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Abstrakt 

  
Inledning:  För röntgensjuksköterskor krävs kompetens att kunna bemöta patienter med 

olika typer av behov, däribland patienter med demenssjukdom och deras särskilda 

behov. Denna patientgrupp känner sig ofta otrygga och ängsliga och detta förvärras i 

sjukhusmiljöer. Därför möter röntgenpersonal särskilda utmaningar när det gäller att ge 

Personer med demenssjukdom den optimala och trygga vård de behöver. Syfte: Syftet 

med denna litteraturöversikt var att identifiera vilka faktorer som påverkar det korta 

mötet i vården med personer med demenssjukdom. Metod: Studien utfördes som en 

kvalitativ litteraturöversikt. En systematisk sökning i databaserna PubMed och CINAHL 

resulterade i 9 vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskades och analyserades. 

Resultatet presenterades som kategorier. Resultat: Sex olika faktorer påverkade det 

korta mötet med personer med demenssjukdom; kommunikation, personcentrerad vård, 

kunskap, tid, miljö & organisation och anhöriga. Slutsats: Alla dessa faktorer är av stor 

betydelse för vården av personer med demenssjukdom. För att kunna möta denna 

patientgrupp på ett värdigt sätt krävs mer tid. Tiden möjliggör för en bättre 

kommunikation och en mer personcentrerad vård. Mer forskning behövs om det korta 

mötet på röntgenavdelningen då det saknas i litteraturen. Det hade varit av stort intresse 

och viktigt att veta hur röntgensjuksköterskan bäst kan möta denna patientgrupps behov 

trots den tidsbrist som råder i det korta vårdmötet.  

 

Nyckelord: Demenssjukdom, korta mötet, faktorer, kommunikation, personcentrerad 

vård, tid. 
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Abstract 

 
Introduction: For radiographers, expertise is required to be able to meet patients with 

different types of needs, including patient with dementia and their specific needs. This 

specific patient group often feel insecure and anxious and this is exacerbated in hospital 

environments. Therefore, radiographers face special challenges when it comes to 

providing persons with dementia with the optimal and safe care they need. Aim: The 

aim of this literature review was to identify which factors that affect the short meeting 

in the care of people with dementia. Method: The study was conducted as a qualitative 

literature review. A systematic search in the databases PubMed and CINAHL resulted 

in 9 articles that were quality checked and analyzed. The results were presented as 

categories. Results: Six different factors affected the short meeting of persons with 

dementia; communication, person-centred care, knowledge, time, environment & 

organization and relatives. Conclusion: All these factors are of great importance for the 

care of persons with dementia. To be able to meet this patient group with dignity more 

time is required. Time allows for better communication and more person-centred care. 

More research is needed on the short meeting in the radiology department as it is lacking 

in the literature. It would have been of great interest and importance to know how the 

radiographers best can meet the needs of this patient group despite the lack of time in 

the short care meeting. 

 

Keywords: Dementia, short meeting, factors, communication, person-centred care, 

time. 
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En av de mest förekommande folksjukdomarna är demenssjukdom (Ragneskog, 2013, s. 13). 

I Sverige lever mellan 130 000-150 000 personer med denna sjukdom och antalet förväntas 

öka i och med en ökande ålder hos den svenska befolkningen (Socialstyrelsen, 2017). År 2050 

förväntas antalet personer med demenssjukdom ha fördubblats (Socialstyrelsen, 2019). 

 

Demens är ett samlingsnamn för sjukdomar som medför minnessvårigheter, 

personlighetsförändringar och en försämring av det logiska tänkandet. Dessa kognitiva 

nedsättningar innebär ett handikapp för den drabbade. Demenssjukdom leder även till 

försämring av förmågan att kommunicera, förstå och tyda sin omgivning. Detta leder med stor 

sannolikhet till att personer med demenssjukdom ofta känner sig otrygga och ängsliga 

(Ragneskog, 2013, s. 13, 43). Personer med demenssjukdom har komplexa behov som de 

oftast inte själva kan förmedla. Dessa grundar sig på deras kognitiva nedsättningar (Borbasi, 

Jones, Lockwood & Emden, 2006; Ragneskog, 2013, s. 21). 

 

Det finns olika kriterier för att ställa en demensdiagnos. Det första är att personen som utreds 

ska ha en minnesstörning. Dessutom ska personen lida av ytterligare en försämrad 

hjärnfunktion, som till exempel agnosi, det vill säga oförmåga att förstå och tolka 

sinnesuttryck, afasi, problem att uttrycka sig verbalt eller apraxi, bristande förmåga att utföra 

enkla vardagliga rörelser (Fahlander, Fahlander, Karlsson & Vikström, 2009, s. 18). En del av 

utredningen för att ställa en demensdiagnos görs på röntgenavdelningen, framförallt med 

datortomografi (DT) och i vissa fall med magnetresonanstomografi (MR) (Larsson, 2008, s. 

180). Demenssymptomen är olika beroende på var i hjärnan skadan sitter. Den vanligaste 

typen av demens är Alzheimers. Diagnosen brukar delas upp i tre olika grader. Den första 

graden är lätt demens, då är det endast korttidsminnet som drabbats. Personen klarar 

fortfarande av att bo hemma och kan leva som vanligt. Den andra graden är medelsvår 

demens, vilket innebär att personens minne är sämre än vid lätt demens då det inte bara är 

korttidsminnet som försämrats. De klarar inte praktiska saker och behöver ofta hjälp och stöd 

vid vardagliga sysslor. Vid svår demens har personen agnosi, afasi och apraxi. Dessa personer 

klarar inte av att bo ensamma och behöver mycket hjälp. Det vanligaste är att personer 

drabbas av demens efter 65 års ålder, men det finns undantag då vissa drabbas redan vid 40-

års ålder (Ragneskog, 2013, s. 21).  

 

Personer med demenssjukdom är ofta inlagda på sjukhus (Torisson, Minthon, Stavenow & 

Londos, 2012). En fjärdedel blir inlagda på grund av fall eller annat trauma som lett till 
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frakturer. Även pneumoni och sjukdomar i mag-tarmkanalen är vanliga orsaker till 

sjukhusvård för personer med demenssjukdom (Rudolph et al., 2010). Turner, Eccles, Elvish, 

Simpson och Keady (2017) beskriver att sjukhuspersonal har svårigheter att bemöta och ge en 

god omvårdnad till denna patientgrupp. För vårdpersonalen är det en stor utmaning att vårda 

patienter med demenssjukdom i det korta mötet i vården på grund av deras kognitiva 

nedsättningar (Borbasi et al., 2006).  

 

Röntgensjuksköterskor i Sverige ska ha kunskap om god omvårdnad och besitta en teknisk 

kompetens. De möten som sker mellan röntgensjuksköterskor och patienter är oftast korta och 

specifika. I den goda omvårdnaden ingår kompetensen att kunna bemöta patienter med olika 

typer av behov. Undersökningar ska alltid ske i samarbete med vårdtagaren och/eller dess 

anhöriga. Viktigt är också att kunna kommunicera till patienten på ett adekvat, empatiskt och 

respektfullt sätt samt lyssna till patienten för att kunna genomföra en optimerad undersökning 

både tryggt och säkert (Örnberg & Andersson, 2012).  

 

Röntgensjuksköterskor möter ofta personer med demenssjukdom i sitt yrke. Därför är det 

viktigt för denna profession att ha kunskap och kunna bemöta denna patientgrupp samt dess 

anhöriga på ett sätt som kan bidra till en optimal röntgenundersökning. Syftet med denna 

litteraturöversikt var att identifiera vilka faktorer som påverkar det korta mötet i vården med 

personer med demenssjukdom. 

Definitioner och förkortningar 

I denna litteraturöversikt definieras ”det korta mötet i vården” som ett möte mellan patient 

och vårdpersonal på olika mottagningar och enheter, till exempel röntgenavdelningen och 

akutmottagningen. Ordet vårdpersonal används de tillfällen rapportförfattarna vill ge en 

gemensam benämning för röntgensjuksköterskor, röntgensjuksköterskestudenter och 

sjuksköterskor.  

Metod 

Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt med inspiration från Friberg (2017, s. 

141-142). Metoden följde tre steg; läsa igenom de valda artiklarna, granska och föra över det 

huvudsakliga innehållet i en översiktstabell och sedan sammanställa resultatet genom att 

kategorisera de olika påverkande faktorerna. En litteraturöversikt innebär att skapa en 
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översiktlig sammanställning från olika vetenskapliga artiklars resultat för att finna svaret till 

litteraturöversiktens syfte.   

Litteratursökning 

En pilotsökning gjordes för att få en överblick över hur mycket forskning som fanns inom 

området. Pilotsökningen gjordes i PubMed, CINAHL och Luleå Tekniska 

Universitetsbibliotekets sökruta. I pilotsökningarna lästes de vetenskapliga artiklarnas titlar. 

Utifrån de titlar som berörde de valda ämnet lästes abstrakten igenom för att undersöka om 

det fanns studier som var relevanta för litteraturöversiktens syfte samt för att se vilka sökord 

och källor som skulle kunna användas i den systematiska litteratursökningen (Friberg, 2017, 

s. 61-67).  

 

Efter pilotsökningen användes Svenska MeSH och Swemed+ för att få fram korrekta sökord 

på engelska. De databaser som valdes för litteratursökningen var CINAHL och PubMed då 

dessa gav bra resultat i den tidigare pilotsökningen. Sökorden som användes var dementia, 

Alzheimer, Alzheimers disease, radiology, health care, attitude, integrity, professional-patient 

relations, factors, communication, interaction, nursing, acute care och experience. 

Trunkering användes på vissa sökord för att utöka antalet träffar. Vidare användes ”free text” 

på de flesta av söktermerna på grund av att många av de söktermer som författarna ville 

använda sig av inte fanns som Mesh-termer samt för att utöka antalet träffar. Sökningarna 

gjordes genom att använda booleska termerna. Inklusionskriterierna för litteraturöversikten 

var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara högst 10 år gamla, publicerade på engelska och 

peer reviewed. Exklusionskriterierna var översiktsartiklar och de artiklar som inte berörde 

litteraturöversiktens syfte (Friberg, 2017, s. 70-75, 146-147). De 209 artikeltitlar som 

sökningarna resulterade i lästes igenom och därefter lästes 107 abstrakt. Detta resulterade i 20 

valda artiklar som lästes igenom av båda författarna och sökvägarna till dessa redovisades i 

söktabeller (Tabell 1). Söktabellerna inspirerades av Backman (2016, s. 88-96). 
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syfte med sökning: att finna vetenskapliga artiklar som berörde de olika faktorer som påverkar det korta mötet i 

vården med personer med demenssjukdom. 

Söknr           Söktermer                              Antal träffar                        Valda artiklar 

PubMed Filters: English, full text, 10 years, humans 2019-09-16 

1 FT          Dementia        68175 

2 FT         Alzheimer*        53085 

3 FT         Radiology        371749 

4 FT         Attitude*        129356 

5          1 OR 2               81792   

6           5 AND 3 AND 4        11                                            4 (2) 

7 FT         Health care        655142 

8 FT          Integrity                 31195 

9         5 AND 7 AND 8        42                                               3 (1) 

10 FT          Professional-patient  

                        relations                 34063 

11           5 AND 10                              3                                            1 (1) 

 

PubMed Filters: English, full text, 10 years, humans 2019-10-15  

1 MSH           Dementia        56308 

2 MSH           Alzheimers disease       32570   

3            1 OR 2                   56308 

4 FT           Experience        18928 

5            3 AND 4        1596 

6 FT          acute care        71336 

7           5 AND 6                      65                                 5 (2) 

CINAHL Filters: peer reviewed, years 2009-2019, full text, English 2019-09-18 

1 FT          Dementia         30737 

2 FT          Communication                     82724 

3 FT          Interaction         74861 

4 FT          Nursing                      169401 

5          1 AND 2         1461 

6         5 AND 4                       547 

7         6 AND 3                     58                                   4 (1) 

CINAHL Filters: peer reviewed, years 2009-2019, full text, English 2019-10-14  

1 FT               Dementia                                   31025 

2 FT          Acute care          13866 

3 FT          Experience          177959 

4 FT          Factors                     813745 

5         1 AND 2          417 

6          5 AND 3           68                                         

7          6 AND 4           30                                              3 (2)     

Summa artiklar:         20 (9) 

FT=Free text, MSH=Medical Subject Headings (kallas MeSH-termer) och *=trunkering 

20 valda artiklar till kvalitetsgranskningen. (9) =9 artiklar valda till analysen 

Kvalitetsgranskning 

Alla 20 vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades utifrån granskningsmallen för kvalitativa 

studier av Statens Beredning för medicinsk Utvärderings (SBU, 2017) (se Bilaga 1). Artiklar 

lästes och kvalitetsgranskades först separat av båda rapportförfattarna och sedan gemensamt 

för att diskutera och bedöma artiklarnas vetenskapliga kvalitet. Utifrån frågorna i 

granskningsprotokollet gjordes en kvalitetsgradering genom procentindelning. 

Rapportförfattarna bestämde att varje ja-svar motsvarade cirka 5% då det fanns 21 frågor i 
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granskningsmallen och nej-svar gav 0%. 80-100% innebar hög kvalitét, 70-79% medelkvalitét 

och under 70% låg vetenskaplig kvalitét (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 96). Efter 

kvalitetsgranskningen exkluderades ytterligare 10 artiklar då de var av låg kvalitet. De 9 valda 

artiklarna var alla av hög kvalitet och presenteras i en översiktstabell (se Tabell 2). Tabellen 

inspirerades av Friberg (2017, s. 47) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016, 

s. 110). 

   
Tabell 2 Översikt av analyserade artiklar. 

Författare, 

(år), land 

Studiens syfte Deltagare    Typ av studie 

& Metod 

Huvudfynd Kvalitè 

 

Booth et al. 

(2017), 

United 

Kingdom & 

Norway 

Att utforma, 

implementera och 

utvärdera effekten av 

utbildning inom 

demenssjukdomar. 

26 

röntgensjuksk

öterskestudent

er   

Kvantitativ och 

kvalitativ  

 

Longitudinell 

studie genom 

fokusgrupper 

med öppna 

intervjuer  

 

Studenterna tyckte 

att det var svårt att 

möta personer med 

demenssjukdom på 

röntgen då de kände 

att de inte hade fått 

den kunskapen från 

utbildningen. 

Hög 

Challen et 

al. (2018), 

Australia 

Att undersöka 

röntgensjukskötersko

rnas, studenternas, 

PmD och deras 

anhörigas upplevelser 

kring omvårdnaden i 

det korta mötet.  

4 PmD, 6 

anhöriga, 8 

röntgensjuksk

öterskor och 

19 

röntgensjuksk

öterskestudent

er 

 

Kvalitativ 

 

Tvärsnittsstudie, 

semistrukturera

de intervjuer 

och 

fokusgrupper 

Negativa 

erfarenheter från 

anhöriga, PmD, 

studenter och 

röntgensjukskötersk

or i form av stress, 

smärta, våld och 

negativa fördomar. 

Hög  

de Vries et 

al. (2019), 

United 

Kingdom 

Att undersöka de 

anhörigas 

erfarenheter av besök 

på akutmottagningen 

tillsammans med 

deras familjemedlem 

med demens. 

26 anhöriga 

till PmD 

Kvalitativ 

 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

De anhöriga 

upplevde att de inte 

blev sedda, att deras 

kunskap inte togs 

på allvar och att de 

inte fick tillräckligt 

med stöd från 

vårdpersonalen.  

 

Hög  

Fukuda et al. 

(2015), 

Japan 

Att utforska vilka 

utmaningar som 

sjuksköterskor möter 

när de ger vård till 

PmD på akutsjukhus.  

50 

sjuksköterskor 

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

genom 8 

fokusgrupper 

En negativ spiral i 

bemötandet och 

kommunikationen 

mellan 

sjuksköterska och 

PmD identifierades 

på grund av brist på 

kunskap och 

erfarenheter hos 

vårdpersonalen. 

Sjukhusmiljön var 

inte 

demensanpassad.  

 

Hög 
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Tabell 2 Översikt av analyserade artiklar 

Författare, 

(år), land 

Studiens syfte Deltagare    Typ av studie 

& Metod 

Huvudfynd Kvalitè 
 

Hammar et 

al. (2011), 

Sweden 

Att beskriva 

skillnader i hur PmD 

och vårdarpersonal 

kommunicerar med 

Music Therapeutic 

Caregiving (MTC) 

och utan MTC.  

 

10 PmD och 6 

vårdpersonal 
Kvalitativ 

 

Observation 

Skillnader 

identifierades i den 

kognitiva förmågan 

hos PmD med och 

utan MTC. 

Hög 

Miller et al. 

(2019), 

United 

Kingdom 

Att kartlägga de 

praktiska upplevelser 

som 

juniorröntgensjuksköt

erskor har av mötet 

med PmD på 

röntgenavdelningen. 

6 

röntgensjuksk

öterskor 

Kvalitativ 

 

Semistrukturera

de intervjuer 

Identifierad brist på 

självförtroende, 

erfarenhet och 

utbildning hos 

röntgensjukskötersk

orna i bemötandet 

av PmD. Tid och 

anhöriga var 

påverkade faktorer i 

det korta mötet.  

  

Hög 

Parke et al. 

(2019), 

Canada 

Att utvärdera om ett 

kommunikationshjälp

medel som 

sjukhusberedningen 

tagit fram är 

genomförbart. 

 

14 anhöriga 

till PmD 

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

genom 2 

fokusgrupper 

Kommunikationshj

älpmedlet kunde 

bidra till en mer 

personcentrerad 

vård av PmD.  

Hög 

Pinkert et al. 

(2018), 

Germany  

Att undersöka 

sjuksköterskornas 

erfarenheter av att 

vårda PmD på 

akutmottagningen. 

68 

sjuksköterskor  

Kvalitativ 

 

Fokusgrupper 

och intervjuer 

Osäkerhet bland 

sjuksköterskorna i 

bemötandet av 

PmD. 

Personcentrerad 

vård var önskvärd 

men 

sjukhusverksamhete

n tillät inte detta 

fullt ut eftersom det 

ej fanns tillräckligt 

med tid och 

resurser. 

 

Hög 

Tranvåg et 

al. (2015), 

Norway 

Att undersöka och 

beskriva hur 

värdigheten hos PmD 

kan behållas i 

samspelet med familj, 

socialt nätverk och 

vårdpersonal. 

11 PmD Kvalitativ 

 

Intervjuer 

I mötet med 

vårdpersonal var 

det viktigt att känna 

värme, förståelse 

och att ses som 

likvärdig för att 

känslan av 

värdighet inte ska 

försvinna.  

 

Hög 

PmD=Personer med demenssjukdom 
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Dataanalys 

Analysen utfördes enligt Fribergs 3 steg. Det första steget var att läsa igenom de valda 

vetenskapliga artiklarna tills dess innehåll och kontext var förståeliga. Vidare skrevs en 

sammanfattning av varje studie. Det andra steget i analysprocessen gjordes för att föra över 

det huvudsakliga innehållet från artiklarna i en översiktstabell (se Tabell 2). Detta för att få en 

god översikt av de studier som valts vilket var av stor vikt för det fortsatta analysarbetet. Det 

sista steget var att identifiera likheter och/eller skillnader i de olika valda vetenskapliga 

artiklarna (se Tabell 3). En sammanställning av resultatet presenteras under olika kategorier 

(Friberg 2017, s.148-150).  

Resultat 

Sex olika kategorier identifierades som påverkande faktorer i det korta mötet med personer 

med demenssjukdom i dataanalysen (se Tabell 3). Dessa sex kategorier var; kommunikation, 

personcentrerad vård, kunskap & erfarenhet, tid, miljö & organisation och anhöriga.  

 

Tabell 3. Översiktstabell över resultatets olika kategorier         

Artiklar Kommunik

ation 

Personcentr

erad vård 

Kunskap & 

Erfarenhet 

Tid Miljö & 

Organisatio

n 

 Anhöriga 

Booth et al. 

(2017) 

 X X    

Challen et 

al. (2018) 

X X X X X X 

de Vries et 

al. (2019) 

X  X X  X 

Fukuda et 

al. (2015) 

  X X X X 

Hammar et 

al. (2011) 

X   X   

Miller et al. 

(2019) 

X  X X X X 

Parke et al. 

(2019) 

X  X    

Pinkert et 

al. (2018) 

X X X X X X 

Tranvåg et 

al. (2015) 

X  X    

 

Kommunikation 

Sju artiklar visade att kommunikationen var en faktor som kunde påverka det korta 

mötet i vården med personer med demenssjukdom (Challen, Low & McEntee, 2018; de 

Vries, Drury-Ruddlesden & Gaul, 2019; Hammar, Emami, Engström & Götell, 2011; 
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Miller, Booth & Spacey, 2019; Parke, Hunter, Schulz & Jouanne, 2019; Pinkert et al., 

2018; Tranvåg, Petersen & Naden, 2015).  

 

En god kommunikation gentemot personer med demenssjukdom och deras anhöriga var 

enligt Challen et al. (2018) och de Vries et al. (2019) en skyldighet och betydelsefullt 

för vårdpersonal i det korta mötet med denna patientgrupp. En god kommunikation 

kunde åstadkommas genom att använda ett lugnt, långsamt och tydligt tal, en varsam 

fysisk kontakt och ögonkontakt (Challen et al., 2018; Hammar et al., 2011; Miller et al., 

2019; Pinkert et al., 2018). Ett annat alternativ för att skapa en god kommunikation var 

att använda sig av sång och musik. När vårdpersonalen sjöng äldre sånger som 

patienterna var bekanta med blev de mer följsamma i sina rörelser och mer benägna att 

följa instruktioner vid påklädningssituationer (Hammar et al., 2011). Kommunikationen 

mellan vårdpersonal och patienter med demenssjukdom underlättades av att 

vårdpersonalen fokuserade på patientens välmående istället för endast på de praktiska 

arbetsuppgifterna (Pinkert et al., 2018).  

 

För att förbättra kommunikationen mellan vårdpersonal i det korta mötet på akuten och 

personer med demenssjukdom utvärderade Parke et al. (2019) ett 

kommunikationshjälpmedel som testades på akutmottagningen. Hjälpmedlet innehöll 

bakgrundsinformation om patienterna som exempelvis deras mediciner, deras närmsta 

anhöriga och specifika strategier för att lindra stress och oro hos den demenssjuke 

individen. Kommunikationshjälpmedlet kunde ge en bättre kommunikation mellan 

vårdpersonal och patienterna samt gav dem mer inflytande över sin egen situation. 

 

Att kommunicera med ett tydligt tal och att bemöta personer med demenssjukdom med 

vänlighet, tålamod och respekt samt att vara en god lyssnare var viktigt för patientens 

värdighet under det korta vårdmötet (Tranvåg et al., 2015). En dålig kommunikation 

och ett dåligt bemötande av vårdpersonal kunde leda till en förlorad känsla av värdighet 

samt oro, stress och i vissa fall aggression hos patienten. Exempel på dåligt bemötande 

kunde vara genom att kommunicera utan ögonkontakt, stå långt ifrån patienten och 

prata snabbt samt otydligt (de Vries et al., 2019). 
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Personcentrerad vård 

Tre artiklar visade att personcentrerad vård var en faktor som påverkade det korta mötet 

i vården med personer med demenssjukdom positivt (Booth, Kada, Satinovic, Phillips & 

Miller, 2017; Challen et al., 2018; Pinkert et al., 2018).  

 

Personcentrerad vård var enligt Challen et al. (2018) och Pinkert et al. (2018) en viktig faktor 

för att kunna genomföra en bra undersökning av personer med demenssjukdom. Att 

respektera patienten och att utföra en personcentrerad vård var något positivt för alla 

inblandade i det korta vårdmötet. Personcentrerad vård var enligt Challen et al. (2018) att 

värna och se till individens autonomi, minne, medvetande, personlighet och identitet. Att som 

vårdpersonal kunna skilja individen från demensdiagnosen och se olikheterna trots samma 

diagnos var viktigt för att kunna bemöta denna patientgrupp utefter deras specifika behov och 

beteende (Booth et al., 2017; Pinkert et al., 2018). Detta innebar att vårdpersonalen ofta var 

tvungna att avvika från deras vanliga vårdrutiner och strategier och vara mer kreativa i sitt 

arbetssätt (Challen et al., 2018; Pinkert et al.,2018). Challen et al. (2018) ansåg att 

kreativiteten kunde ses i bland annat hur röntgensjuksköterskan ändrade sina rutiner vid 

bildtagning av personer med demenssjukdom. I vissa situationer kunde en ändring av 

bildtagningspositioneringen behövas för att minska stress, oro och smärta samt för att 

möjliggöra ett bra kort möte på röntgenavdelningen.  

Kunskap och erfarenhet 

Åtta studier visade att brist på kunskap och erfarenhet om demenssjukdomar hos vårdpersonal 

påverkade det korta mötet (Booth et al., 2017; Challen et al., 2018; de Vries et al., 2019; 

Fukuda, Shimizu & Seto, 2015; Miller et al., 2019; Perke et al., 2019; Pinkert et al., 2018; 

Tranvåg et al., 2015). 

 

Bristen på kunskap och erfarenhet om demenssjukdomar gjorde det svårt att utföra en god 

omvårdnad då det var omöjligt att möta patienternas specifika behov (Parke et al., 2019; 

Pinkert et al., 2017). Eftersom varje person med demenssjukdom är unik och ingen individ är 

den andre lik, behövdes denna kunskap och erfarenhet för att kunna ge en god och säker 

omvårdnad (Challen et al., 2018; de Vries et al., 2019; Pinkert et al., 2017). Enligt Tranvåg et 

al. (2015) kunde utbildning och kunskap om demenssjukdomar påverka vårdpersonalens sätt 

att bemöta och hantera oroliga patienter med demenssjukdom. Med denna kunskap och 

erfarenhet förbättrades det korta mötet med denna patientgrupp. Två anledningar till bristande 
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kunskap om demenssjukdomar hos röntgensjuksköterskor var undermålig utlärning under 

röntgensjuksköterskeutbildningen och brist på klinisk erfarenhet under praktiken. En bättre 

utbildning och längre erfarenhet underlättade röntgenundersökningarna av denna patientgrupp 

(Booth et al., 2017; Challen et al., 2018; Miller et al., 2019). En förbättring av omvårdnaden 

av personer med demenssjukdom krävde att sjukhuset försåg vårdpersonalen med 

specialiserad utbildning och skolning inom demenssjukdomar. Detta för att kunna bemöta 

deras behov och för att känna trygghet som personal i mötet och omvårdnaden av denna 

patientgrupp (Fukuda et al., 2015; Miller et al., 2019; Pinkert et al., 2017). 

 

Enligt Fukuda et al. (2015) och Pinkert et al. (2017) spelade erfarenheten hos vårdpersonalen 

en signifikant roll i bemötandet och omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Ju mer 

erfaren desto tryggare och mer kunnig var vårdpersonalen i sin yrkesroll vilket resulterade i 

en bättre omvårdnad av patienter med demenssjukdom.  

Tid 

Sex studier visade att tid var en påverkande faktor i det korta mötet med personer med 

demenssjukdom (Challen et al., 2018; de Vries et al., 2016; Fukuda et al., 2015; Hammar et 

al., 2011; Miller et al., 2019; Pinkert et al., 2018). 

 

Tre studier (Challen et al., 2018; Miller et al., 2019; Pinkert et al., 2017) framhävde att en gott 

bemötande i det korta vårdmötet krävde tid och en stressfri miljö. När vårdpersonalen kände 

stress försämrades bemötandet gentemot personer med demenssjukdom och patienterna kunde 

känna sig oroade och upprörda. För att förhindra detta krävdes mer tid och tålamod från 

personalen vilket hade en lindrande effekt av förvirringen och oron. En person med 

demenssjukdom behövde också tid för att kunna svara på eventuella frågor (Challen et al., 

2018; Hammar et al., 2011; Miller et al., 2019). Miller et al. (2019) ansåg att de korta 

undersökningstiderna på röntgenavdelningen inte var anpassade för denna patientgrupp, då 

det krävdes längre tid för att kunna möta deras behov. Exempelvis behövde oftast personer 

med demenssjukdom extra tid för att byta om inför undersökningen och ibland har de svårt att 

lämna ifrån sig sina tillbehörigheter som till exempel handväska och halsband. Dessutom 

beskrev Fukuda et al. (2015) att tiden vårdpersonalen hade för att bemöta patienten hade stor 

påverkan på den kognitiva förmågan hos denna patientgrupp. Studierna av Challen et al. 

(2018) och Miller et al. (2019) visade att det enda sättet att förhindra och lindra oro och 

ångest hos patienterna som röntgensjuksköterska var att ta sig tid med patienterna och inte 
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stressa igenom undersökningen. Det var inte endast tidsbristen som ledde till att personalen 

kände stress, även en otillräcklig personalstyrka var en stressfaktor som resulterade i ett sämre 

bemötande av personer med demenssjukdom i det korta mötet i vården (Challen et al., 2018; 

Pinkert et al., 2017). 

 

För att förbättra förutsättningarna för ett bra möte mellan röntgensjuksköterska och personer 

med demenssjukdom på röntgenavdelningen beskrev Challen et al. (2018) att vissa 

förändringar krävdes. Exempel på detta kunde vara att denna patientgrupp var de första att 

prioriteras till röntgenavdelningen på morgonen eftersom personalen då hade mer tid. Det 

kunde leda till en effektivare bildtagning eftersom röntgensjuksköterskorna enligt deras 

erfarenheter dessutom märkt av att dessa patienter var mindre oroade och stressade på 

morgonen än på eftermiddagen och kvällen. I studierna av Challen et al. (2018) och de Vries 

et al. (2016) kunde en lång väntetid för undersökning på röntgenavdelningen och 

akutmottagningen för personer med demenssjukdom vara mycket påfrestande och bidrog ofta 

till onödig oro och ångest hos patienten.  

Miljö och organisation 

Fyra artiklar visade på att sjukhusmiljön och sjukhusorganisationen var en påverkande 

faktor i det korta vårdmötet med personer med demenssjukdom (Challen et al., 2018; 

Fukuda et al., 2015; Miller et al., 2019; Pinkert et al., 2018). 

 

I studien av Pinkert et al. (2017) och Fukuda et al. (2015) låg mycket av ansvaret för resultatet 

av omvårdnaden och bemötandet av personer med demenssjukdom på sjukhusorganisationen. 

Det var viktigt att erhålla resurser och stöd från sjukhusorganisationen och andra medarbetare 

för att kunna bedriva en sjukvård anpassad efter personer med demenssjukdom i den 

ekonomiskt drivna sjukhusmiljön. Bristande stöd i arbetet med denna patientgrupp ledde till 

frustration, stress och låg arbetstillfredsställelse för vårdpersonalen. Med en god 

sjukhusekonomi och förståelse från sjukhusledningen kunde en mer anpassad vård för 

personer med demenssjukdom utföras genom att exempelvis utbilda personal inom 

demenssjukdomar samt genom ett bättre samarbete mellan de olika professionerna i 

sjukvården.  

 

Enligt Challen et al. (2018), Fukuda et al. (2015) och Pinkert et al. (2017) var en anledning till 

att patienter med demenssjukdom ofta kände oro, förvirring och rädsla i samband med besök 
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på sjukhuset att de befann sig i en helt ny miljö som de inte var vana vid. I studien av Pinkert 

et al. (2017) lyfte vårdpersonalen fram vikten av att skapa en familjär och hemtrevlig miljö 

för denna patientgrupp. Den familjära miljön önskades för att ge trygghet åt patienten. Både 

Challen et al. (2018) och Miller et al. (2019) påvisade att miljön på röntgenavdelningen var en 

påverkande faktor för patienterna och deras välmående. För att förbättra förutsättningarna för 

en bra röntgenundersökning beskrev Challen et al. (2018) att vissa förändringar krävdes i 

verksamheten och dess sjukhusmiljö. Olika exempel på förbättring av miljön kunde vara att 

höja temperaturen och att försöka hålla ner stress- och ljudnivån i undersökningsrummet.   

 

Röntgensjuksköterskans förberedelser var viktiga inför mötet av patienter med 

demenssjukdom. Dessa förberedelser var betydelsefulla för att skapa en så trygg miljö som 

möjligt. Exempel på detta kunde vara att iordningställa röntgenrummet, prata med anhöriga 

om deras familjemedlems behov och mående, ställa in röntgenapparaten och ta in extra 

personal (Challen et al., 2018). Fukuda et al. (2015) beskrev hur vårdpersonal på 

akutmottagningen kunde förbereda mötet och omvårdnaden av personer med demenssjukdom 

genom noga förberedelser och förebyggande åtgärder. Exempelvis genom att ställa undan lösa 

föremål som patienten lätt kunde trilla över och att observera patienterna för att kunna 

upptäcka snabba humörförändringar och förhindra aggressiva utbrott, oro och rädsla. 

Anhöriga 

Fem studier visade på att anhöriga skänker en trygghet till personer med demenssjukdom i det 

korta mötet i vården (Challen et al., 2018; de Vries et al., 2019; Fukuda et al., 2015; Miller et 

al., 2019; Pinkert et al., 2018). I studierna av Miller et al. (2019) och Fukuda et al. (2015) 

påpekades dock både för-och nackdelar med att involvera anhöriga i undersökningarna. 

 

Att separeras från sina anhöriga på röntgenavdelningen kunde bli en traumatisk upplevelse för 

personer med demenssjukdom. Det kunde skapa en ytterligare förvirring, rädsla och oro för 

individen. Det var därför bättre att involvera den anhörige i undersökningen för att patienten 

skulle känna trygghet och kunna kommunicera genom den anhörige (Challen et al., 2018; 

Miller et al., 2019). De anhöriga hade strategier för att förhindra oro, aggressivitet, smärta och 

rädsla hos deras familjemedlem i stressade situationer. Detta visade sig ha stor påverkan på 

undersökningen, omvårdnaden och patientsäkerheten. Anhörigas kunskap om deras 

familjemedlem med demenssjukdom var till stor hjälp för vårdpersonalen i det korta mötet 

och omvårdnaden av patienten (Challen et al., 2018; de Vries et al., 2019; Fukuda et al., 
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2015). De anhöriga kunde förbereda familjemedlemmen genom att bland annat ge 

smärtstillande och informera om undersökningsproceduren för att minska förvirringen, oron 

och smärtan (Challen et al., 2018). I studien av Pinkert et al. (2018) framkom att anhöriga var 

viktiga för att kunna ge bakgrundsinformation om patienter med demenssjukdom, vilket 

möjliggjorde för en mer personcentrerad vård. Enligt Fukuda et al. (2015) var patientens 

känsla av säkerhet och beteende förknippat till om anhöriga närvarade eller inte. När anhöriga 

var med kände denna patientgrupp en trygghet och ett lugn som påverkade humöret hos 

patienten på ett positivt sätt. För vårdpersonalen ökade chanserna för en god omvårdnad av 

patienten om anhöriga var närvarande.  

 

Miller et al. (2019) nämnde två anledningar till varför anhöriga ibland kunde bli ett hinder för 

en optimal röntgenundersökning av personer med demenssjukdom. Dels kunde det bero på att 

den anhörige inte hade en bra relation till sin familjemedlem eller att anhöriga gjorde 

situationen i undersökningsrummet för stökig och distraherande för patienten, vilket kunde 

leda till ytterligare förvirring och oro. Studien av Fukuda et al. (2015) nämnde också att det 

kunde vara en nackdel att involvera anhöriga i undersökningarna eftersom vissa anhöriga var 

äldre och själva hade en demenssjukdom, vilket ledde till ännu större förvirring och oro hos 

patienten. 

Diskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att identifiera vilka faktorer som påverkar det korta mötet i 

vården med personer med demenssjukdom. 

Metoddiskussion 

En allmän litteraturöversikt valdes som metod då den är lämplig för att studera och identifiera 

påverkande faktorer i vården. Eftersom både kvantitativ och kvalitativ forskning kunde 

användas, gav denna typ av studiedesign en tillgång till fler vetenskapliga studier (Friberg, 

2017, s. 141-144). Eftersom litteratursökningen främst gav träffar i form av kvalitativa studier 

valdes att göra en allmän litteraturöversikt med kvalitativ design. En svaghet med 

litteraturöversiktsmetoden är att det finns en risk att endast välja ut information som baseras 

på förförståelse. För att förhindra detta har rapportförfattarna använt sig av en systematisk 

selektionsmetod. Därför har artiklarna först lästs individuellt och vidare diskuterats 

gemensamt. Detta ökar litteraturöversiktens pålitlighet (Friberg, 2017, s. 143; Henricson, 

2012, s. 474-475; Wallengren & Henricson, 2012, s. 488-492).  
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Två databaser som är kända för sina vetenskapliga artiklar inom medicin och omvårdnad 

användes för artikelsökningen, PubMed och CINAHL. Att använda sig av mer än en databas 

ökar litteraturöversiktens trovärdighet (Backman, 2016, s. 192; Friberg, 2017, s. 71; 

Henricson, 2012, s. 473). Sökfiltret peer reviewed användes för att öka kvaliteten på 

litteraturöversikten. Artiklar äldre än 10 år sållades bort på en gång då rapportförfattarna ville 

basera resultatet på ny forskning. Valet att inte inkludera översiktsartiklar bestämdes eftersom 

rapportförfattarna endast ville ha originalartiklar som inte baserades på andra studiers resultat, 

vilket stärker trovärdigheten i litteraturöversikten (Friberg, 2017, s. 50). Att 

litteratursökningen resulterade i vetenskapliga artiklarna från olika länder gav en bredare 

litteraturöversikt vilket också ökar litteraturöversikten trovärdighet och överförbarhet. Dock 

kan det också ses som en svaghet eftersom det kan bli svårare att generalisera resultatet på 

svensk vårdkultur (Henricson, 2012, s. 475).  

 

Utifrån den systematiska sökningen kunde endast tre artiklar som utfördes på 

röntgenavdelning inkluderas. Av denna anledning valdes att även att inkludera fem artiklar 

som handlade om korta möten med personer med demenssjukdom på akutmottagningen. 

Utöver dessa valdes ytterligare en vetenskaplig artikel som berörde personer med 

demenssjukdom och vårdpersonal på äldreboenden. Denna tog inte upp det korta mötet på 

sjukhuset men inkluderades på grund av att denna studie innefattade situationer som 

röntgensjuksköterskor dagligen stöter på i sitt yrke. Rapportförfattarna ansåg därför att denna 

studie var relevant för litteraturöversiktens syfte men det kan givetvis ses som en svaghet för 

översiktens resultat. Att välja artiklar som publicerades på engelska bestämdes eftersom att 

engelskan numera är vetenskapens officiella språk (Friberg, 2017, s. 51). 

Kvalitetsgranskningen gjordes genom att först granska de vetenskapliga artiklarna enskilt och 

sedan gemensamt. Alla artiklar som valdes var av hög kvalitet. Både kvalitetsgranskningen 

och dess genomförande ökar litteraturöversiktens trovärdighet (Wallengren & Henricson, 

2012, s. 491; Willman et al., 2016, s. 91).  

 

Att vara två författare som skriver, diskuterar och analyserar arbetet tillsammans har varit av 

stort värde för rapportförfattarna. Under arbetets gång har opponering getts i form av tre 

gruppseminarier med klasskamrater, handledare och kursansvarig. Under dessa seminarier har 

konstruktiv kritik mottagits och tips om förändringar getts för att hjälpa arbetet framåt. Detta 

styrker litteraturöversiktens trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet (Friberg, 2017, s. 

23; Wallengren & Henricson, 2012, s. 492-494; Henricson, 2012, s. 474).  
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Resultatdiskussion 

Analysen resulterade i sex olika påverkande faktorer; kommunikation, personcentrerad vård, 

kunskap & erfarenhet, tid, miljö & organisation och anhöriga. 

 

Kommunikation var en påverkade faktor i det korta mötet med personer med demenssjukdom 

i vården. I kommunikationen mellan vårdpersonal och personer med demenssjukdom var det 

viktigt att använda sig av ett lugnt, långsamt och tydligt tal, ögonkontakt och en varsam fysisk 

beröring. Detta styrks även av två olika studier varav en genomfördes på strokenheten och en 

litteraturöversikt som undersökt kommunikationen på olika akutmottagningar (O'Halloran, 

Worrall & Hickson, 2011; Roh & Park, 2016). Dessa två studier visar att en kommunikation 

genom ett lugnt, långsamt och tydligt tal är en påverkande faktor oavsett om patienten har en 

kognitiv nedsättning, så som afasi hos strokepatienter eller andra typer av patientgrupper som 

exempelvis barn och äldre människor som inte drabbats av en demenssjukdom. Enligt 

Patientlagen har varje patient rätt till information om sitt hälsotillstånd och denna information 

ska anpassas till patientens individuella förutsättningar. Den vårdpersonal som ger 

informationen ska försäkra sig om att patienten förstått innehållet och informationens 

betydelse (SFS 2014:821). Att kommunicera med en person med demenssjukdom är svårt 

(Miller, 2008). Kommunikationen med en person som har medelsvår demens skiljer sig något 

från kommunikationen med den svårt demenssjuka individen. Vid medelsvår demens har 

minnesproblematiken tilltagit. Dessutom har de svårt att kommunicera på grund av att deras 

språk påverkats. Förvirring och vanföreställningar kan också förekomma. Vid svår demens 

har personens minne försämrats ytterligare och talförmågan ofta helt försvunnit vilket innebär 

att de inte kan kommunicera genom sitt tal. En person med svår demens förstår en mer icke-

verbal kommunikation som exempelvis beröring, musik och psykologisk stämning 

(Marcusson & Sandman, 2004, s. 15; Svenskt Demenscentrum, 2013). Roh och Park (2016) 

menar att kommunikationen mellan vårdpersonal och alla typer av patientgrupper måste 

utvecklas. Det handlar framför allt om att sprida den kunskap som redan finns men det kan 

även krävas vidare forskning inom området. Enligt rapportförfattarnas erfarenheter är en av de 

viktigaste delarna i kommunikationen gentemot personer med demenssjukdom att använda ett 

tydligt språk och att undvika onödiga samtal för att minska ytterligare förvirring och oro hos 

patienten.  

 

Resultatet visade även att det fanns alternativa sätt att kommunicera för att behålla 

patienternas kognitiva förmåga. Att musiken och sången kunde vara ett 
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kommunikationshjälpmedel styrks även av Götell, Brown och Ekman (2009) och Schall, 

Haberstroh och Pantel (2015) som studerat effekter av musik i demensvården under andra 

förhållanden än i det korta vårdmötet. De visade dessutom att bakgrundsmusik och sång av 

vårdpersonal skapar en livskraft och en känsla av ungdomlighet hos personen med 

demenssjukdom. Syftet med att använda musik i demensvården är att förbättra 

kommunikationen genom att skapa lugn och trygghet, stimulera minnet och öka 

välbefinnandet. I en litteraturöversikt av van der Steen et al. (2019) analyserades 21 

randomiserade studier av effekterna av musikterapi för personer med demenssjukdom. En rad 

fördelaktiga effekter uppmärksammades, däribland minskad oro. De flesta av studierna hade 

genomförts i olika typer av institutionsboenden, så resultaten är inte direkt överförbara till 

korta vårdmöten på en röntgenavdelning. I översikten diskuteras dock även de omedelbara 

gynnsamma effekter som musik kan ha. Vid musikterapi måste valet av musik anpassas till 

den enskilda patientens förutsättningar. Det finns en lång rad studier av individuellt anpassade 

spellistor anpassade till personer med demenssjukdom (Garrido et al., 2017). Enligt 

rapportförfattarnas erfarenheter genom den Verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) används 

musik redan på olika röntgenavdelningar med syfte att främja patienttryggheten och 

underlätta arbetet. Hur musik och sång påverkar det korta mötet med personer med 

demenssjukdom på röntgenavdelningen saknas det dock forskning om.  

 

Personcentrerad vård var en påverkande faktor i det korta mötet med personer med 

demenssjukdom i vården. Att bedriva en personcentrerad vård var viktigt för att kunna 

bemöta personer med demenssjukdom utifrån deras olika behov och beteenden. Att 

personcentrerad vård är viktigt även i de längre vårdmötena med denna patientgrupp styrks i 

studien av Berglund, Gillsjö och Svanström (2019). Trots att det är en utmaning att bedriva en 

personcentrerad vård är det viktigt för att ge patienterna en högre vårdkvalitet. Studien av 

Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark och Edvardsson (2015) beskriver hur en 

personcentrerad vård, förutom att sätta patientens behov i centrum, är kopplat till en högre 

arbetstillfredsställelse hos vårdpersonal, en lägre arbetsbelastning, en lägre stressnivå och ett 

bättre arbetsklimat. Enligt studien av Clissett, Porock, Harwood och Gladman (2014) är det 

svårt för en del vårdpersonal att bedriva en personcentrerad vård. Vissa skapar en kontroll 

över situationen genom att omfamna individens värdighet medan andra skapar kontroll genom 

handlingar som inte gynnar varken patientens värdighet eller den personcentrerade vården. 

Den vårdpersonal som inte vill utföra en personcentrerad vård har enligt Clisset et al. (2014) 
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ofta en dålig attityd gentemot både patienter och deras anhöriga. De ser inte heller till 

patienternas behov utan fokuserar mer på deras medicinska yrkesroll.  

 

Kunskap och erfarenhet hos vårdpersonalen var en påverkande faktor för det korta mötet med 

personer med demenssjukdom. Hur hög kunskap vårdpersonalen hade berodde på utbildning 

och erfarenhet. Brist på kunskap och erfarenhet om demenssjukdomar resulterade i ett sämre 

bemötande av denna patientgrupp. En bättre kunskap kunde nås genom att sjukhusen försåg 

vårdpersonalen med specialiserad utbildning och skolning inom demenssjukdomar. Studien 

av Bamford, Wheatley, Shaw och Allan (2019) styrker resultatet och nämner också att 

personalens kunskaper om demenssjukdomar kan leda till en snabbare återhämtning vid 

rehabilitering av frakturer då det resulterar i en effektivare och mer personcentrerad vård. 

Studien av O’Halloran et al. (2011) visar även att en bra attityd gentemot patienterna kan väga 

upp bristen på kunskap kring kognitiva nedsättningar så som apraxi och afasi. Erfarenheten 

hos vårdpersonalen hade en signifikant roll i bemötandet och omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom. Ju mer erfarenhet desto tryggare var vårdpersonalen i sin yrkesroll, vilket 

ledde till ett bättre bemötande och en bättre omvårdnad. Erfarenhetens påverkan styrks i 

studien av Kada (2009) som visar på ett liknande resultat på röntgenavdelningen. 

Rapportförfattarna anser, enligt deras erfarenheter under VFUn, att en bra utbildning leder till 

en grundläggande kunskap som finns med genom hela yrkeslivet. Vilket har stor betydelse för 

både personal och patient eftersom det är uppenbart att det är en utmaning att möta denna 

patientgrupps specifika behov. Eftersom de olika graderna av demens skiljer sig åt (Svenskt 

Demenscentrum, 2013) så är kunskapen om olika grader av demens viktig eftersom behoven 

hos patienterna skiljer sig. De olika graderna av demenssjukdom visar att även patienterna 

kan ses som en påverkande faktor i det korta bemötandet i vården. 

 

För att kunna ge en god omvårdnad och ett bra bemötande av personer med demenssjukdom i 

det korta mötet i vården krävdes tid. Brist på tid ledde till stressad vårdpersonal, oroliga 

patienter och en ansträngd miljö vilket även styrks i studien av Sjögren et al (2015). För att 

förhindra en negativ patientpåverkan krävdes mer tid och tålamod från vårdpersonalen för att 

kunna möta denna patientgrupps behov. En äldre studie av Borbasi et al. (2006) styrker 

resultatet och menar att tidsbrist även kan leda till onödiga tvångsåtgärder eftersom 

personalen inte har tid att hantera patienternas olika behov och beteenden. Utifrån 

rapportförfattarnas erfarenheter från både VFU och tidigare arbetslivserfarenheter har det 

framkommit att ”det korta mötet i vården” inte är anpassat till patienter med demenssjukdom. 
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För att tillgodose deras behov krävs en förändring i sjukvården, där tiden anpassas utifrån 

individens behov. Tiden är en viktig påverkande faktor som skulle kunna lösa många av de 

problem som kan uppstå i det korta mötet med personer med demenssjukdom på 

röntgenavdelningen. I röntgensjuksköterskans kompetensbeskrivning framkommer att 

röntgensjuksköterskan ska kunna observera, värdera, prioritera och möta patienternas 

specifika behov (Örnberg & Andersson, 2012). För detta krävs tid. Resultat visar att tiden 

inverkar på alla de påverkande faktorer som framkommit i denna litteraturöversikt. Med tid 

och kunskap kan en personcentrerad vård, en bra kommunikation och en bättre miljö skapas 

på röntgenavdelningen.  

Kliniska implikationer 

Denna genomgång av de senaste tio årens vetenskapliga litteratur har gett en rad praktiska 

lärdomar för hur röntgensjuksköterskans korta möte med personer med demenssjukdom ska 

kunna bli så bra som möjligt, trots de svårigheter som kan uppstå i mötet. Följande punkter 

bör tas hänsyn till. 

 

• Tillämpa personcentrerad vård och ha kunskap om hur man på bästa sätt bemöter 

personer med demenssjukdom. Denna kunskap bör ingå i röntgensjuksköterskors 

utbildning. 

• Oerfarna röntgensjuksköterskor bör regelbundet handledas av kunniga kollegor med 

större erfarenhet av att möta denna patientgrupp. 

• Tala lugnt, långsamt och tydligt. 

• Den fysiska kontakten bör vara varsam med ögonkontakt.  

• Musik kan användas, antingen inspelad eller genom att vårdpersonalen själva sjunger 

eller nynnar.  

• Tillräcklig tid bör avsättas för undersökningen. Exempelvis kan röntgenpersonalen 

redan på morgonmötet planera och avsätta extratid och ibland ta in extrapersonal. 

• Ljudnivån bör hållas nere, onödiga föremål bör inte finnas i rummet, maskinen ska 

iordningställas och undersökningsrummet ha en lämplig temperatur. 

• Involvera anhöriga när patienter som har en demenssjukdom undersöks. Dock är det 

mindre lämpligt att anhöriga är närvarande om de själva också har demens eller har en 

dålig kontakt med patienten. 
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Slutsats 

Trots att varken litteraturen eller rapportförfattarna värderat de olika faktorerna och ställt 

dessa mot varandra så kan slutsatsen ändå dras att tiden är den viktigaste faktorn i det korta 

mötet med personer med demenssjukdom i vården. Tiden möjliggör för en bättre 

kommunikation och en mer personcentrerad vård. Tid behövs också för att införskaffa 

kunskap och erfarenheter för att kunna möta patienternas specifika behov. För att minska 

stress för röntgensjuksköterskan, de anhöriga och för patienten krävs extra tid inför och under 

undersökningen. För röntgensjuksköterskan handlar det om att tiden möjliggör för en bättre 

förberedelse av både den fysiska miljön och ett tillfälle att involvera de anhöriga i 

undersökningen. För patienten ger tiden utrymme för nya intryck och reflexion. Den slutsats 

som kan dras av detta är att det korta mötet i vårdens inte är anpassat för personer med 

demenssjukdom. Eftersom tiden visat sig vara den faktor som är den största påverkande på det 

korta mötet i vården krävs en förändring i sjukhusorganisationen. De måste börja anpassa 

tiden efter de patientgrupper som har specifika behov då de ofta kräver mer tid. Eftersom 

forskning saknas inom det korta mötet med personer med demenssjukdom på 

röntgenavdelningen hade det varit av stort intresse och av stor vikt att studera hur 

röntgensjuksköterskan bäst kan möta denna patientgrupp trots den tidsbrist som råder för 

tillfället. 

  



25 
 

 

Referenser 

Artiklar som ingår i analysen är markerade med asterisk stjärna (*) 

Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser (3. rev. uppl.). Lund; Polen: Studentlitteratur. 

Bamford, C., Wheatley, A., Shaw, C., & Allan, L. M. (2019). Equipping staff with the skills 

to maximise recovery of people with dementia after an injurious fall. Aging & Mental Health, 

23(11), 1524. doi:10.1080/13607863.2018.1501664  

Berglund, M., Gillsjö, C., & Svanström, R. (2019). Keys to person-centred care to persons 

living with dementia: Experiences from an educational program in Sweden. Dementia, (7-8), 

2695. doi:10.1177/1471301218754454 

*Booth, L., Kada, S., Satinovic, M., Phillips, P., & Miller, P. K. (2017). Student 

radiographers' attitudes towards the older patient – A longitudinal study. Great Britain: 

Elsevier Science B.V., doi:10.1016/j.radi.2017.03.014 

Borbasi, S., Jones, J., Lockwood, C., & Emden, C. (2006). Health professionals' perspectives 

of providing care to people with dementia in the acute setting: Toward better practice. 

Geriatric Nursing, 27(5), 300-308. doi:10.1016/j.gerinurse.2006.08.013 

*Challen, R., Low, L., & McEntee, M. F. (2018). Dementia patient care in the diagnostic 

medical imaging department. Radiography (London, England: 1995), 24 Suppl 1, S33-S42. 

doi:10.1016/j.radi.2018.05.012 

Clissett, P., Porock, D., Harwood, R. H., & Gladman, J. R. F. (2014). The responses of 

healthcare professionals to the admission of people with cognitive impairment to acute 

hospital settings: An observational and interview study. Journal of Clinical Nursing, 23(13-

14), 1820-9. doi:10.1111/jocn.12342/abstract; 10.1111/jocn.12342 

*de Vries, K., Drury-Ruddlesden, J., & Gaul, C. (2019). 'And so I took up residence': The 

experiences of family members of people with dementia during admission to an acute hospital 

unit. Dementia (14713012), 18(1), 36-54. doi:10.1177/1471301216656097 



26 
 

 

Fahlander, K., Fahlander, Å., Karlsson, G., & Vikström, D. (2009). Demensboken: 

Levnadsberättelse, upplevelse, fakta och förhållningssätt (1. uppl.). Lund; Danmark: 

Studentlitteratur. 

Friberg, F. (2017). Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3.  

uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

*Fukuda, R., Shimizu, Y., & Seto, N. (2015). Issues experienced while administering care to 

patients with dementia in acute care hospitals: A study based on focus group interviews. 

International Journal of Qualitative Studies on Health & Well-Being, (0), 1. 

doi:10.3402/qhw.v10.25828 

Garrido, S., Dunne, L., Chang, E., Perz, J. M., Stevens, C. J., & Haertsch, M. (2017). The use 

of music playlists for people with dementia: A critical synthesis. Journal of Alzheimer’s 

disease: JAD., 60(3),1129-1142. doi: 10.3233/JAD-170612 

Götell, E., Brown, S., & Ekman, S. (2009). The influence of caregiver singing and 

background music on vocally expressed emotions and moods in dementia care. International 

Journal of Nursing Studies, 46(4), 422-430. doi:10.1016/j.ijnurstu.2007.11.001 

*Hammar, L. M., Emami, A., Engström, G., & Götell, E. (2011). Communicating through 

caregiver singing during morning care situations in dementia care. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, 25(1), 160-168. doi:10.1111/j.1471-6712.2010.00806.x 

Henricson, M. (2012). Diskussion. I M. Henricson (red.), Vetenskaplig teori och metod: från 

idé till examination inom omvårdnad. (1. uppl. s. 473–475) Lund: Studentlitteratur. 

Kada, S. (2009). Radiographers’ attitudes towards persons with dementia. European Journal 

of Radiography, 1(4), 163-168. doi:10.1016/j.ejradi.2010.05.002 

Larsson, E.-M. (2008). Radiologi av hjärna och kranium: demens. I P. Aspelin & H. 

Pettersson, (Red). Radiologi (1. uppl.) (s. 180). Lund: Studentlitteratur. 

Marcusson, J. & Sandman, PO. (2004). Individen med svår demenssjukdom. Helsingborg: 

Lundbeck AB. Från 

https://www.lundbeck.com/upload/se/files/pdf/Individen%20med%20svar%20demens.pdf 

https://www.lundbeck.com/upload/se/files/pdf/Individen%20med%20svar%20demens.pdf


27 
 

 

Miller, C. A. (2008). How to try this: Communication difficulties in hospitalized older adults 

with dementia. The American Journal of Nursing, 108(3), 58. 

doi:10.1097/01.NAJ.0000311828.13935.1e.  

*Miller, P. K., Booth, L., & Spacey, A. (2019). Dementia and clinical interaction in frontline 

radiography: Mapping the practical experiences of junior clinicians in the UK. Dementia 

(14713012), 18(3), 1010-1024. doi:10.1177/1471301217700742 

O'Halloran, R., Worrall, L., & Hickson, L. (2011). Environmental factors that influence 

communication between patients and their healthcare providers in acute hospital stroke units: 

An observational study. International Journal of Language & Communication Disorders, 

46(1), 30-47. doi:10.3109/13682821003660380 

*Parke, B., Hunter, K. F., Schulz, M. E., & Jouanne, L. (2019). Know me—A new person-

centered approach for dementia-friendly emergency department care. Dementia: The 

International Journal of Social Research and Practice, 18(2), 432-447. 

doi:10.1177/1471301216675670  

*Pinkert, C., Faul, E., Saxer, S., Burgstaller, M., Kamleitner, D., & Mayer, H. (2018). 

Experiences of nurses with the care of patients with dementia in acute hospitals: A secondary 

analysis. Journal of Clinical Nursing, 27(1-2), 162-172. doi:10.1111/jocn.13864 

Ragneskog, H., & Ragneskog, H. (2013). Demensboken: Omvårdnad och omsorg (1. uppl.). 

Göteborg: Printema. 

Roh, H., & Park, K. H. (2016). A scoping review: Communication between emergency 

physicians and patients in the emergency department. Journal of Emergency Medicine, 50(5), 

734-743. doi:10.1016/j.jemermed.2015.11.002 

 

Rudolph, J. L., Zanin, N. M., Jones, R. N., Marcantonio, E. R., Fong, T. G., Yang, F. M., … 

Inouye, S. K. (2010). Hospitalization in community-dwelling persons with alzheimer's 

disease: Frequency and causes. Journal of the American Geriatrics Society, 58(8):1542-8. doi: 

10.1111/j.1532-5415.2010.02924.x 

  



28 
 

 

Schall, A., Haberstroh, J., & Pantel, J. (2015). Time series analysis of individual music 

therapy in dementia: Effects on communication behavior and emotional well-being. 

GeroPsych: The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry, 28(3), 113-122. 

doi:10.1024/1662-9647/a000123 

SFS 2014:821. Patientlag: Information. Stockholm: Socialdepartementet 

Sjögren, K., Lindkvist, M., Sandman, P., Zingmark, K., & Edvardsson, D. (2015). To what 

extent is the work environment of staff related to person-centred care? A cross-sectional study 

of residential aged care. Journal of Clinical Nursing, 24(9-10), 1310-1319. 

doi:10.1111/jocn.12734 

Socialstyrelsen. (2017). Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom- Stöd 

för styrning och ledning. Hämtad 10 september, 2019, från Socialstyrelsen, 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-

riktlinjer/2017-12-2.pdf 

Socialstyrelsen. (2019). Demensteam och checklista ska förbättra vården. Hämtad 10 

september, 2019, från Socialstyrelsen, https://www.socialstyrelsen.se/om-

socialstyrelsen/pressrum/press/demensteam-och-checklista-ska-forbattra-varden/ 

 

Statens beredning för medicinsk utredning. (2017). Vår metod. Hämtad 11 september, 2019, 

från Statens beredning för medicinsk utredning, https://www.sbu.se/sv/var-metod/ 

 

Svenskt Demenscentrum. (2013) Sjukdomens faser. Hämtad 30 oktober, 2019, från Svenska 

Demenscentrum, http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-

demens/Demenssjukdomarna/Alzheimers-sjukdom/Sjukdomens-faser/ 

Torisson, G., Minthon, L., Stavenow, L., & Londos, E. (2012). Cognitive impairment is 

undetected in medical inpatients: A study of mortality and recognition amongst healthcare 

professionals. BMC Geriatrics Cognitive Impairment in Medical Inpatients, (47), 

doi:10.1186/1471-2318-12-47 

*Tranvåg, O., Petersen, K. A., & Naden, D. (2015). Relational interactions preserving dignity 

experience: Perceptions of persons living with dementia. Nursing Ethics, 22(5), 577-593. 

doi:10.1177/0969733014549882 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2017-12-2.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2017-12-2.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/demensteam-och-checklista-ska-forbattra-varden/
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/demensteam-och-checklista-ska-forbattra-varden/
https://www.sbu.se/sv/var-metod/
http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Demenssjukdomarna/Alzheimers-sjukdom/Sjukdomens-faser/
http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Demenssjukdomarna/Alzheimers-sjukdom/Sjukdomens-faser/


29 
 

 

Turner, A., Eccles, F. J. R., Elvish, R., Simpson, J., & Keady, J. (2017). The experience of 

caring for patients with dementia within a general hospital setting: A meta-synthesis of the 

qualitative literature. Aging & Mental health, 21(1):66-76. 

doi:10.1080/13607863.2015.1109057 

van der Steen, J. T., Smaling, H. J., van der Wouden, J. C., Bruinsma, M. S., Scholten, R. J., 

& Vink, A. C. (2019). Music-based therapeutic interventions for people with dementia 

(Review). Cochrane Database of Systematic Reviews, (4). doi:10.3390/medicines5040109  

Wallengren, C., & Henricson, M. (2012). Vetenskaplig kvalitetssäkring av litteraturbaserat 

examensarbete. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: Från idé till 

examination inom omvårdnad (1. uppl. s. 488-494). Lund: Studentlitteratur. 

Willman, A., Bahtsevani, C., Nilsson, R., & Sandström, B. (2016). Evidensbaserad 

omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (4. rev. uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet. (2. rev. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Örnberg, G., & Andersson, B. (2012). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

röntgensjuksköterska [Broschyr]. Stockholm: TMG. Från https://www.vardforbundet.se/rad-

och-stod/karriar-och-utveckling/kompetensbeskrivning/ 

  

https://dx.doi.org/10.3390%2Fmedicines5040109
https://www.vardforbundet.se/rad-och-stod/karriar-och-utveckling/kompetensbeskrivning/
https://www.vardforbundet.se/rad-och-stod/karriar-och-utveckling/kompetensbeskrivning/


30 
 

 

Bilaga 1 

Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik – patientupplevelser 
SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats och 

kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

 

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 
Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

 

mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik   

   
Total bedömning av studiekvalitet: 

Hög     Medelhög     Låg   

   

1 . Syfte Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

a)   Utgår studien från en väldefinierad  
problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc): 

2 . Urval Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

a)   Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)   Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)   Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 
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e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett liknande 

sammanhang (kontext)? 

 
g) Är resultatet överförbart till ett annat 

sammanhang (kontext)? 

 

 

 

 

   

3 . Datainsamling Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b)   Är datainsamlingen relevant? 

c)   Råder datamättnad? 

   

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  
i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc): 

4 . Analys Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

a)   Är analysen tydligt beskriven? 

b)   Är analysförfarandet relevant i relation  
till datainsamlingsmetoden? 

c)   Råder analysmättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen  
förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc): 

. Resultat 5 Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

a)   Är resultatet logiskt? 

b)   Är resultatet begripligt? 

c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 

d)   Redovisas resultatet i förhållande  
till en teoretisk referensram? 

   

   


