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Sammanfattning  

 

Bakgrund: Demens är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som drabbar hjärnan. Då 

människan uppnår allt högre ålder beräknas antalet personer med demenssjukdom öka, 

sjuksköterskor kommer att möta allt fler patienter med demens inom sjukhusvården. 

Symptomen skiljer sig åt mellan de olika demenssjukdomarna, nya miljöer kan förvärra 

symptom som förvirring och ångest. Personcentrerad vård är den vårdform som 

förespråkas för personer med demens och syftar till att öka en persons livskvalité.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

personer med demens i sjukhusmiljö. Samt att beskriva de inkluderade artiklarnas 

datainsamlingsmetoder. 

Metod: Föreliggande studie är en litteraturstudie med deskriptiv design där tolv 

kvalitativa artiklar analyserats. De inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod 

sammanställdes. 

Huvudresultat: Sjuksköterskorna upplevde att anhöriga till personer med demens var 

en viktig vårdresurs som skulle bejakas. Vidare upplevdes patienternas 

kommunikationssvårigheter försvåra sjuksköterskans symptomlindring. Slutligen 

upplevdes kontexten sjukhusmiljö inte vara anpassad för att ge god omvårdnad till 

personer med demens och tidsbrist hindrade utförandet av god vård. Sammanställningen 

av artiklarnas datainsamlingsmetod visade att intervjuer och fokusgrupper användes. 

Slutsats: Det visade sig vara komplext för sjuksköterskor att vårda personer med 

demens i sjukhusmiljö. Tidsbrist och en icke-demensanpassad miljö gjorde vården mer 

sjukdomsorienterad och tillät inte sjuksköterskan att vårda utifrån etiska värderingar och 

ett personcentrerat synsätt. Anhörigas resurser främjade omvårdnaden. Då 

sjuksköterskor upplevde svårigheter i att kommunicera med personer med demens 

behövs mer kompetens och utbildning i att vårda personer med demens för att öka 

sjuksköterskors arbetstillfredsställelse och skapa bättre förutsättningar för personer med 

demens som befinner sig på sjukhus. 

 

 

 

Nyckelord: Demens, Sjukhusmiljö, Sjuksköterskor, Upplevelser 



 

 

Abstract 

 

Background: Dementia is an umbrella term for several diseases that affect the brain. 

The number of people with dementia is estimated to increase as human life expectancy 

increases, which means that nurses will meet more and more patients with dementia in 

hospital care. The symptoms differ between the different dementia diseases, new 

environments can exacerbate symptoms such as confusion and anxiety. Person-centered 

care is the form of care advocated for people with dementia and aims at enhancing a 

person's quality of life. 

Aim: The aim of the study was to describe nurses' experiences of caring for people with 

dementia in hospital environments. Also, to describe the included articles' data 

collection methods. 

Method: The present study is a literature study with descriptive design where twelve 

qualitative articles have been analyzed. The collected articles' data collection method 

was compiled. 

Main results: Nurses experienced that relatives of people with dementia were an 

important health care resource which should be welcomed. Furthermore, the patient's 

communication difficulties experienced complicating the times when pain should be 

treated. Finally, the context of the hospital environment was not adapted to provide 

good care to people with dementia and lack of time prevented the execution of good 

care. The compilation of the articles' data collection method showed that interviews and 

focus groups were used. 

Conclusion: It turned out to be complicated for nurses to care for people with dementia 

in a hospital environment. Lack of time and a non-suitable environment for people with 

dementia made the healthcare more disease-oriented and did not allow nurses to care for 

ethical values and a person-centered approach. Relatives' resources promoted nursing 

care. Since nurses experienced difficulties in communicating with people with 

dementia, more skills and education in caring for people with dementia are needed to 

increase nurses' job satisfaction and create better conditions for people with dementia in 

hospitals. 
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1. Introduktion 

Ungefär 50 miljoner människor i världen lever med en demenssjukdom (WHO, 2017). I 

Sverige har 130 000–150 000 personer en demenssjukdom och 20 000–25 000 personer 

insjuknar varje år. Efter år 2020 beräknas antalet personer med demenssjukdom öka 

kraftigt, detta förklaras med att människan uppnår allt högre ålder (Socialstyrelsen, 

2017). Den största riskfaktorn för demenssjukdom är hög ålder, 50% av de som drabbas 

är i 90 årsåldern (SBU, 2006). 

 

Demenssjukdom är den vanligaste orsaken till kognitiv svikt och är ett samlingsbegrepp 

för flera sjukdomar som drabbar hjärnan. Demenssjukdom innebär att det sker sjukliga 

förändringar i hjärnan som påverkar tanke- och minnesförmågor och har inget att göra 

med de minnesstörningar som tillhör det normala åldrandet. Beroende på vilken del av 

hjärnan som är drabbad skiljer sig symtomen åt, symptomen är alltså relaterade till 

vilken typ av demenssjukdom man drabbats av. Alzheimers är den vanligaste 

demenssjukdomen (Edberg & Wijk, 2009). 

 

Det mest typiska symptomet för demens är nedsatt minnesfunktion, men även andra 

symptom ingår: nedsatt tanke-, kommunikations-, och orienteringsförmåga. Även den 

praktiska förmågan försämras, vilket ger större svårigheter till att upprätthålla och klara 

av vardagssysslor. Vissa personer utvecklar också personlighetsförändringar vilket visar 

sig i hämningslöshet, bristande insikt och omdöme, känslomässig avtrubbning, brist på 

empati och aggressivitet. Depression, ångest, misstänksamhet, tvångsmässigt beteende 

och vanföreställningar är andra psykiatriska symptom (SBU, 2006). Demens beskrivs i 

tre stadier: mild, måttlig och svår demens där den sistnämnda innebär att personen är 

helt beroende av andras omsorg då denne förlorat motoriska förmågor som att förflytta 

sig, sitta upprätt, äta själv och hålla huvudet upprätt (Edberg & Wijk, 2014).   

 

Demenssjukdom går inte att bota. För Alzheimers finns det ”bromsmediciner” men 

dessa bromsar inte sjukdomsförloppet utan kan förbättra kognitiva funktioner. 

Medelsjukdomstiden för demenssjukdom är cirka tio år, det vill säga tiden från diagnos 

till döden (Edberg & Wijk, 2009).  
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1.1 Vård av personer med demens 

En förutsättning för att kunna ge god vård till personer med demens är att 

sjuksköterskan lär känna och bygger en relation med patienten. I denna process krävs 

uthållighet och en äkthet av sjuksköterskan (Edberg & Edfors, 2008). Att lära känna 

patienten gör det möjligt för sjuksköterskan att göra ansträngningar för att personer med 

demens ska behålla sin självständighet och för att kunna främja självständighet 

(Borbasi, Jone, Lockwood & Emden, 2006; Rhynas, 2010). Trots att personer med 

demens kan ha svårigheter att kommunicera har man i de mest avancerade stadierna av 

sjukdomen sett att personer med demens kan kommunicera, under förutsättning att tid 

och stöd ges (Houghton, Murphy, Brooker & Casey, 2016). 

 

Att hamna på en sjukhusavdelning kan vara en svår upplevelse för personer med 

demenssjukdom. Vårdstress och bullrig miljö av ringklockor, telefoner etcetera kan vara 

mycket störande och upprörande (Cowdell, 2010). Förändringar i tillvaron kan 

dessutom leda till att personer med demens blir mer förvirrade och ångestfyllda 

(Borbasi et al. 2006). Det är vanligt att personer med en demenssjukdom blir 

ångestfyllda och då dessa personer inte alltid kan uttrycka sin ångest kan det istället visa 

sig i form av beteenden som att vandra runt, klaga och ropa på vårdpersonalen. Detta 

kan i sin tur trigga ångest och oro hos andra patienter med demens som befinner sig på 

samma vårdavdelning. Som vårdpersonal kan man också mötas av att personer med 

demens är aggressiva, utåtagerande och har en utebliven sjukdomsinsikt (Edberg & 

Edfors, 2008). Att interagera med patienten och inte bara fokusera på den fysiska 

vården är en förutsättning för att inte missa patientens ansträngningar till att uttrycka 

andra behov (Cowdell, 2010).  

 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Nedan definieras de begrepp vilka är återkommande i föreliggande litteraturstudie.  

 

Definition av ”upplevelser” 

Dahlberg och Segesten (2010) definierar upplevelse som en uppfattning av hur individer 

upplever världen runt sig. Då varje individ är unik skiljer sig också individers upplev-

elser åt, en situation eller sak kan upplevas på ett visst sätt av en individ och en annan 

individ kan uppleva samma sak annorlunda. Eriksson (1991) menar att upplevelser är 
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något som bara är den personens och kan inte helt tolkas eller förstås av någon annan.  

 

Definition av ”sjukhusmiljö” 

Med sjukhusmiljö avser författarna akutmottagningar och vårdavdelningar och inom 

slutenvården på sjukhus. Med slutenvård menas att patienten är inneliggande på 

sjukhus. 

 

1.3 Referensram – personcentrerad vård 

Litteraturstudiens teoretiska referensram är personcentrerad vård. Enligt Socialstyrelsen 

(2017) innebär personcentrerad vård att personen sätts i fokus istället för 

demenssjukdomen och syftar till att öka personens livskvalité. Störst genomslag har 

personcentrerad vård fått inom demensvården, detta förklaras med att demenssjukdom 

påverkar förmågor som är centrala i att vara en person (Edvardsson, Winblad & 

Sandman, 2008).  

 

Genom ett personcentrerat förhållningssätt kan omvårdnaden och vårdmiljön göras mer 

personlig och vårdpersonal kan få en större förståelse för att olika problem som 

exempelvis beteendemässiga- och psykiska symptom kan uppstå. Personcentrerad vård 

och omsorg bygger på att få förståelse för det livsmönster, värderingar och preferenser 

en person med demens har och därför uppmuntras personen till att berätta om sig själv 

och sitt liv. Ibland med sällskap av en anhörig (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Vid personcentrerad vård och omsorg till personer med demens ska hälso- och 

sjukvårdspersonal: trots personens förändrade funktioner bemöta denne som en person 

med egen självkänsla, egna rättigheter samt upplevelser. Utifrån personens perspektiv 

sträva efter som vad är bäst för denne. Värna om möjlighet till självbestämmande och 

medbestämmande. Delta i vård och omsorgsplanering och gärna tillsammans med 

anhöriga om personen önskar. Upprätta och bevara relationen till personen. Sträva efter 

att möta personen utifrån dennes upplevelse av världen samt att i vården involvera 

personens sociala nätverk (Socialstyrelsen, 2017). 

 

1.4 Problemformulering 

En av de vanligaste sjukdomarna som drabbar äldre är demenssjukdom och då 

människan idag blir allt äldre kommer också fler att diagnostiseras med en 
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demenssjukdom. Patienter med demens är en ökande grupp som sjuksköterskor kommer 

i kontakt med inom sjukhusvård. Tidigare studier visar att god omvårdnad är en 

förutsättning för att skapa en bra livskvalité för personer med demens, men att 

omvårdnadsarbetet kan vara komplicerat på grund utav patienternas symptom. Denna 

litteraturstudie avser att skapa förbättrad kunskap och ökad förståelse för 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med demens i sjukhusmiljö och kan 

utifrån ett sjuksköterskeperspektiv användas för att förbättra vården för personer med 

demens som befinner sig på sjukhus. 

 

1.5 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda  

personer med demens i sjukhusmiljö. Samt att beskriva de inkluderade artiklarnas 

datainsamlingsmetoder. 

 

1.6 Frågeställningar 

1. Vilka är sjuksköterskans upplevelser av att vårda personer med demens i 

sjukhusmiljö? 

2. Vilka datainsamlingsmetoder har de inkluderade artiklarna använt sig av? 

 

2. Metod 

 

2.1 Design 

Vald design är en beskrivande litteraturstudie, det vill säga en litteraturstudie med 

deskriptiv design. Detta innebär att författarna sammanställer och ger en översikt över 

befintlig forskning gällande valt ämne (Polit & Beck, 2012). 

 

2.2 Sökstrategi 

Artiklar söktes i databasen CINAHL vilken innehåller omvårdnadsforskning (Polit & 

Beck, 2012). Sökningen begränsades med Peer-Review, årtalen 2006–2018, engelska, 

linked full text och fritt tillgängliga via Högskolan i Gävle. Sökord som användes var: 

”Nurse”, ”experience”, ”knowledge”, ”attitudes”, ”hospital”, ”hospital ward”, ”acute 

care”, ”emergency”, ”dementia”, ”alzheimers” och ”cognitive impairment”. För att hitta 

relevanta artiklar har sökorden kombinerats med den booelska operatorn AND. 
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I tabell 1. nedan framgår antalet träffar för de sökord och sökordskombinationer som 

gjordes och hur många av dessa artiklar som valdes ut efter noggrann granskning av 

författarna.   

 

Tabell 1: Sökstrategi  

Databas Begränsningar Söktermer Antal 

träffar 

Valda 

artiklar  

CINAHL Peer-Review 

2006–2018 

Engelska 

Linked full text 

Nurse  

AND experience or knowledge or attitudes 

AND hospital or acute care or emergency or hospital ward  

AND dementia or alzheimers or cognitive impairment  

160 10 

CINAHL  Manuell sökning utifrån referenslistor  2 
 

  
  

Totalt:12 

 

2.3 Urvalskriterier 

Inklusionskriteriet för de artiklar som valdes ut var att artiklarna skulle vara empiriska, 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats, där sjuksköterskor delade med sig av sina 

upplevelser av att vårda personer med demens i sjukhusmiljö. Litteraturstudier, 

kvantitativa studier och studier innehållandes annan vårdpersonal än sjuksköterskor 

exkluderades. 

 

2.4 Urvalsprocess och utfall av valda artiklar 

Sökningen gav 160 möjliga artiklar, av dessa valdes 100 stycken bort då titeln inte 

berörde sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med demens i sjukhusmiljö. 

Efter närmare granskning valdes ytterligare 29 artiklar bort eftersom abstraktet inte 

svarade på syftet. De 31 återstående artiklarna lästes i sin helhet och därefter valdes 21 

artiklar bort eftersom de inte ansågs relevanta för syftet. Två artiklar valdes ut manuellt 

utifrån andra artiklars referenslistor, en av dessa hamnade utanför begräsningen om att 

inte använda artiklar som är äldre än från 2006, men då författarna ansåg att artikeln i 

hög grad besvarade syftet inkluderades den. Detta gav författarna 12 artiklar till att 

utforma resultatet. 
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2.5 Dataanalys  

Frågeställning 1 har besvarats genom Polit och Becks (2012) rekommendationer om hur 

resultat i artiklar kan bearbetas. Artiklarna lästes noggrant flera gånger av båda 

författarna för att få en helhetsbild. Därefter översatte författarna artiklarna tillsammans 

för att sedan understryka all text som svarade på föreliggande studies syfte. Sedan 

färgkodades delar av artiklarnas resultat som svarade på föreliggande studies syfte 

utifrån likheter och skillnader, vilket gjorde att stycken som handlade om en viss aspekt 

fick en färg medan stycken som handlade om en annan aspekt fick en annan färg.  

Genom att färgkoda stycken med liknande aspekter i samma färg kunde författarna 

sortera in sina fynd under preliminära kategorier som berörde dessa aspekter. Detta 

fördes in i ett dokument vilket bildade sammanhängande enheter. Därefter såg 

författarna nya likheter och skillnader mellan det insamlade materialet som gjorde att 

benämningen på kategorierna omformulerades och nya kategorier framkom. 

Frågeställning 2 besvarades genom att sammanställa artiklarnas datainsamlingsmetod. 

 

För att få en överskådlig blick över litteraturstudiens artiklar sammanställde författarna 

dessa i en tabell där artiklarnas titel, författare, tidskrift, årtal, land, syfte, design, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, dataanalysmetod och resultat redovisas. Se 

Bilaga 1 (tabell 3).  

 

2.6 Etiska överväganden 

Författarna till föreliggande studie anser inte att forskningsetisk prövning är aktuellt då 

inga intervjuer eller observationer har gjorts. Etiska överväganden har gjorts i de artiklar 

som arbetet baseras på. Författarna har ej plagierat, falsifierat eller manipulerat 

redovisande data. Författarna har haft en vedertagen referenshantering (Polit & Beck 

2012). Författarna har strävat efter att vara så objektiva som möjligt när resultat 

redovisats.  

 

3. Resultat  

Av det datamaterial som analyserats har fyra kategorier framkommit som redovisas i 

tabell 2 nedan. Artiklarna har använt både demens och kognitiv nedsättning som 

begrepp men i detta resultat kommer enbart begreppet demens att användas. 
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Tabell 2: Översikt av kategorier 

 

Kategori 

Anhöriga upplevs som en resurs 

Upplevelser av kommunikationssvårigheter 

Upplevelser av organisatoriska problem: tidsbrist och 

sjukhusmiljö  

Sammanställning av artiklarnas datainsamlingsmetod 

 

3.1 Anhöriga upplevs som en resurs 

Sjuksköterskorna beskrev hur de upplevt positiva förändringar hos personer med 

demens när anhöriga varit vid deras sida eftersom de hjälpte sina familjemedlemmar vid 

måltider, mobilisering och gav tröst och uppmuntran, vilket upplevdes som en viktig 

resurs. Sjuksköterskorna upplevde att personer med demens kände sig mer bekväma och 

blev mer samarbetsvilliga när de hade anhöriga vid sidan av sin sjukhussäng (Kang, 

Moyle, Cooke & O'Dwyer, 2017).   

 

Sjuksköterskorna upplevde att var viktigt att involvera personer med demens anhöriga 

eftersom de ofta visste vad personen med demens behövde både fysiskt och mentalt 

(Kang et al. 2017). Sjuksköterskorna upplevde att det ofta saknades information om 

personer med demens och beskrev därför att anhörigas kunskap och information 

underlättade för deras arbete och bidrog till positiva fördelar för såväl patienten själv. 

Genom att arbeta nära dem anhöriga upplevde sjuksköterskorna att de kunde 

tillhandahålla viktig information om personens livshistoria, vad personen gillar och 

ogillar, personens rutiner, vad som kunde lugna personen vid ett utbrott och därmed ge 

en mer individanpassad och meningsfull vård (Nolan, 2006). Sjuksköterskorna upplevde 

även att anhöriga var bättre på att upptäcka och tolka smärta eftersom de kände 

personen och kunde känna igen förändringar i personens beteende (Brorson, Plymoth, 

Örmon & Bolmsjö, 2014; Fry, Arendts & Chenoweth, 2017).  

 

3.2 Upplevelser av kommunikationssvårigheter 

Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att kommunicera med personer med 

demens, vilket förklarades med de kommunikationsrelaterade funktionsnedsättningar 

denna patientgrupp i allmänhet har (Brorson et al. 2014). Sjuksköterskorna menade att 

personer med demens behövde ges extra tydlig information och tålamod. Detta 
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upplevdes som viktigt för att kunna möjliggöra delaktighet och aktivt 

patientsammarbete, som att patienten kan hjälpa till att hålla i sin syrgasmask eller att 

patienten inte drar i sin urinkateter eller perifera venkateter (Krupic, Eisler, Sköldenberg 

& Fatahi, 2016). 

 

I det första mötet med personer med demens beskrev sjuksköterskorna att de 

inledningsvis upprättade kommunikationen på ungefär samma sätt som till personer 

utan demens. Detta upplevde sjuksköterskorna som grundläggande för en sund 

kommunikation och för att inte depersonalisera personen. Att vara öppensinnad ansågs 

inte bara kunna identifiera personens sinnesstämning utan också personens behov. 

Genom att presentera sig själv, ha ögonkontakt och göra en identitetskontroll upplevde 

sjuksköterskorna att de fick en allmän känsla för hur mycket personer med demens 

uppfattade och kunde svara. Därefter menade sjuksköterskorna att de kunde anpassa 

kommunikation och information efter personens kognitiva förmåga. Sjuksköterskorna 

ansåg att det var viktigt att hela tiden kombinera verbal och icke-verbal kommunikation, 

men den icke-verbala upplevdes som mest viktig då sjuksköterskor menade att det fick 

personer med demens att känna trygghet. Närvaro och fysisk kontakt som att hålla hand, 

att ge en varm filt eller en mjuk kudde upplevdes som alternativa och effektiva sätt att 

kommunicera på (Krupic et al. 2016). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att kommunikationssvårigheter mellan personal och 

personer med demens gjorde det svårt att utföra den omvårdnad som sjuksköterskorna 

såg behov av, som att hjälpa patienterna att hantera smärta (Fry, Arendts & Chenoweth, 

2017). Patienternas kommunikationssvårigheter gjorde att sjuksköterskorna upplevde att 

det var svårt att veta om patienten hade ont, vart patienten hade ont och om allt kändes 

bra (Krupic et al. 2016). Det upplevdes också som svårt att skilja på smärta och ångest. 

Sjuksköterskorna menade att det fanns en stor variation av hur personer med demens 

uppvisade smärta och smärtsignaler, vilket kunde vara både fysiska och psykiska och 

upplevdes som svåra att särskilja från personens reaktion på att befinna sig i en 

sjukhusmiljö (Brorson et al. 2014; Fry, Arendts & Chenoweth, 2017). När patienterna 

inte kunde uttrycka smärta muntligt beskrev sjuksköterskorna att de försökte gå på 

andra uttryck som förändringar i ansiktsuttryck och beteende, men många upplevde 

ändå att det var svårt att bestämma och lokalisera smärta (Brorson et al. 2014). På grund 

utav patienternas svårigheter att kommunicera upplevde sjuksköterskorna att 
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smärtlindring och smärtbedömning ibland ignorerades av på grund av den extra tid som 

krävdes (Fry, Arendts & Chenoweth, 2017).  

 

Sjuksköterskorna upplevde att personer med demens sällan var tillräckligt smärtlindrad 

och ju svårare personen hade till att uttrycka och diskutera smärta desto sämre 

smärtlindring (Fry, Arendts & Chenoweth, 2017). Sjuksköterskorna beskrev att de 

kände sig osäkra på om de skulle symptomlindra eller inte när patienterna inte kunde 

svara på om de hade smärta. Sjuksköterskorna upplevde att detta gjorde det svårt att till 

exempel ge rätt dos morfin eftersom de varken ville symptomlindra för lite eller för 

mycket (Fry, MacGregor, Hyland, Payne & Chenoweth, 2015). Sjuksköterskorna 

upplevde också att det var svårt att bedöma smärtintensitet eftersom smärtskalor som 

VAS inte kunde förstås av personer med demens (Fry, Arendts & Chenoweth, 2017).  

Kommunikationshinder gjorde också att sjuksköterskorna upplevde att det kunde vara 

problematiskt att ge smärtstillande läkemedel till personer med demens, eftersom de 

kunde bli rädda, oroliga och aggressiva över de läkemedel de erbjöds att ta då 

patienterna inte förstod fördelarna med läkemedlet (De Witt Jansen et al. 2017).  

 

3.3 Upplevelser av organisatoriska problem: tidsbrist och sjukhusmiljö 

Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att etablera en relation till personer med 

demens eftersom tiden var så begränsad för att lära känna vårdtagare (Nolan, 2006). 

Sjuksköterskorna upplevde också att personer med demens krävde mycket av deras tid, 

vilket inkräktade på tid som de behövde till andra patienter och till rutinarbete på 

avdelningen (Eriksson & Saveman, 2002). Sjuksköterskorna menade att de måste 

prioritera medicinska och akuta ärenden före äldre personers specifika behov, vilket 

beskrevs leda till känslor som otillräcklighet, frustration, ilska, stress och att inte känna 

sig som en bra sjuksköterska (Nilsson, Rasmussen & Edvardsson, 2016). Då 

sjuksköterskorna menade att personer med demens hade ett större behov av tid och 

uppmärksamhet försökte de ändå spendera mer tid med patienter med demens än med 

andra patienter, men att detta inte alltid var möjligt eller lätt att göra. Sjuksköterskorna 

upplevde att det kunde leda till en moralisk konflikt när de tilldelade personer med 

demens högre prioritet, eftersom det fanns andra patienter med behov av stöd och 

uppmärksamhet men som inte fick det eftersom sjuksköterskorna delvis var upptagen 

med patienter som hade en demenssjukdom (Pinkert et al. 2018). Sjuksköterskorna 
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upplevde att det var svårt att balansera behoven hos patienter med och utan demens 

(Nolan, 2006). 

 

Sjuksköterskorna beskrev hur personer med demens ofta behövde övervakning och 

avledning för att inte lämna vårdavdelningen eller skada sig själva, vilket 

sjuksköterskorna upplevde att det inte fanns tid för (Nilsson, Rasmussen & Edvardsson, 

2016). Många av sjuksköterskorna oroade sig över säkerheten för dessa personer och 

upplevde att de ständigt behövde vara vaksamma. Sjuksköterskorna upplevde att detta 

påverkade deras möjlighet att ta hand om andra patienter negativt (Nolan, 2007). 

Sjuksköterskorna beskrev att personer med demens ibland fick en ”övervakare” då 

patientens säkerhet prioriterades högre än integritet och värdighet (Moyle, Borbasi, 

Wallis, Olorenshaw & Gracia, 2011). 

 

Sjukskörskorna beskrev att personer med demens ofta inte kunde komma ihåg vad de 

led av, varför de befann sig på sjukhuset eller varför de hade opererats. Sjuksköterskor-

na upplevde att de oftast inte fanns tid för att hjälpa dessa personer att förstå deras 

nuvarande situation och hälsotillstånd (Krupic et al. 2016). Sjuksköterskorna upplevde 

dessutom att det inte fanns tid för att sätta sig ner och fundera och komma fram till en 

lösning på hur man på bästa sätt kunde hjälpa och behandla dessa personer. 

Sjuksköterskorna upplevde därför att de hela tiden tvingads gissa sig fram när det gällde 

personer med demens. Att inte ha tillräckligt med tid för att lära känna personen, till att 

möta personens behov och till att hitta verbala och icke verbala sätt att kommunicera på, 

gjorde att sjuksköterskorna upplevde känslor av maktlöshet och misslyckande för att de 

inte kunde ta hand om personer med demens och ge bästa möjliga vård så som de ville 

och borde kunna med tanke på deras kompetensnivå (Eriksson & Saveman, 2002). 

Sjuksköterskorna upplevde att tidsbrist begränsade dem från att kunna ge god vård till 

personer med demens och upplevde dålig kvalitet på vården som en komplikation till 

begränsad tid och personalresurser (Pinkert et al. 2018). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att den oförutsägbara sjukvårdsmiljön kunde överstimulera 

personer med demens och trigga dem till att bli mer förvirrade, oroliga och uppjagade 

då de menade att det alltid var mycket aktivitet och många människor på en 

sjukhusavdelning (Nolan, 2007). Sjuksköterskorna upplevde att personer med demens 

påverkades negativt av att förflyttas mellan olika enheter inom sjukhuset vid olika 
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undersökningar och behandlingar. Även över det faktum att ständigt behöva träffa ny 

personal. Sjuksköterskorna menade att de kände sig maktlösa för att de inte kunde göra 

något åt detta (Eriksson & Saveman, 2002). Sjuksköterskorna upplevde också att 

besökstiderna ställde till det för personer med demens då det plötsligt blev en ökning av 

okända personer (Nolan, 2007). Sjuksköterskorna upplevde också att sjukhusmiljöns 

fysiska utformning var olämplig för personer med demens då det bland annat inte fanns 

möjlighet för dessa personer att röra sig fritt på ett säkert sätt. Därför upplevde 

sjuksköterskorna att de kunde möta behoven hos patienter som inte hade demens mer 

effektivt (Nolan, 2007). 

 

3.4 Sammanställning av artiklarnas datainsamlingsmetod  

 

3.4.1 Datainsamlingsmetod 

Litteraturstudiens tolv inkluderade artiklar använde sig av intervjuer eller fokusgrupper 

som datainsamlingsmetod. Fyra artiklar använde individuella semistrukturerade 

intervjuer (Brorson et al. 2014; De Witt Jansen et al. 2017; Eriksson & Saveman, 2002; 

Kang et al. 2017). Fyra artiklar använde djupintervjuer (Krupic et al. 2016; Moyle et al. 

2011; Nolan, 2006; Nolan, 2007). En artikel använde narrativa intervjuer (Nilsson, 

Rasmussen & Edvardsson, 2016). Tre artiklar använde fokusgrupper (Fry et al. 2015; 

Fry, Arendts, & Chenoweth, 2017; Pinkert et al. 2018). Samtliga intervjuer och 

fokusgrupper ljudinspelades och därefter transkriberades ordagrant. 

 

3.4.2 Intervjuer 

Brorson et al. (2014) genomförde individuella intervjuer med en semistrukturerad 

intervjuguide för att styra diskussionen. Två forskare deltog vid varje intervju. Alla 

intervjuer började med att sjuksköterskorna fick frågan om hur de lindrar smärta för 

patienter med demens i livets slutskede. Varje intervju tog 30–40 minuter och skedde i 

ett avskilt rum på sjuksköterskornas arbetsplats. De Witt Jansen et al. (2017) 

genomförde också individuella intervjuer med en semistrukturerad intervjuguide för att 

hålla deltagarna på rätt spår. Intervjuguiden innehöll tre ämnen som berörde 

sjuksköterskors upplevelser av att smärtlindra personer med avancerad demens och dess 

hinder. Varje intervju tog 31–45 min och skedde i ett avskilt rum på sjuksköterskornas 

arbetsplats. Eriksson och Saveman (2002) genomförde individuella semistrukturerade 

intervjuer med hjälp av en intervjuguide för att underlätta sjuksköterskornas berättande 
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och resonemang. Två forskare närvarade vid varje intervju som tog 20–90 minuter. Det 

framgick inte vart intervjuerna skedde. Kang et al. (2017) använde en mixad design med 

både kvantitativ och kvalitativ ansats men författarna till föreliggande studie har enbart 

granskat artikelns kvalitativa datainsamlingsmetod då endast kvalitativa data har 

använts till resultatet. Individuella semistrukturerade intervjuer genomfördes vilket 

beskrivs möjliggöra en djupare förståelse av sjuksköterskornas upplevelser. Frågorna 

som ställdes fokuserade på att framkalla svar som handlade om sjuksköterskans 

ansträngningar till att involvera familjen i vården av personer som är förvirrade. Det 

framgick inte hur länge intervjuerna varade eller vart intervjuerna skedde. Krupic et al. 

(2016) genomförde individuella djupintervjuer där varje intervju började med att 

sjuksköterskorna fick frågan om de kunde beskriva deras möten med 

höftfrakturpatienter med demenssjukdom i den perioperativa miljön. Deltagarna 

uppmanades att tala fritt med egna ord, intervjuaren avbröt endast för att ställa 

ytterligare frågor eller för att följa upp. Intervjuerna skedde i ett avskilt rum på 

sjuksköterskornas arbetsplats och varade mellan 60–90 minuter. Moyle et al. (2011) 

genomförde semistrukturerade djupintervjuer med en intervjuguide, intervjuaren 

började med att ställa generella frågor för att sedan bli mer specifik. Intervjuerna skedde 

i ett avskilt rum på sjuksköterskornas arbetsplats och varade mellan 30–60 minuter. 

Nolan (2006) genomförde ostrukturerade djupintervjuer som genomfördes under tre 

månader och varje intervju tog cirka 50 minuter. Vidare beskrivs ingen mer information 

om hur intervjuerna gick till. Nolan (2007) genomförde ostrukturerade djupintervjuer. 

Sjuksköterskorna fick välja plats för intervjuerna, samtliga valde att bli intervjuade på 

arbetsplatsen. Det framgick inte hur länge intervjuerna varade. Nilsson, Rasmussen och 

Edvardsson (2016) genomförde individuella narrativa intervjuer. Sjuksköterskorna 

uppmanades till att berätta om en situation när de gav vård till en äldre person med 

kognitiv nedsättning samt till att berätta om deras upplevelser, känslor och reflektioner 

om den situationen. Intervjuerna skedde i ett avskilt rum på sjuksköterskornas 

arbetsplats och varade mellan 20–62 minuter. 

 

3.4.3 Fokusgrupper 

Fry, Arendts, och Chenoweth (2017) genomförde sex fokusgrupper med 

semistrukturerade frågor som berörde sjuksköterskors tankar om att använda PAINAD 

för att bedöma smärta hos personer med demens. En forskare var närvarande vid varje 

fokusgrupp och ledde diskussionerna, dessa varade mellan 40–60 minuter och skedde i 
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ett avskilt rum på sjuksköterskornas arbetsplats. Fry et al. (2015) genomförde 16 

fokusgrupper med semistrukturerade frågor. Det framgick inte vart fokusgrupperna 

skedde eller hur lång tid de tog. Pinkert et al. (2018) genomförde elva 

fokusgruppintervjuer med semistrukturerade riktlinjer. De huvudämnen som 

sjuksköterskorna skulle diskutera var vilka utmaningar som fanns av att vårda personer 

med demens i akutvården och hur sjukhusen hanterar det ökade antalet av patienter med 

demens. Det framgick inte vart fokusgrupperna skedde eller hur lång tid de tog.  

 

4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie påvisade att sjuksköterskorna upplevde att 

anhöriga var en viktig vårdresurs, sjuksköterskorna beskrev att det därför var viktigt att 

bejaka anhöriga. Vidare upplevde sjuksköterskorna att patienternas 

kommunikationssvårigheter komplicerade de tillfällen då smärta skulle behandlas, 

vilket gjorde att sjuksköterskorna kände sig osäkra över om personen var smärtlindrad 

eller inte. Slutligen upplevde sjuksköterskorna att kontexten sjukhusmiljö inte var 

anpassad för att kunna ge god omvårdnad till personer med demens och att tidsbrist 

krockade med vad sjuksköterskorna kunde och ville göra, vilket framkallade känslor av 

att inte vara nöjd med sin insats. Sammanställningen av artiklarnas 

datainsamlingsmetod visade att intervjuer användes i nio fall och fokusgrupper i tre fall 

som datainsamling. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att anhöriga upplevdes som en ovärderlig resurs som bör tas tillvara på 

(Brorson et al. 2014; Fry, Arendts & Chenoweth, 2017; Kang et al. 2017; Nolan, 2006). 

I Patientlagen (SFS 2014:821) och i kompetensbeskrivningen för legitimerade 

sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) beskrivs det också att 

sjuksköterskor har skyldighet att informera och involvera anhöriga i vården. Att 

sjuksköterskan är inbjudande och involverar närstående i vårdförloppet är också en del 

av den personcentrerade vården (Socialstyrelsen, 2017). Personcentrerad vård kan 

innebära en ökad känsla av tillfredställelse med vården och omsorgen hos de anhöriga, 

menar Rocher & Robinson (2005). Marcusson, Blennow, Skoog och Wallin (2011) 
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menar att demenssjukdom ofta kallas för ”de anhörigas sjukdom” då anhöriga ofta 

drabbas hårt av den sjukes symptom. 

 

Ett av sjuksköterskors uppdrag är symptomlindring vid olika sjukdomstillstånd (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Symptomlindring är något som förekommer relativt 

mycket när en patient befinner sig på sjukhus. Av resultatet framkom det att 

sjuksköterskorna hade svårigheter att symptomlindra personer med demens på grund av 

patienternas kommunikationssvårigheter. Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att 

upptäcka och lindra smärta hos patienter som inte kunde uttrycka smärta. Dels för att 

det upplevdes svårt att skilja mellan smärta och andra uttryck som ångest men dels för 

att de inte ville ge läkemedel i onödan eller smärtlindra för lite. Att inte veta om 

personen var symptomlindrad ledde till osäkerhetskänslor över om uppdraget var 

uppfyllt (Brorson et al. 2014; De Witt Jansen et al. 2017; Fry et al. 2015; Fry, Arendts 

& Chenoweth, 2017; Krupic et al. 2016). Almutairi, Masters och Donyai (2018) menar 

att det finns en överanvändning av lugnande läkemedel till personer med demens vid 

tecken på oro. Edvardsson, Winblad och Sandman (2008) menar att ett personcentrerat 

synsätt minskar risken för att vården för personer med demens enbart fokuserar på 

farmakologisk behandling som antipsykotiska eller antidepressiva läkemedel. Med ett 

personcentrerat synsätt kan symptom hos personer med demens tolkas som uttryck för 

icke tillgodosedda behov som smärta, törst, hunger eller reaktioner på att vårdmiljön 

inte är anpassad. Enligt Fossey et al. (2006) kan personcentrerad vård förhindra 

rutinmässig förskrivning av antipsykotiska läkemedel.  

 

Resultatet visade att tidsbrist hindrade sjuksköterskorna från att skapa goda 

vårdrelationer till personer med demens och att se till specifika behov (Eriksson & 

Saveman, 2002; Krupic et al. 2016; Nilsson, Rasmussen & Edvardsson, 2016; Nolan, 

2006; Nolan, 2007; Pinkert et al. 2018). Tidsbrist tyder på att det är svårt för 

sjuksköterskor att implementera personcentrerad vård till personer med demens i 

sjukhusmiljö, vilket tyder på att strukturen kan behöva ändras för att ge sjuksköterskor 

mer tid. Clissett, Porock, Harwood och Gladman (2013) menar att kontinuitet bland 

arbetssätten och arbetsstyrkan har visat sig stärka patienters självkänsla, vilket är ett 

steg närmare personcentrerad vård. Digby, Lee och Williams (2016) menar att 

sjuksköterskor kan drabbas av stress när faktorer som tidsbrist hindrar dem från att 

utföra uppgifter som de vet att de borde utföra. Glasberg (2007) talar om samvetsstress 
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vilket beskrivs uppstå när sjuksköterskor upplever att det inte finns tid och 

personalresurser för att erbjuda den vård som de önskar. Edvardsson, Sandman och 

Borell (2014) menar att personcentrerad vård leder till att vårdpersonalen upplever lägre 

grad av samvetsstress. Enligt Jeon et al. (2012) leder det även till att vårdpersonalen 

upplever ökad arbetstillfredsställelse och minskad arbetsrelaterad stress. 

 

4.3 Resultatdiskussion av artiklarnas datainsamlingsmetod 

Av samtliga inkluderade artiklar använde sig åtta stycken av en semistrukturerad 

intervjuteknik (Brorson et al. 2014; De Witt Jansen et al. 2017; Eriksson & Saveman, 

2002; Kang et al. 2017; Fry et al. 2015; Fry, Arendts & Chenoweth, 2017; Pinkert et al. 

2018), varav fem stycken genomfördes individuellt och tre stycken i fokusgrupp. Vid en 

semistrukturerad intervjuteknik styr intervjuaren diskussionen efter en skriftlig 

uppsättning av frågor eller ämnen som ska diskuteras. Fördelen med detta är att 

forskaren säkerställer att hen kommer att få all information som krävs, samt ger 

människor friheten att tillhandahålla så många illustrationer och förklaringar som de 

önskar (Polit & Beck, 2012). Författarna ser att det skulle kunna finnas en risk för att 

svaren inte alltid är helt ärliga eftersom respondenten kanske säger det som hen tror att 

intervjuaren vill höra. 

 

Vid fokusgrupper samlar forskaren fem eller fler personer för en noggrant planerad 

diskussion som utnyttjar gruppdynamiken för att få information. Fördelarna med ett 

gruppformat är att det är tidseffektivt och ekonomiskt då forskaren samlar data från 

många människor på kort tid. Nackdelen är att vissa personer kan känna sig obekväma 

och inte vågar uttrycka sina åsikter i en grupp, därför bör fokusgrupper bestå av 

personer med liknande egenskaper som ålder eller kön eftersom människor ofta känner 

sig mer avslappnade med att uttrycka sina åsikter när de delar en liknande bakgrund 

med andra gruppmedlemmar (Polit & Beck, 2012).  

 

Två artiklar hade en ostrukturerad intervjuteknik (Nolan, 2006; Nolan, 2007) vilket 

innebär att forskaren inte har förbestämda frågor utan låter deltagaren styra samtalet. 

Vid ostrukturerade intervjuer börjar ofta forskaren med att ställa en bred fråga, även 

kallad turnéfråga, för att sedan styra efterföljande frågor och ämne beroende på vilket 

svar respondenten ger (Polit & Beck, 2012).  
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Vid djupgående intervjuer får deltagarna prata fritt om sina upplevelser, vilket låter dem 

ta mycket av initiativet för att rikta informationsflödet (Polit & Beck, 2012). Då 

deltagarna har chansen av att prata fritt om sina upplevelser, finns även risken till att 

konfidentiell information omedvetet sprids, samt att man lätt kan avledas från intervjun.  

 

Att de inkluderade artiklarna använde sig utav olika intervjumetoder ansåg författarna 

till föreliggande studie att det inte hade så stor betydelse för slutresultatet, då samtliga 

artiklar hade en kvalitativ ansats där sjuksköterskor beskrev sina upplevelser, vilket 

svarade på litteraturstudiens syfte.  

 

4.4 Metoddiskussion  

Då syftet var att besvara sjuksköterskors upplevelser valde författarna till föreliggande 

studie att göra en litteraturstudie med deskriptiv design. Polit och Beck (2012) menar att 

litteraturstudier ger författarna möjlighet att uppmärksamma brister och ge förslag till 

fortsatt forskning. För att söka artiklar användes databasen CINAHL eftersom den är 

specialiserad för omvårdnadsforskning. Även PubMed är specialiserad för 

omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2012), vilket kan betyda att författarna förlorade 

möjliga artiklar eftersom de inte inkluderade andra databaser i sin sökning (Polit & 

Beck, 2012). Författarnas sökord baserades på föreliggande studies syfte och 

frågeställning. För att lättare hitta artiklar som handlar om ett visst ämne menar Polit 

och Beck (2012) att de booelska söktermerna AND, OR och NOT samt med fördel kan 

användas. Författarna till föreliggande studie har därför kombinerat den booelska 

operatorn AND med sina sökord. En svaghet som ses är att författarna till föreliggande 

studie endast haft tillgång till Högskolan i Gävles proxyserver, vilket gjorde att 

författarna var tvungna att utesluta flera möjliga artiklar. 

 

Polit och Becks (2012) rekommendationer är att använda tidsenlig forskning till 

litteraturstudier vilket beskrivs vara artiklar som publicerats de senaste tio åren. Då 

författarna till föreliggande studie inte fick tillräckligt mycket material när de sökte 

artiklar tio år tillbaka i tiden valde de att söka artiklar som publicerats de senaste tolv 

åren. Av samma anledning valde författarna också att inkludera en manuell artikel som 

hamnade utanför begräsningen om tolv år, vilket kan ses som en svaghet eftersom synen 

på personer med demens och demensvård har förändrats och utvecklats mycket under de 

senaste åren.  
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Enligt Polit och Beck (2012) är det en svaghet att de inkluderade artiklarna var skrivna 

på engelska eftersom det inte är författarnas modersmål. För att säkerställa korrekt 

förståelse och för inte göra några feltolkningar har författarna tillsammans översatt 

artiklarna med noggrannhet. Författarna har använt sig av översättningsprogram. 

En styrka med föreliggande studie är att de tolv inkluderade artiklarna var kvalitativa, 

Polit och Beck (2012) menar att kvalitativa metoder lämpar sig väl för att studera 

upplevelser och därför exkluderades kvantitativa studier. Även litteraturstudier 

exkluderades då Polit och Beck (2012) menar att primärkällor bör användas i 

litteraturstudier. Författarna till föreliggande studie inkluderade endast Peer-Review 

artiklar, vilket innebär att artiklarna har granskats av ämnesexperter innan de publicerats 

(Polit & Beck, 2012) vilket stärker trovärdigheten i föreliggande studie.  

 

En styrka är att författarna till föreliggande studie har beskrivit varje steg i 

urvalsprocessen vilket ger läsaren förståelse för hur författarna gick tillväga och 

möjlighet till att replikera studien. Polit och Beck (2012) menar att tydlighet är en viktig 

egenskap för studiens trovärdighet. De tolv inkluderade artiklarna i föreliggande studie 

lästes och granskades noggrant av båda författarna individuellt, så att båda författarna 

fick möjlighet att bilda sin egen uppfattning av varje artikel. Detta minskade risken till 

att författarna påverkades av varandra, vilket kan ses som en styrka i föreliggande 

studie. Att författarna har varit två stycken som diskuterat, ifrågasatt och jämfört 

varandras uppfattningar under hela studien kan också ses som en styrka eftersom det 

möjliggör bibehållen objektivitet. 

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning 

Föreliggande resultat har påvisat svårigheter för sjuksköterskor som vårdar personer 

med demens i en sjukhusmiljö. Något som skulle kunna underlätta för sjuksköterskor är 

om varje vårdavdelning utser en sjuksköterska med specifik kompetens inom demens 

som sjuksköterskor kan vända sig till i svåra situationer. Alternativt så skulle det kunna 

införas en demensjour som sjuksköterskor kan ringa till. Det skulle även kunna erbjudas 

utbildningsdagar för all vårdpersonal på vårdavdelningarna för att öka personalens 

kompetens i att vårda personer med demens. 

 

Författarna till föreliggande studie anser att ytterligare forskning behövs för att hitta nya 

sätt som underlättar för sjuksköterskor att kommunicera med personer med demens.  
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4.6 Slutsats 

Det visade sig vara komplext för sjuksköterskor att vårda personer med demens i 

sjukhusmiljö. Tidsbrist och en icke-demensanpassad miljö gjorde vården mer 

sjukdomsorienterad och tillät inte sjuksköterskan att vårda utifrån etiska värderingar och 

ett personcentrerat synsätt. Anhörigas resurser främjade omvårdnaden. Då 

sjuksköterskor upplevde svårigheter i att kommunicera med personer med demens 

behövs mer kompetens och utbildning i att vårda personer med demens för att öka 

sjuksköterskors arbetstillfredsställelse och skapa bättre förutsättningar för personer med 

demens som befinner sig på sjukhus. 
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Bilaga 1. Tabell 3 - Artikelöversikt  

 

Titel: Pain Relief at the End of Life: Nurses’ Experiences Regarding End-of-Life Pain Relief 

in Patients with Dementia 

Författare: Brorson, H. Plymoth, H. Ormon, K. & Bolmsjö, I. 

Tidskrift: Pain Management Nursing Årtal: 2014 Land: Sverige 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskornas upplevelser av smärtlindring vid livets slutskede hos 

patienter med demens 

Design: Kvalitativ 

Undersökningsgrupp: 7 kvinnliga sjuksköterskor som jobbade på en sjukhusavdelning som 

var specialiserade på neuropsykiatriska sjukdomar, som demens 

Datainsamlingsmetod: Individuella semistrukturerade intervjuer med öppna/stängda frågor. 

Intervjuerna genomfördes i ett privat rum på den sjukhusavdelning sjuksköterskorna jobbade 

på, dessa pågick mellan 30–40 minuter 

Dataanalysmetod: Burnards innehållsanalys 

Resultat:  

Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att kommunicera med personer med demens. När 

patienterna hade kommunikationssvårigheter upplevde sjuksköterskorna att det var svårt att 

upptäcka, bestämma och lokalisera smärta. Sjuksköterskorna upplevde att anhöriga var bättre 

på att upptäcka och tolka personer med demens smärta eftersom de känner igen förändringar i 

personens beteende 

 

 

 

Titel: Nurses' experiences of pain management for people with advanced dementia 

approaching the end of life: a qualitative study 

Författare: De Witt Jansen, B. Brazil, K. Passmore, P. Buchanan, H. Maxwell, D. 

McIlfactrick, S. Morgan, S. Watson, M. & Parsons, C. 

Tidskrift: Journal Of Clinical Nursing Årtal: 2017 Land: England 

Syfte: Att belysa hospice-, akutvård- och vårdhemssjuksköterskors upplevelser av 

smärtlindring för personer med avancerad demens i livets slutskede. Att identifiera 

utmaningar, handledare och övningsområden som kräver ytterligare stöd 

Design: Kvalitativ 

Undersökningsgrupp: Totalt 24 sjuksköterskor (6 hospicesjuksköterskor, 6 

akutvårdssjuksköterskor och 6 vårdhemssjuksköterskor) 

Datainsamlingsmetod: Individuella intervjuer med semistrukturerade frågor, dessa ägde rum 

på sjuksköterskornas arbetsplats. Intervjuerna varade mellan 31–45 minuter 

Dataanalysmetod: Innehållsanalys 

Resultat:  

Sjuksköterskorna upplevde svårigheter vid givandet av smärtstillande läkemedel till personer 

med demens, då personer med demens kunde bli rädda, oroliga och aggressiva när de erbjöds 

läkemedel och för att sjuksköterskorna inte alltid kunde förklara fördelarna med läkemedlet 
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Titel: Nurses' experiences of abusive/non-abusive caring for demented patients in acute care 

settings 

Författare: Eriksson, C. & Saveman, B-I. 

Tidskrift: Scandinavian Journal Of Caring Sciences Årtal: 2002 Land: Sverige 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av de svårigheter som finns relaterat till att 

vårda patienter med demens i akutsjukvården 

Design: Kvalitativ 

Undersökningsgrupp: 12 sjuksköterskor som jobbade på en akutvårdsavdelning eller på en 

akutmottagning 

Datainsamlingsmetod: En intervjuguide med semistrukturerade frågor användes, 12 

individuella intervjuer genomfördes. Intervjuerna varade mellan 20–90 minuter 

Dataanalysmetod: Innehållsanalys 

Resultat:  

Sjuksköterskorna upplevde att personer med demens kräver mycket av sjuksköterskans tid, 

vilket beskrivs som svårt eftersom sjuksköterskor har andra patienter och rutinarbete som 

måste utföras.  

 

Sjuksköterskorna upplevde att det inte fanns tid för att sätta sig ner och komma fram till en 

lösning för hur man på bästa sätt kan hjälpa och behandla personer med demens. Tidsbrist 

gjorde att sjuksköterskorna upplevde att de hela tiden tvingads gissa sig fram. 

 

Att inte ha tillräckligt med tid för att lära känna personen, möta dennes behov och hitta sätt att 

kommunicera på gjorde att sjuksköterskor upplevde känslor av maktlöshet och misslyckande.  

 

Sjuksköterskorna upplevde också att personer med demens påverkades negativt av att befinna 

sig i sjukhusmiljö då det görs många överföringar inom sjukhuset när de ska iväg på 

undersökning eller behandling. Samt över att behöva träffa så mycket olika personal 

 

Titel: Emergency nurses’ evaluation of observational pain assessment tools for older people 

with cognitive impairment 

Författare: Fry, M. Arendts, G. & Chenoweth, L. 

Tidskrift: Journal Of Clinical Nursing Årtal: 2017 Land: Australien 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att bedöma och behandla smärta hos 

personer med kognitiv svikt över 65 år, genom att använda PAINAD som verktyg 

Design: Kvalitativ 

Undersökningsgrupp: 36 akutsjuksköterskor från olika akutvårdsavdelningar (med minst en 

kandidatexamen) med erfarenhet av att använda PAINAD som verktyg 

Datainsamlingsmetod: 6 stycken fokusgruppintervjuer med semistrukturerade frågor 

genomfördes. Dessa fokusgrupper genomfördes i ett privat rum på sjukhuset och varade 

mellan 40–60 minuter 

Dataanalysmetod: Innehållsanalys 

Resultat:  

Sjuksköterskorna upplevde att kommunikationssvårigheter mellan personal och personer med 

demens utgjorde ett hinder för att kunna hjälpa dessa patienter att hantera smärta. 

Sjuksköterskorna upplevde att personer med demens sällan var tillräckligt smärtlindrad.  

Sjuksköterskorna upplevde också att det var svårt att bedöma intensitet av smärta men att det 

underlättade att använda anhöriga för att upptäcka och bedöma smärta och dess intensitet. 

Sjuksköterskorna upplevde också att det kunde vara svårt att skilja smärta från andra uttryck 

och att det fanns en stor variation av hur personer med demens uppvisar smärta och 

smärtsignaler. 

 

Sjuksköterskorna upplevde att smärtlindring och smärtbedömning ibland ignoreras på grund 

av den extra tid som krävs 
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Titel: Emergency nurses’ perceptions of the role of confidence, self-efficacy and reflexivity 

in managing the cognitively impaired older person in pain 

Författare: Fry, M. MacGregor, C. Hyland, S. Payne, B. & Chenoweth, L. 

Tidskrift: Journal Of Clinical Nursing Årtal: 2015 Land: Australien 

Syfte: Att belysa akutsjuksköterskors upplevelser av självförtroende och 

självförmåga gällande vård av personer med kognitiv nedsättning som har en lårbensfraktur 

Design: Kvalitativ 

Undersökningsgrupp: 80 akutsjuksköterskor som jobbade på akutvårdsavdelningar med 

minst ett års erfarenhet  

Datainsamlingsmetod: 16 stycken fokusgruppintervjuer med semistrukturerade frågor 

genomfördes 

Dataanalysmetod: Tematisk analys 

Resultat:  

Sjuksköterskorna kände sig osäkra på om de skulle symptomlindra eller inte när patienterna 

inte kunde svara på om de har smärta. Sjuksköterskorna upplevde att detta gjorde det svårt att 

till exempel ge rätt dos morfin eftersom de inte vill symptomlindra för lite eller för mycket  

 

 

 

Titel: An educational programme to improve acute care nurses' knowledge, attitudes and 

family caregiver involvement in care of people with cognitive impairment 

Författare: Kang, Y. Moyle, W. Cooke, M. & O'Dwyer, S. 

Tidskrift: Scandinavian Journal Of Caring Sciences Årtal: 2017 Land: Sydkorea 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors kunskaper, attityder och upplevelser av vård av personer 

med kognitiv nedsättning, i samband med att ha genomfört ett utbildningsprogram om 

förvirring hos äldre hospitaliserade patienter med och utan demens 

Design: Kvantitativ och kvalitativ design (med tydlig uppdelning) 

Undersökningsgrupp: 12 stycken sjuksköterskor (från studiens kvalitativa del) som jobbade 

på medicinvårdsavdelningar och hade deltagit i ett utbildningsprogram om förvirring hos 

äldre hospitaliserade patienter med och utan demens 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes individuellt (kvalitativ 

del) 

Dataanalysmetod: Innehållsanalys (kvalitativ del) 

Resultat: Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att involvera personer med demens 

anhöriga eftersom de ofta visste vad personen behövde både fysiskt och mentalt. 

Sjuksköterskorna upplevde också att personer med demens kände sig mer bekväma och blev 

med samarbetsvilliga när de hade anhöriga vid sin sida. Sjuksköterskorna beskrev hur de 

upplevt positiva förändringar hos personer med demens när anhöriga varit vid deras sida 

eftersom de hjälper sina familjemedlemmar vid måltider, mobilisering samt ger tröst och 

uppmuntran, vilket beskrivs som en viktig resurs 
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Titel: Experience of anaesthesia nurses of perioperative communication in hip fracture 

patients with dementia 

Författare: Krupic, F. Eisler, T. Sköldenberg, O. & Fatahi, N. 

Tidskrift: Scandinavian Journal Of Caring Sciences Årtal: 2016 Land: Sverige 

Syfte: Att beskriva anestesisjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med demens 

och ta reda på hur sjuksköterskor kommunicerar med dessa patienter när de ska operera en 

höftfraktur 

Design: Kvalitativ 

Undersökningsgrupp: 10 anestesisjuksköterskor som jobbade på ett universitetssjukhus, 

med minst 5 års erfarenhet av ortopedisk anestesisjukvård 

Datainsamlingsmetod: Individuella djupintervjuer genomfördes med öppna och stängda 

frågor som varade mellan 60–90 minuter. Intervjuerna ägde rum på det sjukhus som 

deltagarna jobbade vid 

Dataanalysmetod: Innehållsanalys 

Resultat:  

Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att ha tålamod och ge extra tydlig information 

till personer med demens för att möjliggöra delaktighet och aktivt patientsammarbete. 

 

Sjuksköterskorna upplevde att det är viktigt att vara öppensinnad i det första mötet med 

personer med demens, sjuksköterskorna menade att kommunikationen inledningsvis skulle 

upprätts på ungefär samma sätt till personer utan demens för att sedan anpassa 

kommunikation och information efter patientens kognitiva förmåga. Sjuksköterskorna 

menade att verbal och icke-verbal kommunikation bör kombineras, men den icke-verbala 

upplevdes som mest viktig för personer med demens. 

 

Sjuksköterskorna upplevde att patienternas kommunikationssvårigheter gjorde det svårt att 

veta om patienten hade ont, vart patienten hade ont och om kändes känns bra. 

 

Sjuksköterskorna upplevde också att det oftast inte fanns tid för att hjälpa personer med 

demens att förstå deras nuvarande situation och hälsotillstånd 

 

 

Titel: Acute care management of older people with dementia: a qualitative perspective 

Författare: Moyle, W. Borbasi, S. Wallis, M. Olorenshaw, R. & Gracia, N. 

Tidskrift: Journal Of Clinical Nursing Årtal: 2011 Land: Australien 

Syfte: Beskriva vårdpersonalens upplevelse av att vårda personer med demens på en 

akutvårdsavdelning. (Sjuksköterskans upplevelser särskiljs) 

Design: Kvalitativ 

Undersökningsgrupp: 13 personer med olika professioner som jobbade på ett sjukhus, varav 

3 sjuksköterskor. Då dessa särskiljs har material hämtats från sjuksköterskors upplevelser. 

Datainsamlingsmetod: Djupintervjuer med semistrukturerade frågor genomfördes i ett privat 

rum på sjukhuset. Dessa varade mellan 30–60 minuter 

Dataanalysmetod: Interpretativ analys 

Resultat:  

Sjuksköterskorna beskrev att personer med demens ibland får en ”övervakare” då patientens 

säkerhet prioriteras högre än integritet och värdighet 
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Titel: A threat to our integrity - Meanings of providing nursing care for older patients with 

cognitive impairment in acute care settings 

Författare: Nilsson, A. Rasmussen, B. & Edvardsson, D. 

Tidskrift: Scandinavian Journal Of Caring Sciences Årtal: 2016 Land: Sverige 

Syfte: Belysa sjuksköterskors upplevelser av att tillhandahålla vård för äldre personer med 

kognitiv nedsättning i sjukhusmiljö 

Design: Kvalitativ 

Undersökningsgrupp: 13 sjuksköterskor som jobbade på medicin, onkolog och 

neurologavdelningar 

Datainsamlingsmetod: Narrativa intervjuer, dessa genomfördes i ett avskilt rum på 

sjukhusavdelningarna och varade mellan 20–62 minuter 

Dataanalysmetod: Innehållsanalys 

Resultat:  

Att sjuksköterskor måste prioritera medicinska och akuta ärenden före äldre personers 

specifika behov beskrivs leda till känslor som otillräcklighet, frustration, ilska, stress och att 

inte känna sig som en bra sjuksköterska. 

 

Sjuksköterskorna beskrev att personer med demens ofta behövde övervakning och avledning 

för att inte lämna vårdavdelningen eller skada sig själva, vilket sjuksköterskorna upplevde att 

det inte fanns tid för 

 

 

 

Titel: Caring connections with older persons with dementia in an acute hospital setting -- a 

hermeneutic interpretation of the staff nurse's experience  

Författare: Nolan, L. 

Tidskrift: International Journal Of Older People Nursing Årtal: 2006 Land: Irland 

Syfte: Att undersöka sjuksköterskor upplevelser av att vårda äldre personer med demens på 

ett sjukhus 

Design: Kvalitativ 

Undersökningsgrupp: 7 kvinnliga sjuksköterskor som jobbade på en sjukhusavdelning för 

äldre personer i akuta tillstånd 

Datainsamlingsmetod: Ostrukturerade djupintervjuer genomfördes under en 3-

månadersperiod, varje intervju varade cirka 50 minuter 

Dataanalysmetod: Tematisk innehållsanalys 

Resultat:  

Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att etablera en relation till personer med demens i 

sjukhusmiljöer eftersom tiden är så begränsad för att lära känna vårdtagare. 

 

Sjuksköterskorna upplevde att det ofta saknades information om personer med demens och 

därför beskrivs anhörigas kunskap och information underlätta för deras arbete och bidra till 

positiva fördelar för såväl patienten själv. Sjuksköterskorna upplevde att anhöriga kunde 

bidra med viktig information om personen vilket kunde användas för att ge en mer 

individanpassad och meningsfull vård.  

 

Sjuksköterskorna upplevde också att det var svårt att balansera behoven hos patienter med 

och utan demens 
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Titel: Mental health. Caring for people with dementia in the acute setting: study of nurses' 

views 

Författare: Nolan, L. 

Tidskrift: British Journal Of Nursing Årtal: 2007 Land: Irland 

Syfte: Att belysa sjuksköterskor upplevelser av att vårda äldre personer med demens på ett 

sjukhus 

Design: Kvalitativ 

Undersökningsgrupp: 7 kvinnliga sjuksköterskor som jobbade på en sjukhusavdelning för 

äldre personer i akuta tillstånd 

Datainsamlingsmetod: Ostrukturerade djupintervjuer genomfördes under en 3-

månadersperiod. Intervjuerna skedde i ett avskilt rum på sjuksköterskornas arbetsplats 

Dataanalysmetod: Tematisk innehållsanalys 

Resultat: Sjuksköterskorna upplevde att sjukvårdsmiljön överstimulerade personer med 

demens och triggade dem till att bli mer förvirrade, oroliga och uppjagade.  

 

Sjuksköterskorna upplevde att besökstiderna ställde till det för personer med demens 

eftersom det plötsligt blir en ökning av okända personer.  

 

Sjuksköterskorna beskrev att de oroade sig över säkerheten för personer med demens och 

upplevde därför att de ständigt behövde vara vaksamma. Sjuksköterskorna upplevde att detta 

påverkades deras möjlighet att ta hand om andra patienter negativt. 

 

Sjuksköterskorna upplevde också att sjukhusmiljöns fysiska utformning inte var lämplig för 

personer med demens då det bland annat inte fanns möjlighet för dessa personer att röra sig 

fritt på ett säkert sätt. Därför upplevde sjuksköterskorna att de kunde möta behoven hos 

patienter som inte har demens mer effektivt 

 

 

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

secondary analysis 

Författare: Pinkert, C. Faul, E. Saxer, S. Burgstaller, M. Kamleitner, D. & Mayer, H. 

Tidskrift: Journal Of Clinical Nursing Årtal: 2018 Land: Tyskland och Österrike 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser att vårda personer med demens inom 

akutvårdsavdelningar 

Design: Kvalitativ 

Undersökningsgrupp: 42 sjuksköterskor med erfarenhet av att vårda patienter med kognitiv 

nedsättning i akutsjukvård och som var villiga att dela med sig av dessa erfarenheter 

Datainsamlingsmetod: Fokusgruppintervjuer med semistrukturerade frågor genomfördes, 12 

fokusgrupper sattes ihop 

Dataanalysmetod: Innehållsanalys 

Resultat:  

Sjuksköterskorna beskrev att de försökte spendera mer tid med patienter med demens än med 

andra patienter då personer med demens upplevdes har ett stort behov av tid och 

uppmärksamhet. Sjuksköterskorna upplevde att detta inte alltid var möjligt eller lätt att göra. 

Att tilldela personer med demens högre prioritet ledde till en moralisk konflikt, då det fanns 

andra patienter med behov av stöd och uppmärksamhet men som inte fick det eftersom 

sjuksköterskorna delvis var upptagen med patienter med demens. 

 

Sjuksköterskorna upplevde dålig kvalitet på vården som en komplikation till begränsad tid 

och personalresurser 

 


