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Sammanfattning 
Bakgrund: Människor blir allt äldre idag vilket leder till att fler personer kommer att 

diagnostiseras med sjukdomen demens. Detta gör att personer som behöver vård för sjukdomar 

som är relaterade till ålder också lider risken att ha demens, vilket gör vården mer komplicerad. 

Sjuksköterskor behöver ha mer kunskap och förståelse för hur sjukdomen utvecklas och hur 

det påverkar de kognitiva förmågorna hos en person. Det är också viktigt för sjuksköterskan  

att kunna se personen bakom sjukdomen och skapa en Jag – Du relation till personen med 

demens för att kunna ge en personcentrerad vård. 

 

 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att vårda personer med demens  

Metod: En litteraturöversikt som genomfördes enligt Fribergs mall där åtta kvalitativa artiklar 

analyserades vilket resulterade i tre huvudteman och sju subteman. 
 

Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde vården av personer med demens som 

komplex men ändå utmanande och det viktigaste var att se personen bakom sjukdomen. 

Sjuksköterskor ansåg att det krävdes goda värderingar, attityder och en god moral för att 

kunna reflektera i alla de etiska situationer som uppstår under vårdandet för att agera korrekt 

och inte ha skuldkänslor som påverkade dem negativt psykiskt. Samtidigt tyckte de att det 

krävdes mer kunskap kring sjukdomen demens, livshistorien men även hur personernas 

beteende skulle hanteras i vården. Sjuksköterskornas erfarenheter visade på att de ansåg att det 

fanns många orsaker som gjorde arbetet till personer med demens svårt vilket bland annat var 

rutiner, brist på personal och resurser, lokaler var inte anpassade för vård av personer med 

demens men även att vårdpersonalens attityder som påverkade arbetsplatskulturen. 

 

Diskussion: Resultatet diskuterades med utgångspunkt från Watsons teori om mänsklig 

omsorg och hur viktigt det är att vara närvarande i ögonblicket vilket sammanfördes i Jag – 

Du vårdrelationen som är i fokus vid vårdandet hos personer med demens.  

 

Nyckelord: Demens, sjuksköterskor, vårdpersonal, erfarenhet eller uppfattning, sjukhus, 

vård och äldre människor 
 



  
 
 

 

Abstract 
Background: People are getting older today, which leads to more people will be diagnosed 

by the disease dementia. This means that people who need care for diseases related to age also 

suffer from the risk of getting dementia, which makes care more complicated. Nurses 

therefore need more knowledge and understanding of how the disease develops and how it 

affects the cognitive abilities of the person. It is also important for the nurse to be able to see 

the person behind the disease and to create an I - You relation to the person with dementia in 

order to provide good care that is designed just for that person. 

 

 

Aim: The aim was to describe a nurses experiences in caring for a person with dementia 

 

 

Method: A literature review was conducted according to Friberg´s template where eight 

qualitative articles were analyzed and resulted in three maintheme and seven subtheme. 

 

 

Results: The result showed that nurses experienced the care of people with dementia as 

complex but still challenging where the most important was to see the person behind the 

disease. Nurse´s considered that it requires good values, attitudes and a good moral to be able 

to reflect in all the ethical situations that arise during care to act properly and not have 

feelings of guilt that negatively affect them psychologically. At the same time, they thought 

that more knowledge was required about the disease dementia, life story, but also how the 

behavior of people should be treated in care. Nurses´ experiences showed that they felt that 

there were many causes that made work for people with dementia difficult, which included 

routines, lack of staff and resources, facilities were not adapted for the care of people with 

dementia but also that the attitudes of healthcare professionals affected the workplace culture. 

 

 

Discussion: The result was discussed from Watson's theory of human care and the 

importance of being present in the moment, which was brought together into the I - You 

relationship which is a focus point in the care of people with dementia. 

 

 

Keywords: Dementia, nurses, nursing staff, experience´s or perception, hospitals, care and 

older people 
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Inledning 
I Sverige blir befolkningen allt äldre och medellivslängden är bland de högsta i världen. När 

människor blir äldre drabbas de av sjukdomar som härstammar från ålder där en av 

sjukdomarna är demens. Demenssjukdom påverkar de kognitiva funktionerna hos den äldre 

vilket leder till svårigheter att kommunicera, minnas, planera och utföra handlingar. Dessa 

kognitiva nedsättningar gör att de har problem med att integrera sig med andra människor och 

med omgivningen eftersom de bland annat har svårt att tolka situationer. Symtomen leder till 

ett beteende som inte stämmer med den person som de var innan de fick sjukdomen.  

 De personer som har demenssjukdom drabbas även av andra sjukdomar som relateras till 

åldern som gör att de kräver vård. Vårdandet kring personen med demens kräver att det finns 

en förståelse för hur sjukdomen utvecklas och hur symtomen påverkar personen och 

människor runt omkring denna person. För att sjuksköterskor och annan vårdpersonal ska 

kunna ge en bra vård till personer med demens krävs det specialkunskaper kring deras 

beteende och för att kunna kommunicera och förstå hur de uttrycker sig.  

 Erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen har visat att personer med demens 

inte alltid får den vård som är anpassad för dem och att de inte blir förstådda, vilket 

resulterade i ett utåtagerande beteende mot personal och andra patienter. Detta gav ett intresse 

till att undersöka vilka erfarenheter som sjuksköterskor har kring att vårda personer med 

demens. 

 

Bakgrund 
Sjukdomen demens 
I dagens samhälle lever människor allt längre, vilket leder till att gruppen äldre också ökar 

och att antalet diagnostiserade med demenssjukdomar blir allt mer vanligt. (Eriksdotter 

Jönhagen, 2011).  I Sverige finns det idag 160 000 personer som är diagnostiserade med 

demens och det ökar stadigt med 25 000 personer varje år (Demensförbundet, u.å). På grund 

av det ökade antalet äldre är det viktigt att de diagnostiseras tidigt och få rätt behandling för 

att sakta ner sjukdomsförloppet. Studien Pohontsch, Scherer och Eisele (2017) belyser att 

vårdpersonal måste förberedas bättre, med mer kvalificerade sjuksköterskor för att hantera 

vårdandet för personer med demens. 

       Demens är en sjukdom som påverkar hjärnan (Eriksdotter Jönhagen, 2011). Hjärnan delas 

in i storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen men sjukdomen drabbar framför allt storhjärnan 

som i sin tur delas in i pannlob, hjässlob, tinninglob och nacklob. Sjukdomen orsakar att 
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nervcellerna bryts ner i hjärnan vilket resulterar i att de kognitiva förmågorna brister. 

Symtomen vid demens kan variera beroende var i hjärnan nedbrytningen av celler sker.  

 

Indelning av demenssjukdomar 
Demenssjukdomarna delas in i tre stora grupper, vilka är primärdegenerativa, vaskulära och 

sekundära demenssjukdomar. Personer kan bli diagnostiserade med en av grupperna, men det 

är också vanligt med blanddiagnoser inom demenssjukdomarna (Larsson & Rundgren, 2010). 

 I den första gruppen primärdegenerativa demenssjukdomarna är det nervceller i hjärnan 

som bryts ner och det är vanligast att symtomen kommer långsamt (Edberg, 2011). I denna 

grupp finns den vanligaste demenssjukdomen Alzheimers, där de första symtomen visar sig 

genom att minnet sviktar periodvis och att de har svårt att planera sin dag, vilket förvärras tills 

personen har tappat nästan alla sina funktioner (Basun et al, 2013). Andra typer av demens i 

denna grupp är frontallobsdemens där symtomen yttrar sig genom att omdömet och 

hämningarna blir sämre vilket visar sig som utbrott, aggressivitet och rastlöshet.  

 Den andra gruppen är de vaskulära demenssjukdomar som beror på syrebrist i hjärnan på 

grund av blodproppar eller blödningar (Edberg, 2011). Symtomen till de vaskulära 

demenssjukdomarna kommer snabbt och personen kan oftast själv märka när detta sker. Den 

sista gruppen, sekundära demenssjukdomar kan leda till demens men gör inte alltid det. 

Orsakerna till de sekundära demenssjukdomarna kan vara bland annat näringsbrist som 

exempelvis B12, problem med sköldkörteln, könssjukdomar som HIV, herpes eller syfilis 

men det kan också bero på tumörer, hjärnskador eller alkoholmissbruk. Vissa av dessa är 

behandlingsbara vilket visar på att det är viktigt att en ordentlig utredning utförs om varför 

demens uppstått.  

  

Vård av personer med demens 
Vårdandet har som sin främsta uppgift, oavsett sjukdom, att se till att stödja människors hälsa 

och välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är viktigt att personerna med demens är 

delaktiga i hela vårdprocessen för att lyfta fram och bevara den hälsa de har kvar. För att 

kunna ge dem ett välbefinnande och livskvalitet krävs det att sjuksköterskorna ser hela 

personen. 

 Vårdandet måste baseras på en grund där vetenskap och erfarenhet ger ramen för att kunna 

ge vård som är personcentrerad (Dahlberg & Segesten, 2010). Den personcentrerade 

vårdandet kräver kunskap kring varje persons livsvärld som möjliggör att den 

personcentrerade vården kan utföras. Det krävs ett aktivt lyssnande där sjuksköterskan är 
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närvarande i nuet för att kunna ta in personens livsvärld för att denne ska kunna uppleva 

välbefinnande och livskvalitet. Inom sjukvården krävs det att livsvärlden för personer med 

demens tas i beaktande för att undvika att de placeras i olika kategorier och erhåller etiketter 

för att sjuksköterskor ska kunna utföra sitt vårdande. 

 Både personer med demens och sjuksköterskor har sina egna erfarenheter, vilket gör att 

människor har både likheter och skillnader (Dahlberg & Segesten, 2010). Det krävs att 

sjuksköterskan kan vara följsam och öppen i mötet med personerna med demens och även 

accepterar olikheter i sina egna och deras erfarenheter. Det öppna och följsamma mötet i 

vårdandet förutsätter att sjuksköterskornas förförståelse som erhållits genom egna erfarenheter 

sätts åt sidan för att inte styra vårdandet åt fel håll. Erfarenheter och kunskap som erhållits 

kan göra att sjuksköterskor genom sin förförståelse gör fel val vid exempelvis etiska 

situationer där personen med demens riskerar att bli lidande och få sin värdighet och integritet 

kränkt eller till och med erhålla fel vård. Den kunskap och erfarenhet som sjuksköterskan har 

kräver ett tankesätt som granskas noga men även involverar upplevelsen personen med 

demens har av sin hälsa eller situation. 

 

Vårdrelationen i vårdandet 

Vårdrelationen definieras mellan personen med demens och sjuksköterskan (Snellman, 

2009).. Där begreppet tillför något som antingen är bra eller dåligt Grunden för en 

vårdrelation ligger i ömsesidighet, jämlikhet, acceptans och bekräftelse där både personen 

med demens och sjuksköterskan gör intryck på varandra vilket avspeglar sig i de handlingar 

som sker i relationen. En vårdrelation kan vara kort eller lång men det som är grunden för 

relationen är att den berör och att det är personen med demens som är i centrum (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Det är alltid sjuksköterskan som har ansvaret för relationen och därmed 

måste se till att främja och synliggöra önskningar och behov som personen med demens har. 

Det som spelar in i vårdrelationen är sjuksköterskornas attityder enligt Moyle, Murfield och 

Griffiths (2011) som visar en positiv attityd inom vårdandet påverkar beteendet som 

sjuksköterskorna har mot personerna med demens medan negativa attityder kan leda till högre 

stress och att de bryts ner psykiskt. 

 

Etiska situationer i vårdandet 

I etiska problem finns det värden som ligger till grund för hur handlingar som utförs kring 

vårdande är på gott eller ont och detta avgör ifall personen med demens kommer att känna ett 

välbefinnande (Malmsten, 2008). I vårdandet har sjuksköterskor rätt till att tolka situationer, 
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men det är inte samma som rätten till att besluta i en vårdhandling även då personen har en 

demenssjukdom. En person med demens har svårt att göra alla val och är då inte en autonom 

person, men personen kan fortfarande gör autonoma val, som att till exempel välja kläder eller 

bestämma vilken mat denne vill ha. Det är viktigt att sjuksköterskan i vårdandet visar respekt 

i alla handlingar och situationer som innefattar vårdande men även tar vara på personens 

integritet och värdighet för att inte kränka personen.  

 I vårdande situationer kan sjuksköterskans eget välbefinnande bli påverkat ifall inte viljan 

finns för att se till att andras välbefinnande skapas (Malmsten, 2008). Välbefinnandet hos 

personen med demens skapas genom att vara reflekterande i sitt vårdande och låta personen 

med demens vara delaktig och respekterad med de etiska värdena i grunden. 

 Etiska problem uppstår när det handlar om etiska värden som innefattar handlingar som 

utförs och därmed speglar sig som bra eller dåligt för den som tar emot vården (Malmsten, 

2008). De etiska problem som kan uppstå inom vården är många och dessa etiska konflikter 

kan ses genom tre olika synsätt. Det första synsättet bygger på de etiska principer som ska 

vägleda vårdpersonal och därmed påverkar deras beslut och hur de diskuterar. I det andra 

sättet finns alla moraliska problem som vårdpersonal löser genom sin professionella 

erfarenhet och den egna moralen som de har. Däremot i det tredje synsättet möts konflikter 

eller moraliska problem genom varje persons egen förmåga som denne har av attityd, 

uppfattning, mottaglighet och bemötande. Detta innebär att etiska situationer kan hanteras på 

olika sätt på grund av de olika förmågorna som varje person har. Men alla har inte den 

finkänslighet som krävs i de många etiska situationer som uppstår inom vården vilket kan ge 

en negativ påverkan på mötet och vården av personer med demens. 

 

Problemformulering 
I dagens samhälle lever människor längre vilket leder till att antalet äldre ökar. Detta innebär 

att de sjukdomar som är relaterade till ålder ökar i samma takt och demens är en av dessa 

sjukdomar. Detta gör att personer med demens blir alltmer vanligt förekommande på 

vårdavdelningar inom sjukhus på grund av att de även får andra åldersrelaterade sjukdomar 

som kräver behandling.  

 Närvaron av personerna med demens på vårdavdelningarna gör att det ställs högre krav på 

de sjuksköterskor som vårdar dessa personer jämfört med personer utan demens. Eftersom de 

har symtom som gör att deras personlighet och beteende förändras får de svårt att tolka 

situationer och integrera med andra människor och miljöer. Detta gör att vårdandet kring 

personer med demens kräver mycket från de sjuksköterskor som ska vårda dem, både fysiskt 
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och psykiskt. För att kunna skapa en god vård krävs att sjuksköterskan kan skapa 

vårdrelationer där förtroende byggs upp till personen med demens. Vårdandet kräver också att 

sjuksköterskorna har bra moral och attityder i grunden som hjälper till i etiska situationer så 

att personerna med demens inte får sin värdighet och integritet kränkt.  

 Det är viktigt att ta fram de erfarenheter som sjuksköterskor har kring vårdandet av 

personer med demens för att kunna förbättra och öka kvaliteten på den vård som dessa 

personer får och att den även blir anpassad efter deras behov. 

 

Syfte/Frågeställningar 
Syftet är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att vårda personer med demens. 

 
Teoretiska utgångspunkter 
Den teoretiska utgångspunkten utgår från Jean Watsons teori om mänsklig omsorg i det 

vårdande ögonblicket (Watson, 2008) som binds ihop med Bubers teori om Jag – Det och  

Jag - Du relationerna (Buber, 1962). En person med demens inom vården behöver få mänsklig 

omsorg som enligt Watson är hjärtat i omvårdnaden. I ett vårdande ögonblick får både 

personen med demens och sjuksköterska kontakt och kan samspela med varandra. 

Sjuksköterskans bemötande i detta vårdande ögonblick ger närvaro i nuet vilket avspeglas in i 

framtiden genom att bådas liv påverkas av detta möte. 

 I det vårdande ögonblicket är det ett möte där två personer ser varandra och interagerar 

(Watson, 2008).  I detta ögonblick ska fokuseringen ligga på att vara närvarande i nuet där 

bådas erfarenheter och drömmar är av betydelse, inte bara i ögonblicket utan även till 

framtiden där mötet. För att sjuksköterskan i det vårdande ögonblicket ska kunna ge mänsklig 

omsorg måste denne vara observant på vilka antaganden och värden som denne själv står för 

och hur det kan påverka mötet med en person med demenssjukdom eftersom varje människa 

är unik. I bemötande av personer med demenssjukdom är det viktigt att vara uppmärksam 

enligt Watson på vad som sker just nu med ett öppet sinne. Det gör att sjuksköterskans 

hållning kan göra att personen med demens får en förståelse för situationen och 

förändringarna vilket gör att sjuksköterskan inte bara kommer finnas i miljön utan att vara 

miljön. 

 I bemötandet ska fokus ligga på att främja, bevara och visa vördnad för personen med 

demens och inte låta andra saker som finns på vårdavdelningarna distrahera (Watson, 2008).  

Det är viktigt att vara där för personen med demens och ta fram deras personliga erfarenheter 
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för att kunna få fram vad de vill och förväntar sig, men även deras värderingar så att de 

känner sig sedda som en person och inte sin sjukdom. Watson skriver om de tio 

Caritasprocesserna som beskriver hur sjuksköterskan ska utföra omvårdnaden. Processerna 

uttrycker det agerande för omsorgen som är levande och kunskapsbaserad där det största 

fokus ska ligga på det som är bäst för personen med demens. 

 

Jag – Det – relationen 
Människor objektifierar sin tillvaro för att kunna genomleva sitt liv och för att kunna få en 

ordning i sin tillvaro (Buber, 1962). Det gör att vi inte blir påverkade eftersom vi förhåller oss 

på ett distanserat sätt och ser personen med demens i relationen som ett objekt. Detta gör att 

sjuksköterskan i en Jag – Det – relation ser personen med demens som ett objekt och utför 

sina uppgifter gentemot denne men sjuksköterskan blir inte påverkad av känslor. Relationen 

blir mer uppgiftsorienterad där det lätt kan uppstå olika förväntningar på dessa möten 

eftersom sjuksköterskan inte är närvarande i stunden och endast utgår från sina egna 

perspektiv. Detta kan innebära att sjuksköterskan gör sina uppgifter efter erfarenheter, 

symtom och beteenden där personen med demens inte kommer till tals eftersom denne ses 

som ett objekt (Snellman, 2008). 

 

Jag – Du – relationen  
I Jag – Du – relationen mellan sjuksköterska och en person med demens måste det finnas en 

närvaro hos sjuksköterskan där båda samverkar, detta kan innebära att de berör varandra 

eftersom de har olika upplevelser kring mötet (Buber, 1962). Personen med demens är inte i 

denna relation ett objekt utan en egen person där kommunikationen mellan dem är i fokus. 

Även fast en person med demens har kognitiva nedsättningar kan denne i alla fall få fram sina 

tankar och önskningar genom kroppsspråk, miner eller blickar (Snellman, 2008). 

Sjuksköterskan kan genom sin närvaro ta in detta och se personen bakom sjukdomen. 

 

Metod 
Metoden som har valts för arbetet är en litteraturöversikt som grundar sig i Fribergs (2017) 

teori. De vetenskapliga artiklarna har tagits fram genom sökningar som gjorts för att söka av 

hur forskningen ser ur kring det valda ämnet. Därefter valdes artiklar ut för 

litteraturöversikten som ska ge en sammanställning av hur kunskapsläget ser ut idag kring 

sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda personer med demens. 
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Datainsamling 
Artikelsökningen utfördes i databaserna CINAHL complete, Nursing & Allied Health 

Database och Academic search complete med sökorden: dementia, nurses, nursing staff, 

experiences or perception, hospitals, care och older people. Mesh termer användes i 

sökningarna Nursing & allied health database och i en av CINAHL complete sökningarna 

medan fritextsökning skedde i Academic serch complete och i den andra CINAHL complete 

sökningen. Både mesh termer och fritext användes för att sökningarna skulle vara mer 

omfattande. Detta sammanfattades i en sökmatris (se Bilaga 1). 

För att antalet artiklar i databassökningarna inte skulle bli för stort användes begränsningar 

peer reviewed, fulltext engelska och höll sig mellan årtalen 2000 till 2017 i alla databaserna. 

Artikelantalet blev 663 stycken artiklar på de olika databassökningarna. De artiklar som 

valdes bort var de som inte handlade om sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda och de 

som hade andra vinklingar som exempelvis religion. På de olika sökningarna var det många 

artiklar som var samma och kom upp på de olika sökningarna. De artiklar som verkade vara 

intressanta för arbetet var 27 stycken där abstrakten lästes och därefter valdes 14 artiklar för 

att läsas i sin helhet för att avgöra ifall de passade med arbetets syfte. Av dessa artiklar valdes 

åtta stycken som passade till det syftet som valts för arbetet och användes för att göra 

litteraturöversikten. Forskningen i dessa artiklar hade skett i Sverige, Norge, Finland, Irland, 

England och Australien. 

 

Urval 
Artiklarna som valdes kontrollerades enligt mallen för Fribergs kvalitetsgranskning (Friberg, 

2017). Detta utfördes för att klargöra att artiklarna höll kvaliteten och att de var relevanta för 

det valda ämnesområdet i litteraturöversikten. 

 
Analysmetod 
Artiklarna har analyserats enligt Friberg (2017) och lästs igenom flera gånger för att skapa en 

helhet och att feltolkningar inte gjorts. Genom Fribergs (2017) kvalitetsfrågor kontrollerades 

bland annat ifall resultatet svarade på artiklarnas syfte, ifall syftet stämde överens med 

frågeställningen och om de hade tagit forskningsetiska övervägande i betänkande. Därefter 

gjordes en sammanställning av alla artiklarna med metod, syfte och resultat som redovisades i 

resultatmatrisen (se Bilaga 2).  
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  Sammanställningen användes i analysarbetet där likheter och skillnader togs fram från 

artiklarna genom att de delades in i gemensamma kategorier och färgkodades. De olika 

färgkodade kategorierna sammanställdes i en tabell för att det skulle bli mer överskådligt. Den 

sammanställda tabellen bearbetades och resulterade i de tre huvudteman som blev 

litteraturöversiktens rubriker i resultatet. 

 

Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetiska övervägande bygger på att författaren gör ett etiskt övervägande både innan 

och medan arbetet formas (Kjellström, 2012). Detta genomfördes genom att artiklarnas 

resultat bearbetades på ett reflekterande och objektivt sätt där även egna värderingar och 

förförståelse beaktades. För att kunna utföra etiska övervägande krävs det även en 

medvetenhet angående de riktlinjer som finns för att kunna använda dem under hela arbetets 

gång, från vilket ämne som valdes till hur resultatet presenteras. Riktlinjerna kommer ifrån 

forskningssamhället, regering, riksdag och andra organisationer utomlands och de har 

framställts för att säkerhetsställa att alla som deltar i olika studier ska känna sig säkra och 

inneha rättigheter. 

 Till denna litteraturstudie har alla artiklars etiska övervägande tagits i beaktande och även 

att deltagarna själva har valt att delta i de olika studierna (Kjellström, 2012). Bearbetningen 

av resultatet har gjorts på bästa sätt då artiklarna var på engelska. Genom detta har 

förhoppningsvis feltolkningar och egna värderingar kunnat undvikas så att analysen av 

resultatet inte påverkats. 

 

Resultat 
Analysen av artiklarna visar att det finns många områden inom vilka sjuksköterskor har 

erfarenheter av att vårda personer med demens. De huvudtema som genom analysen kom 

fram var ”erfarenheter kring vårdandet” och ”erfarenheter kring sin arbetssituation”.  

 Huvudteman delades in i subtema ”sjukdomen och personen bakom”, ”vårdande”, 

”kommunikation”, ”etiska situationer”, ” Sjuksköterskornas egna arbetsinsats och 

arbetsbelastning” och sist ”sjuksköterskornas egna känslor”. 
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Erfarenheter kring vårdandet 
Sjukdomen och personen bakom 

Vid demenssjukdom är det viktigt att se personen bakom sjukdomen (Sellevold, Egede-

Nissen, Jakobsen & Sørlie, 2013). Sjuksköterskorna såg lidandet hos personen med demens 

och kunde därigenom se vilka personliga behov denne behövde just då för att kunna få 

livskvalitet. De accepterade varje person som en individ där de såg personens resurser och 

möjligheter istället för de begränsningar som sjukdomen gav. Sjuksköterskorna försökte att se 

personen bakom men istället var det sjukdom som kom i fokus och hur den hade brutit ner 

personen med demens tills endast ett skal återstod (Ericson-Lidman, Franklin Larsson & 

Norberg, 2014). Sjuksköterskorna visste att dessa personer fortfarande var deras ansvar att 

vårda men upplevde situationen som väldigt obekväm. Inom områden som akutavdelningarna 

på sjukhusen kunde det enligt sjuksköterskorna vara svårt att se personen bakom sjukdomen 

demens eller förvirringstillståndet, eftersom sjuksköterskorna på akutvårdsavdelningen 

fokuserade på det medicinska tillståndet (Borbasi, Jones, Lockwood & Emden, 2006). 

 För att kunna ge en bra vård krävdes det kunskap om personen, livshistorien, vilket många 

sjuksköterskor saknade (Borbasi et al., 2006; Ericson-Lidman et al., 2014). Livshistorien ger 

en beskrivande bild av personen med demens som kunde användas för att göra vårdandet och 

aktiviteterna mer personcentrerade för att stärka deras livskvalitet. Personerna hade i många 

fall inte förmågan att berätta sin livshistoria för sjuksköterskorna på grund av brister i 

kommunikationen, vilket gjorde vårdandet svårare och aktiviteter blev inte individualiserade.  

 Sjuksköterskorna saknade kunskap kring själva sjukdomen, symtom, beteende och hur 

sjuksköterskorna skulle bemöta dessa personer (Cleary & Doody 2016; Eriksson & Saveman, 

2002; Hynninen, Saarnio & Isola, 2014; Borbasi et al., 2006; Edberg, Bird, Richards, Woods, 

Keelsy & Davis-Quarrell, 2008). Kunskap kring detta skulle ha underlättat för att få en 

förståelse för hur och varför en person med demens agerar som de gör.  Sjuksköterskorna 

bekräftade att de som hade kunskap kring demenssjukdom ansågs vara en stor resurs för 

avdelningen och på ett sjukhus hade de rekryterat en sjuksköterska som var specialiserad på 

äldre människor och personer med demens (Borbasi et al., 2006). Enligt en studie hade 

sjuksköterskorna erhållit utbildning från sin sjuksköterskeutbildning kring äldre människor 

men att detta inte kunde appliceras på personer med demens där det krävdes ytterligare 

utbildning (Hynninen et al., 2014). 
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Vårdande 

Vården kring en person med demens var krävande och sjuksköterskorna i studierna var alla 

eniga om att de ville ge en bra vård till dessa personer men att det inte alltid var så lätt av 

olika orsaker (Hynninen et al., 2014; Borbasi et al., 2006; Cleary & Doody, 2016; Eriksson & 

Saveman 2002; Cowdell 2010; Ericson-Lidman et al., 2014; Edberg et al., 2008; Sellevold et 

al., 2013). Sjuksköterskorna menade att det var svårt att arbeta med personer med demens 

samtidigt som det var komplext och utmanande på både ett positivt och negativt sätt (Borbasi 

et al., 2006; Cleary & Doody, 2016; Eriksson & Saveman, 2002). 

 Sjuksköterskornas erfarenheter var att personer med demens är de som bestämmer takten i 

vårdandet (Cleary & Doody, 2016). De ansåg också att vårdande kunde vara att låta 

personerna med demens vara ifred när de var tillfreds i stunden (Sellevold et al., 2013). När 

personerna med demens var lugna och belåtna kunde detta vara tecken på att de ansåg att 

deras vård var bra. I de fall när personerna med demens var oroliga, hade utåtagerande 

beteende som att kasta saker kunde det visa på att de var missnöjda med vårdsituationen eller 

att de hade en smärtfull erfarenhet. Sjuksköterskorna ansåg ändå att deras reaktion tydde på 

ett välmående eftersom de visade sina känslor och de då kunde agera och skapa en förändring 

till bättre vård.I de situationer där personer med demens reagerade starkt var det viktigt att 

personalen inte skapade negativa attityder mot dem. 

 Sjuksköterskorna hade erfarenhet kring att det var viktigt att spendera tid, prata och lyssna 

till personen med demens vilket de ansåg gjorde en stor skillnad på deras välmående och att 

de kände att de blev sedda (Borbasi et al., 2006). 

 Sjuksköterskorna ansåg att anhöriga till personer med demens hade en nyckelroll och var 

en stor tillgång i vården kring denne där både patient och personal gynnades (Hynninen et al., 

2014; Borbasi et al., 2006). Anhöriga kunde vara till stor hjälp för sjuksköterskorna och annan 

personal genom att de kände personen innan denne blev sjuk i demens och de därmed kunde 

berätta dennes livshistoria vilket personer med demens har problem med. De kunde också ge 

information kring hur sjukdomen hade utvecklats och påverkat just deras nära. Anhöriga var 

också väldigt aktiva i hela vårdprocessen vilket också innefattade när beslut skulle tas kring 

vården och det gjorde att vårdandet blev enklare för sjuksköterskorna (Hynninen et al., 2014). 

När de anhöriga istället var passiva eller inte tillgängliga ledde det till att vården av personer 

med demens blev lidande och därmed otillräcklig  
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Kommunikation 

Personer med demenssjukdom har enligt sjuksköterskorna svårt att uttrycka vad de vill och 

hur de känner vilket ger upphov till kommunikationssvårigheter och leder till att de lätt blir 

missförstådda (Eriksson & Saveman, 2002). De beskrev också hur sjuksköterskorna ansåg att 

det var lättare att arbeta enligt avdelningens rutiner för att vårda personer med demens istället 

för att ge dem den vård som de var i behov av. Orsaken till detta var enligt sjuksköterskorna 

tidsbrist och svårigheter att kommunicera med personerna med demens. De belyser också att 

dessa personer blev översedda och försummade på grund av svårigheter i kommunikationen, 

vilket enligt sjuksköterskorna berodde på att de saknade tiden som behövdes för att tolka och 

förstå kroppsspråket som personerna med demens visade (Borbasi et al., 2006). Detta kunde 

resultera i komplikationer och därmed längre vårdtider för personerna med demens. I en 

studie använde sig sjuksköterskorna av filosofiskt vårdande som baserades mer på tro än på 

vetenskap (Cowdell, 2010). Sjuksköterskorna lade inte heller mycket värde på vårdandet som 

de gav utan gjorde bara det som krävdes och alla fick samma vård. 

 Sjuksköterskor beskrev att istället för att använda talet för att kommunicera tog de hjälp av 

syn, hörsel och beröring för att få kontakt med personerna med demens (Sellevold et al., 

2013). De ansåg också att det var viktigt att ge full närvaro i sitt möte med personen med 

demens.  
 
Etiska situationer 

Erfarenheter visade på att vården kring personerna med demens tog längre tid (Cleary & 

Doody, 2016; Hynninen et al., 2014; Eriksson & Saveman, 2002). Det klargjordes att det 

viktiga är att låta vården ske i deras takt så att de fick en chans att delta, vilket stödde deras 

autonomi (Cleary & Doody, 2016). Sjuksköterskorna beskrev att användning av fasthållning, 

vid exempelvis behandlingar och provtagningar, kunde ske av personerna med demens på 

grund av att sjuksköterskorna inte hade den tid att ge dem som de var i behov av (Borbasi et 

al., 2006; Hynninen et al., 2014). De kunde också använda sig av lugnande mediciner vilket 

kunde leda till att personen med demens istället sov stora delar av dagen och då blev dåligt 

mobiliserade och att hälsotillståndet försämrades. I dessa situationer kände sjuksköterskorna 

att de kränkte deras värdighet och integritet men de ansåg också att de inte fanns några andra 

alternativ för att kunna ge dem den vård som de var i behov av. 

 Sjuksköterskorna upplevde att de ibland kränkte integriteten och värdigheten hos 

personerna med demens när de var stressade (Cowdell, 2010). Det kunde bland annat vara 
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hårdhänta duschar mot deras vilja eller tvingas gå upp mot sin vilja där sjuksköterskorna sa 

vad de tänkte göra och utförde sedan sin handling oavsett vad personen med demens ville. 

  
Erfarenheter kring sin arbetssituationen  
Sjuksköterskornas egna arbetsinsats och arbetsbelastning 
Sjuksköterskornas arbetsbelastning kunde vara krävande på grund av att ledningen i 

organisationen krävde att vårdtiden för patienterna skulle förkortas, att resurserna inte var 

tillräckliga eller att det var brist på personal (Eriksson & Saveman, 2001; Borbasi et al., 2006; 

Edberg et al., 2008). Allt detta påverkade deras arbetsinsats stort och gjorde deras arbete mer 

komplicerat och energikrävande, där bristen på tid gjorde att arbetet för sjuksköterskorna blev 

stressande vilket gjorde att de kände sig frustrerade och irriterade vilket alla studier 

bekräftade. Detta gör att sjuksköterskorna hade svårt att ge den vård som de ville till 

personerna med demens. 

 Sjuksköterskorna beskrev att personalen i sig hade ett negativt inflytande på varandra och i 

verksamheten, på grund av attityder och beteende som de hade mot personerna med demens 

vilket upplevdes som stressande för dem (Edberg et al., 2008). Personalen upplevde att 

ledningen inte gjorde något år attityderna hos personalen vilket de kände som frustrerande 

och att de var maktlösa. Det fanns också attityder från samhället kring att vårda personer med 

demens där sjuksköterskorna kände att deras status i yrket var lågt och att deras arbete inte var 

värt något i andras ögon. 

 Det fanns rutiner på avdelningarna som skulle följas, vilket gjorde att det kunde bli många 

och nya ansikten som sprang ut och in ur patienternas rum, förflyttningar för olika 

behandlingar och undersökningar och avdelningar som var nya och okända (Hynninen et al., 

2014; Borbasi et al., 2006; Cleary & Doody 2016; Eriksson & Saveman 2002; Cowdell, 

2010). Detta påverkade personerna med demens genom att de blev stressade och oroliga men 

även att det kunde resultera i ett krävande eller aggressivt beteende. Sjuksköterskorna kände 

sig maktlösa och tyckte att det kändes svårt att se rädslan och oron från personerna med 

demens på grund av fasta rutiner som krävdes på avdelning för att verksamheten ska fungera 

för den personal som arbetar där. 

 Sjuksköterskorna kände ett konstant krav från de anhöriga därför att de hade placerat sina 

nära på just denna vårdinrättning och därmed krävde att de behandlades på ett bra sätt 

(Eriksson & Saveman, 2002). Sjuksköterskorna från flera studier hade erfarenhet om att 

relationen mellan dem och anhöriga kunde vara ansträngande (Eriksson & Saveman 2002; 
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Borbasi et al., 2006; Ericson-Lidman et al., 2014). Anhöriga ville ofta enligt sjuksköterskorna 

ha vårdinstruktioner repeterade vilket tog extra tid från sjuksköterskorna (Hynninen et al., 

2014). Det kunde till och med sluta i konflikter mellan sjuksköterskor och anhöriga på grund 

av att de tänkte olika kring vården av personerna med demens. De anhöriga hade också en 

tendens till att förstora tillstånd för personen med demens, som exempelvis förvirring. Detta 

gjorde att personen med demens blev mer sjuk än denne egentligen var, vilket kunde resultera 

i att sjuksköterskan hade svårt att bevara de funktioner som denne hade kvar. De anhörigas 

brist på kunskap kring sjukdomen kunde göra att de inte förstod vilka konsekvenser 

sjukdomen demens hade för personen och de anklagade sjuksköterskorna för att inte göra det 

de borde i vårdandet (Edberg et al., 2008). 

 Sjuksköterskorna beskriver att de anhörigas känslor av skuld för sina nära gjorde att de gav 

orealistiska krav på vården (Ericson-Lidman et al., 2014; Edberg et al., 2008). Enligt 

sjuksköterskorna ansåg de anhöriga att de kunde komma och gå som de ville på avdelningen 

även då de störde sina nära vilket gjorde dem upprörda och fick utåtagerande beteende. 

Sjuksköterskorna försökte att förklara vilka konsekvenser de anhörigas besök kunde leda till 

ifall de kom vid exempelvis när det serverades middag och att det därmed tog lång tid att 

lugna personerna med demens men de anhöriga var enligt sjuksköterskorna oförstående inför 

detta. 

 De anhöriga var enligt sjuksköterskorna i lika stort behov eller till och med mer stöd än 

vad personerna med demens var, eftersom demens är en sjukdom där de som finns runt 

omkring drabbas lika mycket som den som är sjuk (Edberg et al., 2008). 

 

Sjuksköterskornas egna känslor 
Något som gjorde belastningen ännu större och mer krävande för arbetet var 

sjuksköterskornas egna känslor som de hade för sitt arbete med personer med demens 

(Eriksson & Saveman, 2002). Dessa känslor gjorde dem utmattade med en känsla av 

maktlöshet för att inte kunna göra mer för dem i deras situation. Många känslor 

sjuksköterskorna hade var kring situationer där exempelvis värdigheten och integriteten för 

personerna med demens kränktes. Detta på grund av att det saknades tid, resurser, personal, 

deras beteende eller att personerna med demens inte ville samarbeta. Detta gjorde att de 

ställdes inför många etiska situationer som gav känslor av att ha misslyckats med sitt arbete 

att vårda personerna med demens och dessa känslor stannade kvar hos sjuksköterskorna länge 

(Hynninen et al., 2014; Borbasi et al., 2006; Cleary & Doody 2016; Eriksson & Saveman 

2002; Cowdell, 2010). På en del arbetsplatser var arbetskulturen att sjuksköterskorna hjälpte 
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och stöttade varandra i de etiska situationerna och även i svåra situationer där de kände sig 

utmattade och trötta (Hynninen et al., 2014; Cleary & Doody, 2016). 

 Personer med demens har vissa beteenden som vid vårdandet uppfattades som besvärliga 

för sjuksköterskorna i sitt arbete och de gav därför upphov till många etiska konflikter kring 

vården (Eriksson & Saveman, 2002). Sjuksköterskornas erfarenheter av att arbeta med 

personer med demens gav upphov till känslor av hjälplöshet men även att det var meningslöst, 

vilket ledde vidare till känslor av hat mot visa av personerna med demens. De funderade 

också på ifall vården de gav egentligen hjälpte personerna med demens eller om vården 

istället gjorde dem mer illa. 

   

Diskussion 
Diskussion har delats upp i två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. 

Metoddiskussionen tar upp arbetets svagheter och styrkor i de olika delarna i metoden. I 

resultatdiskussionen sker en diskussion kring resultatet i förhållande till bakgrund, syfte, Jag-

Du relationen och Jean Watsons omvårdnadsteori. 

  

Metoddiskussion 
Litteraturöversikten har gjorts efter Fribergs (2017) teori där artiklarna noga översatts från 

engelska till svenska där författaren hela tiden tagit i beaktande att det är lätt för feltolkningar 

eftersom engelska inte är författarens huvudspråk. Artiklarna har arbetats igenom objektivt 

och lästs igenom flera gånger för att därmed undvika feltolkningar och egna vinklingar för att 

få fram ett resultat. Författaren har också fått granska sin egen förförståelse, värderingar och 

förutfattade meningar för att de inte skulle påverka val av artiklar, bearbetning och 

analyserande av resultatet. 

 Till litteraturöversikten valdes kvalitativa artiklar eftersom författaren ville få fram 

sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser. Inom det valda ämnet finns det stor mängd 

forskning vilket begränsades med hjälp av sökord men oavsett blev det många artiklar kvar 

vilket gjorde att det var många titlar att gå igenom. Detta kan ha gjort att artiklar som var 

relevanta för litteraturöversikten har missats men de artiklar som valdes är relevanta för syftet. 

 I tre av artiklarna Cowdell (2010); Borbasi et al. (2006); Eriksson och Saveman (2002) 

utfördes studierna på akuta avdelningar och i Hynnien et al. (2014) utfördes studien på en 

kirurgisk avdelning och alla dessa avdelningar kan vara speciellt utsatta för personer med 

demens att vårdas på. Detta gav en blandning av sjuksköterskornas erfarenheter i vården och 
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framhävde de olika utmaningarna kring vården av personer med demens som sjuksköterskor 

har. Forskningen i artiklarna har utförts i Sverige, Norge, Finland, England, Irland och 

Australien där sjukvården inte skiljer sig mycket. Det hade varit en större styrka i 

litteraturöversikten ifall artiklarna hade begränsats till endast Sverige vilket skulle kunna gjort 

studien mer relevant för sjuksköterskor i Sverige. 

 För att analysera artiklarna jämfördes likheter och skillnader i artiklarnas resultat för att 

hitta gemensamma nämnare. När de gemensamma nämnarna hittades i artiklarna färgkodades 

de efter teman för att lättare kunna skilja dem åt. Därefter placerades de under sitt tema som i 

sin tur omvandlades till rubriker i resultatet. En svaghet kan vara att när väl tema satts gicks 

inte artiklarna igenom igen för att hitta nya resultat men artiklarna har noga lästs igenom flera 

gånger där alla erfarenheterna är med. 

 

Resultatdiskussion  
Watson beskriver den mänskliga omsorgen där sjuksköterskorna måste vara närvarande i 

ögonblicket för att kunna vårda (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). För detta krävs att 

personen sjuksköterskan har en grund som bygger på bra värderingar, moral och attityder för 

att skapa bra Jag – Du vårdrelationer till personen med demens. Det är genom sina 

värderingar, moral och attityder som sjuksköterskan handlar på ett etiskt och korrekt sätt 

gentemot personen med demens. Detta kan också enligt Watson speglas tillbaka till och på 

sjuksköterskan, eftersom båda påverkas men att det också ger avtryck i relationerna till andra. 

Genom att även ha ett öppet sinne och vara följsam i ögonblicket menar Watson att 

sjuksköterskan är observant på vilka behov personen med demens har just då, vilket gör att 

sjuksköterskan ger mänsklig omsorg i sitt vårdande. 

 Resultatet visade att vårdandet kring personer med demens var komplicerat där många 

faktorer påverkade vården av olika orsaker. Det som kom fram var att det saknades kunskap 

kring sjukdomen och personen bakom. Det fanns organisatoriska problem som brist på 

personal, resurser och att det var mycket känslor inblandat hos sjuksköterskorna kring 

vårdandet. Det uppstod också mycket känslor hos sjuksköterskan kring etiska dilemman inom 

vården för personer med demens där deras autonomi, värdighet och integritet ställdes till sin 

spets vilket gjorde att många sjuksköterskor kände frustration och en maktlöshet av att inte 

kunna ändra på situationerna.  

 Det samlade resultatet visar på att vården av personer med demens måste bygga på en god 

vårdrelation mellan personen med demens, sjuksköterskor och anhöriga för att stärka 
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livskvaliteten för dessa personer men även för att sjuksköterskorna ska orka med det valda 

yrket. Det visade på det viktiga i att se personen bakom sjukdomen för att kunna skapa en  

Jag – Du relation där personen med demens är i fokus för vårdandet och att denna relation 

stöttas av både vårdpersonal, organisationen och ledningen. 

  

Vårdrelationen mellan sjuksköterska och person med demens 

Relationen mellan sjuksköterska och person med demens är långvarig och sträcker sig från 

månader till år vilket gör att de kommer varandra väldigt nära (McGilton & Boscart, 2007; 

Prentice & Black, 2007). Det är denna nära relationen som gjorde att sjuksköterskor trivdes 

och stannade kvar för att arbeta med personer med demens men det är också den som gjorde 

att sjuksköterskorna blev utbrända och mådde psykiskt dåligt enligt resultatet. Vårdandet av 

personerna med demens var enligt resultatet intensiva och tillammans med att deras beteende 

var krävande ställdes relationen till sin spets genom att sjuksköterskorna såg personen och hur 

denne hade förändrats. De var inte längre logiska i sitt agerande vilket gjorde vårdandet svårt 

eftersom det påverkade sjuksköterskorna känslomässigt och de kände att deras vård var 

meningslös och även ibland att vården istället gjorde personerna med demens mer illa. 

 Watsons teori beskriver vikten av att vara närvarande i det vårdande ögonblicket där det 

skapas en vårdrelation mellan sjuksköterska och personen med demens för att kunna ge 

mänsklig omsorg (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  En Jag-Du relation ska ha fokus på att 

leva autentiskt och att se andra som människor (Heaslip & Board, 2012). Att leva autentiskt 

innebar därmed att ta ansvar för sina val man gör både professionellt och som människa. 

Sjuksköterskan ställdes inför många etiska situationer där det gällde att denne hade bra 

moraliska värden i grunden och därmed också tog ansvar för sina val. Genom att vara 

närvarande i vårdögonblicket berörs både personen med demens och sjuksköterskan vilket 

leder till att sjuksköterskan gör sig själv väldigt sårbar för sina egna känslor. Resultatet visar 

på att dessa känslor gjorde att de kände sig sårbara och maktlösa i vårdandet och etiska 

situationer där det hände att de kände att de hade kränkt värdigheten och integriteten för 

personerna med demens. Sjuksköterskorna tyckte vården var svår eftersom de ansåg att det 

inte fanns några andra alternativ till den vård som de använde till personerna med demens 

som tillexempel fasthållning eller tvångsmedicinering så att de istället sov och därmed blev 

mindre mobiliserade. Resultatet visade också på att det fanns avdelningar som hade byggt upp 

en kultur på arbetet som innebar att de hjälpte varandra när de hade det tufft men även att 

personalen och sjuksköterskorna fick stöd från ledningen när de behövde det. 
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 Det viktigaste i vården kring personer med demens var den goda relationen där 

sjuksköterskan kunde få en nära kontakt med personen vilket ledde till att denne kunde ge en 

personcentrerad vård som gynnade både sjuksköterskorna, personen med demens men även 

dennes anhöriga. Den goda vårdrelationen kan både främjas och hindras av olika orsaker. 

Detta påverkar inte bara relationen utan också sjuksköterskornas egna välmående och därmed 

deras egna liv. Watson relaterar detta till att det vårdande ögonblicket ger avtryck och får en 

betydelse för de inblandade människorna och vikten av att det inte bara påverkar 

sjuksköterskan och personen med demens utan även deras anhöriga. 

 
Vad främjar den goda vårdrelationen 

Det finns mycket som främjar en god vårdrelation vilket kan vara att ha kunskaper kring 

sjukdomen demens och personens livshistoria, bra kommunikation, stöd från anhöriga, 

organisationen och kollegor, sjuksköterskornas egna attityder och moral men även att 

sjuksköterskan trivs och mår bra i sitt arbete och på arbetsplatsen. 

 Den goda vårdrelationen gynnades av att det fanns en kommunikation som byggde på 

kunskap och erfarenhet från sjuksköteskornas sida (Söderlund, Norberg & Hansebo, 2011). 

De beskrev en utbildning inom verbal och icke verbal kommunikation som kallas 

validationsmetod. Den innebar att de känslor som personer med demens hade skulle styrkas 

och lyftas fram (Edberg, 2009). De visade också på att innan utbildning var sjuksköterskorna 

fokuserade kring problem att göra sig förstådda för att kunna utföra sina uppgifter istället för 

vilka behov som personen med demens hade i kommunikationen. Efter utbildning i 

kommunikation blev sjuksköterskorna mer närvarande i vårdrelationen och satte personen 

med demens i fokus. Forskarna framhävde dock att inte alla sjuksköterskor har förmågan att 

kunna vara närvarande i vårdrelationen och i en sådan rådande situation leder det till att 

vårdandet blir svårt. Resultatet visade att personerna med demens brast i sin kommunikation 

vilket ledde till missförstånd men också att sjuksköterskorna ansåg att det tog för lång tid eller 

att de till och med inte brydde sig om att försöka ta reda på vad personerna med demens ville 

förmedla vilket kunde leda till att det blev komplikationer och vårdtiderna blev längre. Det är 

viktigt att inneha kunskaper i kommunikationen vilket påvisades i resultatet där brister i 

kommunikationen gjorde att personen med demens var den som blev lidande.  

 Resultatet visade på att för att kunna skapa en god relation krävdes det också kunskap 

kring hur sjukdomen demens utvecklade sig och vad det gjorde med personernas beteenden. I 

kunskapen var det viktigt att livshistorien lyftes fram eftersom den kunde fungera som hjälp i 

vårdandet genom att den kunde ge en djupare förståelse kring vad personen med demens 



  18 (31) 
 

upplevde och hur denne var men också så att det gick att planera en personcentrerad vård med 

anpassade aktiviteter (Edberg, 2009).  

 Resultatet visade att de anhöriga var en viktig del i vårdandet kring en person med demens 

eftersom de har deras livshistoria och kunde därmed vara den som blev deras röst för att 

förmedla vad som var viktigt och hur de ville ha det i framtida vård vilket sjuksköterskorna 

skulle ta tillvara på och använda som en resurs i vårdandet. Tillsammans med kunskapen 

kring sjukdom, personen bakom och dennes livshistoria krävdes det en empati för att kunna 

bygga en vårdrelation eftersom sjuksköterskorna då inte kunde förstå personen med demens 

ur deras perspektiv, bygga ett förtroende och inte heller ge personcentrerad vård (Digby, 

Williams & Lee, 2016). Empatin enligt studien byggde på en förståelse för att kunna dela och 

skapa ett accepterande för den andra personen för att hjälpa dem att bli förstådda och därmed 

inte känna sig ensamma. Empatin enligt studien formades genom arbetsmiljön, stöd från 

organisationen, ekonomiska resurser och påverkan från samhället och dessa avgjorde 

sjuksköterskans förmåga att ge empati i vårdrelationen. Resultatet visade på att stöd från 

ledning, kollegor och anhöriga gjorde att sjuksköterskorna kunde må bra vilket resulterade i 

att de var positiva och kunde därmed skapa goda relationer till personerna med demens men 

också till anhörig och kollegor. Detta gjorde att de hade orken och viljan att fortsätta arbeta 

med personer med demens och att de inte behövde ha känslor av maktlöshet. Genom stödet 

kände sjuksköterskorna att de orkade och även att de gjorde något bra i sitt vårdande och 

kunde därmed handla korrekt i etiska situationer så att autonomin för personen med demens 

togs tillvara men även dennes värdighet och integritet, vilket gjorde att de kändes lugnare. 

 
Vad hindrar den goda vårdrelationen 
Sjuksköterskan hade en viktig roll i den goda vårdrelationen men det fanns hinder för 

relationen som kunde bero på sjuksköterskans attityder, empati eller kommunikation 

gentemot personen med demens. Brister sjuksköterskan i dessa kvalifikationer kunde 

resultatet bli att de hade svårt att ge den vård som personerna med demens var i behov av, 

vilket ledde till att deras livskvalitet försämrades (Digby, Lee & Williams, 2016). Det var 

därför viktigt att ledningen rekryterade noga för att få anpassad och rätt personal.  

 Resultatet visade också på att det fanns brister redan i sjuksköterskornas utbildning kring 

personer med demens. Studier styrkte att studenter måste förberedas bättre för demensvård 

eftersom dessa personer ökar i stadig takt i samhället idag, vilket gör att blivande 

sjuksköterskor kommer att träffa på dessa personer inom hela vården i sina blivande yrken 

(Baillie, Merrit, Cox & Crichton, 2015). Det självförtroende de skapade för att vårda personer 
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med demens under bildningen kom att speglas på vården som personer med demens sedan 

fick och därmed påverkade vårdkvaliteten. 

 Sjuksköterskorna kände att de motarbetades genom organisatoriska orsaker som att det 

saknades personal vilket gjorde att personerna med demens inte kunde få tillräckligt med vård 

och uppsyn vilket de behövde. Detta gjorde att de blev oroliga, vandrade runt i lokalerna och 

blev aggressiva eftersom den extra tid som de behövde i sin omvårdnad inte fanns utan 

vårdsituationerna blev stressande vilket påverkade personerna med demens negativt. Det 

fanns även andra orsaker som brist på resurser eller att lokalerna inte var anpassade till 

personerna med demens vilket gjorde att deras beteende blev påverkat och de kunde också bli 

aggressiva. Detta medförde att sjuksköterskornas arbetsbelastning blev större och de blev 

enligt resultatet utmattade och kände sig maktlösa vilket gjorde att vårdandet blev lidande. 

Sjuksköterskornas känslor gjorde dem utbrända och att de inte orkade ge bra vård eller skapa 

goda vårdrelationer med personerna med demens och deras anhöriga. En relation är inte 

endast Jag – Du, utan måste tillämpas och integreras i hela organisationen för att det ska 

fungera fullt ut (Biquand & Zittel, 2012). 

 De anhöriga kunde vara en resurs men de kunde också vara krävande genom att de ville att 

vården skulle ske på annat sätt än vad sjuksköterskan ansåg var bra för personen med demens 

vilket i vissa fall kunde sluta i konflikter mellan anhöriga och sjuksköterskorna. De kunde 

också göra personen med demens mer sjuk än den egentligen var vilket gjorde att det blev 

svårt för sjuksköterskorna at ta tillvara på de funktioner som denne hade kvar. 

Sjuksköterskorna ansåg i resultatet att anhöriga kunde vara påfrestande och att de hade 

orealistiska krav på vården. De anhörig hade brist på kunskap kring hur sjudomen utvecklade 

sig vilket enligt resultatet kunde göra att de besökte sin anhöriga vid tidpunkter som gjorde att 

denne blev upprörd. Allt detta gjorde att arbetsbelastningen ökade på sjuksköterskorna. 

Arbetsbelastningen ökade också genom att de anhöriga var i stort behov av stöd och i många 

fall mer än vad personerna med demens var i behov av. De anhöriga påverkades också starkt 

av sjukdomen demens vilket visade på att deras välmående och börda berodde på hur den 

näras hälsa och beteende var för tillfället vilket försämrades i takt med att sjukdomen 

fortskred (Holst & Edberg, 2011). Sjukdomen demens påverkade de anhöriga till den grad att 

den brukar kallas de anhörigas sjukdom också. 

 

Kliniska implikationer 
Resultatet visade på att sjuksköterskorna hade både positiva och negativa erfarenheter kring 

att vårda personer med demens. Det positiva bygger på att det finns en god vårdrelation i 
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grunden mellan sjuksköterska och personen med demens. När denna goda relation finns, mår 

både personen med demens och sjuksköterska bra och vården gör att denne får livskvalitet. 

För att den goda relationen ska fungera krävs det att sjuksköterskan har vissa egenskaper för 

att kunna vara närvarande i ögonblicket, ha god moral och attityder men också att de innehar 

en kompetens inom demensvård som involverar bland annat kommunikation. Det som också 

krävs är en stödjande ledning som ger de resurser som behövs för att sjuksköterskorna ska 

kunna bygga, underhålla relationen och deras vård. För att sjuksköterskor ska känna sig 

trygga och säkra att ge vård till personer med demens bör de redan under utbildningen få 

kompetens inom detta för att kunna ge vård med bättre kvalitet. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
Forskningen som finns kring demens är ganska bred och det har forskats kring vårdande, 

beteenden, behandlingsmetoder och mycket mer vilket gör att det finns oändligt med artiklar 

kring detta. Det som många artiklar och sjuksköterskor nämner är avsaknaden kring att 

upptäcka sjukdomen demens i ett tidigt stadium. Det skulle kunna forskas mer kring 

betydelsen av att tidigt upptäcka demens eftersom ju tidigare som det upptäcks desto fortare 

kan dessa personer få behandling vilket bromsar utvecklingen av sjukdomen. Det finns även 

fall där demensen beror på exempelvis vitaminbrist B12 där dessa personer kan återfå sitt 

hälsotillstånd igen, vilket gynnar personen som råkar ut för det men även samhället eftersom 

då all vård och behandling är väldigt kostsam. 

 Forskningen bör också vara på att få fram kunskap hur de tidiga symtomen ska 

implementeras i sjuksköterskornas kompetensnivå för att de ska kunna upptäcka dessa och 

därmed kunna göra en demensutredning i tidigt stadium. 

 

Slutsats  

Vårdandet kring personer med demens kräver kompetens som måste börja byggas redan under 

sjuksköterskeutbildningen. Den måste sedan byggas på med ytterligare kunskaper och 

erfarenheter för att kunna ge dessa personer en personcentrerad vård, där vårdrelationen står i 

fokus för att livskvaliteten ska uppnås. Det krävs ett samarbete mellan sjuksköterskor, annan 

vårdpersonal, ledning, organisation, anhöriga och även samhället för att kunna bygga upp 

goda vårdrelationer. Genom detta samarbete får personerna med demens i gengäld en bra vård 

där både sjuksköterska, personen med demens och dennes anhöriga känner sig delaktiga och 

respekterade vilket gör att ingen behöver må psykiskt dåligt. 
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 Sjuksköterskor, vårdpersonal och personer i samhället måste vara medvetna om sina egna 

attityder, värderingar men även vilken moral som de bemöter personer med demens. I 

vårdrelationerna med personer med demens är det viktigt att vara närvarande och 

reflekterande kring hur man som sjuksköterskan hanterar vårdandet så att värdigheten, 

integriteten och livskvaliteten bevaras hos dessa personer. 
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Fritext 
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Engelska 
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10 4 2 
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Nurses experience 
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263 Peer reviewed 
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Engelska 
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Nursing & allied 
health database 
171120 

Fritext 
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Care AND 
Nurses AND 
Experience 

94 Peer reviewed 
Fulltext 
Engelska 
2000-2017 

4 2 2 
 

Academic search 
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171121 

Fritext 
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Nursing staff 
Care 
Older people 
Nurses 

200 Peer reviewed 
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Engelska 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat 
Författare Titel År, land, 

tidskrift 
Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 
analys) 

Resultat 

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

Nurse´s 
experiences of 
abusiv/non-
abusive caring for 
demented patients 
in acute care 
setting 

2002  
Sverige  
 
Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences 

Syftet var att beskriva 
sjuksköterskornas 
erfarenheter av 
svårigheter som är 
relaterade kring vård 
av patienter som har 
demens i akuta 
avdelningar. 

Metod: 
Kvalitativ studie. 
 
Deltagare: 
25 stycken sjuksköterskor från 
fem akutvårdavdelningar där 
deras erfarenhet var mellan ett till 
trettio år. Ingen av dem hade 
vidareutbildning inom geriatrik. 
 
Datainsamling: 
Semikonstruerade frågor. 
 
Analys: 
Fenomenologisk hermeneutik 
analys. 

Resultaten visade att sjuksköterskornas 
erfarenheter klargjorde att det fanns många 
svårigheter i arbetet. De kom fram till att 
svårigheterna bestod i de etiska, hur 
organisationen var uppbyggd, tidsbrist och 
kompetensbrist. De ansåg också att det 
fanns organisatoriska problem som hur 
rutiner fungerade, krav på att minska 
vårdtiden, minska personalantalet och även 
minska på antalet sängar. 
Allt detta gav sjuksköterskorna känslor av 
frustration, maktlöshet och att de inte hade 
styrkan att vårda dessa personer vilket 
kunde leda till våld och att personerna med 
demens försummades. 

Borbasi, S., 
Jones, J., 
Lockwood, C., & 
Emden, C. 

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

2006  
Australien 
 
Geriatrick 
Nursing 

1. Att undersöka, 
förstå och tolka 
sjuksköterskorna och 
professionell 
sjukvårdspersonals 
erfarenhet att hantera 
patienter som har 
demens och har blivit 
inlagda på sjukhus för 
behandling.  
2. Ge en rik 
beskrivning av 
nuvarande praxis och 
upplevd bättre/bästa 

Metod: 
Kvalitativ dataanalys 
 
Deltagare: 
25 stycken sjuksköterskor från tre 
stora sjukhus.. 
 
Datainsamling: 
Intervjuer med öppna frågor. 
 
Analys: 
Tematisk analys. 

Resultatet visade på att akuta avdelningar 
inte var bästa stället för personer med 
demens att hamna på och det kunde 
påverka dem negativt gällande hälsan, 
funktionella självständigheten och 
livskvaliteten. 
De som ingick i studien ville ge god vård 
men upplevde att det fanns stora hinder för 
att kunna utföra det vilket kom ifrån 
vårdmiljön, det sociokulturella och från 
ekonomiska orsaker 
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praxis. 

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

The care of older 
people with 
dementia in 
surgical wards 
from the point of 
view of the 
nursing staff and 
physicians. 

2014 
Finland 
 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

Syftet var att studera 
och beskriva vården av 
äldre människor med 
demens på kirurgiska 
avdelningar utifrån 
sjuksköterskans och 
läkarens synvinkel. 

Metod: 
Kvalitativ, deskriptiv design. 
 
Deltagare: 
19 st sjuksköterskor mellan 25-52 
år valdes ut och de hade arbetat på 
en specialiserad operations 
vårdavdelning mellan 1-20 år. 
Nio stycken läkare var också med 
i studien. 
 
Datainsamling: 
Data samlades in genom 
ostrukturerade intervjuer där 
frågorna inte var förgjorda. Varje 
intervju startade med en öppen 
fråga. 
 
Analys: 
Induktiv innehållsanalys. 

Sjuksköterskorna rapporterade att vården av 
dementa människor var fysiskt och psykiskt 
utmanande. Sjuksköterskan upplevde att 
patienter med minnes relaterade symtom 
hade ett krävande beteende vilket de ansåg 
berodde på deras egen personlighet eller en 
brist i deras sjuksköterskekompetens. De 
ansåg att de inte hade erhållit specifik 
träning för att vårda människor med 
demens. 

Cleary, J., & 
Doody, O. 

Nurse´s 
experience of 
caring for people 
with intellectual 
disabillity and 
dementia. 

2016 
 Irland 
 
Journal of 
Clinical 
Nursing 

Syftet var att ta fram 
sjuksköterskornas 
erfarenheter av att 
vårda äldre personer 
med intellektuellt 
funktionshinder och 
demens. 

Metod: 
Kvalitativ fenomenologisk studie. 
 
Deltagare: 
20 stycken sjuksköterskor som 
hade mer än 2 års erfarenhet av att 
arbeta med personer som har 
demens.   
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer. 
 
Analys: 

Tre teman som var problematiserande vilka 
var: 

1. kunskap kring sjukdomen demens. 
2. personcentrerad vård 
3. förflyttningar inom avdelningen. 

 
Studien beskriver vikten av att känna 
personen för att kunna ge personcentrerad 
vård och att planera proaktivt. 
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Tematisk analys genom Colaizzis.  

Cowdell, F. Care of older 
people with 
dementia in an 
acute hospital 
setting. 

2010 
England  
 
Nursing 
Standard 

Syftet var att 
undersöka patienternas 
och sjuksköterskornas 
erfarenheter kring 
vården som ges till och 
erhålls till äldre 
personer med demens 
på akutsjukhus. 

Metod:  
Kvalitativ observations och 
intervju studie. 
 
Deltagare: 
11 stycken äldre personer mellan 
80-93 år som alla var 
diagnostiserade med demens. 
 
25 stycken sjuksköterskor och 33 
undersköterskor deltog. De hade 
mellan 2 månader till 22 års 
erfarenhet. 
Datainsamling: 
Insamling mellan åren 2005 till 
2006 från tre stycken special 
enheter för äldre personer.  
125 timmar av observationer i två 
stycken femtimmarsperioder 
mellan sju på morgonen till åtta 
på kvällen. 
Det utfördes 18 stycken 
intervjuer. 
 
Analys: 
Tematisk innehållsanalys enligt 
Katz. 

Resultatet visade att vården för äldre 
personer med demens på akutsjukhus inte 
alltid är tillfredsställande. Sjusköterskorna 
strävade efter att ge optimal vård men att 
det inte alltid var möjligt. Personerna med 
demens upplevde vården och att vara på 
sjukhus väldigt stressande. 

Sellevold, G., 
Egede-Nissen, 
V.,  
Jakobsen, R., & 
Sørlie, V. 

Quality care for 
persons 
experiencing 
dementia: The 
significance of 
relational ethics. 

2013 
Norge 
 
Nursing Ethics 

Syftet med studien var 
att beskriva 
vårdpersonalens 
erfarenheter av etiska 
utmaningar och 
möjligheter i 

Metod: 
Kvalitativ intervju studie. 
 
Deltagare: 
12 st personal från två olika 
vårdhem i Norge. Fyra stycken 

Resultatet visade att det är viktigt för 
sjuksköterskorna att känna, förstå och agera 
till de uttryck personerna med demens har, 
ifall de ska kunna utföra vård av kvalitet. 
De kom också fram till att det måste finnas 
en relation mellan sjuksköterskor (och 
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relationen mellan 
personer med demens 
och kvalitetsvård. 

var sjuksköterskor och åtta var 
undersköterskor.  
Åldern var mellan 32-56 år och de 
hade mellan 6-34 års erfarenhet 
av yrket. 
 
Datainsamling: 
Det var 12 stycken intervjuer med 
öppna frågor som varade mellan 
25-35 minuter. 
Testerna transkriberades innan 
analys. 
 
Analys: 
Fenomenologisk hermeneutisk 
analys.  

undersköteskor) och personen med demens. 
I relationen måste den icke-verbala 
kommunikation från personen med demens 
förstås av sjuksköterskorna som är 
närvarande i nuet. 

Edberg, A.-K., 
Bird, M., 
Richards, D. A., 
Woods, R., 
Keelsy., P & 
Davis -Quarrell,  
V.  

Strain in nursing 
care of people 
with dementia: 
Nurses’ 
experience in 
Australia, Sweden 
and United 
Kingdom 

2006 
Sverige, 
England och 
Australien 
 
Aging & 
Mental Health 

Syftet med studien var 
att undersöka 
sjuksköterskornas 
erfarenheter kring 
ansträngningen att 
vårda personer med 
demens. 

Metod: 
Fokusgrupper från Sverige, 
England och Australien. 
 
Deltagare: 
Fokusgrupperna bestod av fem till 
sju deltagare i varje och 
sammanlagt 35 sjuksköterskor. 
Medelåldern var 44 år och 
spannet gick från 20-62 år. 
Medellivserfarenheten var på 11 
år och spannet gick från 2-26 års 
erfarenhet. 
 
Datainsamling: 
Varje fokusgrupp hade 
diskussioner kring faktorer kring 
vården av personer med demens 
som situationer som var svåra att 

Resultatet visade på att sjuksköterskorna 
tyckte att deras situation var komplex och 
relaterade till miljöfaktorer som systemet, 
samhällsattityder, annan personal och 
anhöriga. Deras studie kom fram till att 
vårdande av personer med demens 
påverkades av tre orsaker till ansträngning 
och de rubrikerna var: 
1. Att inte kunna nå fram 
2. Att försöka skydda 
3. Att försöka balansera olik behov 
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hantera, underliggande 
antydningar och deras beteende. 
 
Analys: 
Kvalitativ innehållsanalys. 

Ericson- Lidman, 
E., Franklin-
Larsson, L-L., & 
Norberg, A. 

Caring for people 
with dementia 
disease and 
working in a 
private not-for-
benefit residential 
care facility for 
people with 
dementia disease. 
 

2014 
Sverige 
 
Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences 

Syftet med studien var 
att undersöka 
vårdgivares 
erfarenheter kring att 
vårda personer med 
demenssjukdom i en 
inte vinstdrivande 
boende för personer 
med demens. 

Metod: 
Kvalitativ intervjustudie. 
 
Deltagare: 
Alla vårdpersonal på ett boende 
tillfrågades för att delta i studien.  
Sju sjuksköterskor och två 
undersköterskor valde att delta i 
studien. 
 
Datainsamling: 
Insamlingen var en semi-
strukturerade intervjuer. De 
gjordes mellan september 2010 
till januari 2011. Intervjuerna var 
mellan 40-60 minuter långa och 
de transkriberades efter. 
 
Analys: 
Kvalitativ tematisk analys. 

Resultatet visade på att de försökte att 
jobba med personcentrerad vård för att 
personen bakom sjukdomen demens skulle 
synas.  
Studien kom fram till att den 
personcentrerade vården kämpade med att 
hantera många orsaker som gjorde att den 
var svår att utföra. De olika orsakerna var 
svåra situationer i den dagliga vården, 
situationer med anhöriga, känslor av att inte 
räcka till och att vården av personer med 
demens måste förbättras. 
Det var även orsaker som var 
organisatoriska som att personalen 
upplevde miljön olika, nöjdheten med 
arbetet, ledarskapet och ledningen.  
De kom fram till att sträva efter ett 
stödjande och närvarande ledarskap som 
värderar att stärka sjuksköterskorna och 
annan vårdpersonal i deras svåra arbete. 
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