vår fråga genomfördes en systematisk 

litteratursökning. För att en studie ska ses som trovärdig ingår fyra kriterier som ska uppfyllas: 

tillförlitlighet, bekräftbarhet, överförbarhet och pålitlighet (Polit & Beck, 2012, s. 585).  
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För att få en bra tillförlitlighet i denna litteraturstudie har sökorden som används ansetts som 

relevanta för studien och för att få fram dessa sökord har svensk Mesh och fritext används. En 

välgjord litteratursökning handlar om att få med all litteratur inom de berörda området för att 

kunna ge ett tillförlitligt resultat. Under vår sökprocess finns däremot en risk att relevanta 

artiklar har försummat, då vi har för få MeSH och Headings termer i vår sökning kan detta ses 

som en brist. Eftersom att vi fick för få artiklar som endast beskrev sjuksköterskans perspektiv 

valde vi att inkludera annan vårdpersonal, vilket utökade antal artiklar. Vi har varit noggranna 

med att välja ut artiklar som svarade mot studiens syfte och tagit ut textenheter från endast 

sjuksköterskans perspektiv ur artiklarnas resultat. Litteratursökningen och analysen har 

beskrivits på ett detaljerat sätt så att detta kan upprepas vilket ökar trovärdigheten (jmf. 

Holloway & Wheeler, 2013, s. 298-299).  

 

För att uppnå bekräftbarhet beskrivet Polit och Beck (2012, s. 585) att studiens resultat ska vara 

kopplat till syftet och att resultatet ska spegla deltagarnas upplevelser och berättelser inte 

forskarnas perspektiv. Författarna har arbetat tillsammans under hela projektet för att försöka 

undvika att se resultatet utifrån egna erfarenheter och tolkningar. Detta har författarna försökt att 

uppnå genom att författarna har arbetat textnära vilket även den manifesta innehållsanalysen 

innebär. Vi har varit noggranna med att översätta textenheterna från engelska till svenska och 

vid kondenseringen har vi kortat ner textenheten utan att ändra kärnan i innehållet.  

 

Överförbarhet handlar om studiens resultat är överförbart till andra sammanhang (jmf. Polit & 

Beck, 2012, s.585). Eftersom att det handlar om sjuksköterskans individuella upplevelser tror 

författarna att resultatet inte är överförbart men däremot ger författarna läsarna möjligheten att 

själva bedöma om en överförbarhet av resultatet är möjligt. Resultatet kan dock ge en ökad 

förståelse för sjuksköterskans upplevelse av att vårda personer med demens. Därmed är den 

överförbar i liknande situationer.  

 

Pålitlighet enligt (jmf. Holloway & Wheeler, 2013, s.303) innebär att metoden ska vara 

detaljerad beskriven så att läsaren ska kunna förstå och följa varje steg i metod delen. Forskarna 

har stärkt pålitligheten genom en tydlig redogörelse av tillvägagångssättet i metod avsnittet, 

vilket resulterar till att läsaren kan upprepa varje fas i metod delen. 
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Slutsats 

I denna litteraturstudie är det tydligt att sjuksköterskorna upplever utmaningar i att vårda 

personer med demens på en sjukhusavdelning. Utifrån studiens resultat kan författarna 

konstatera att sjuksköterskan bör ha ett personcentrerat förhållningssätt inom vården av personer 

med demenssjukdom. Att arbeta personcentrerad kan ge en ökad livskvalité, stärka initiativ 

förmågan och ge de en större känsla av självständighet och lugnande effekt hos personer med 

demens som är oroliga och aggressiva. För att hjälpa en person med demens behöver 

sjuksköterskan se individen bakom sjukdomen. Relationen mellan sjuksköterskan och personen 

med demens är av stor vikt likaså att sjuksköterskan är medveten om personens tidigare liv för 

att förstå personens livshistoria för att bevara personens autonomi och integritet.  

Litteraturstudien gav oss en djupare förståelse för sjuksköterskans upplevelser i att vårda 

personer med demenssjukdom. En ökad förståelse och en ökad medvetenhet om sjuksköterskors 

upplevelser ger oss möjlighet att reflektera över hur vården kan se ut till personer med demens i 

en miljö där olika patientgrupper befinner sig. En ökad medvetenhet ger oss kunskap om vilka 

faktorer som kan vara betydelsefulla i vården för att försöka förbättra vårdkvalitén för personer 

med demenssjukdom på en sjukhusavdelning. Utifrån studiens resultat kan vi konstatera att det 

finns många hinder som gör att sjuksköterskan inte kan ge en vård som personer med demens 

behöver, på grund av exempelvis fasta rutiner och arbetsmiljön. Förslag till vidare forskning 

inom detta område är att studera vilka andra åtgärder förutom ett personcentrerat förhållningssätt 

som kan förbättra vården för personer med demenssjukdom på en sjukhusavdelning. 
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