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Sammanfattning  
Bakgrund:  Demenssjukdomen har funnits sedan läge och under antiken pratade man om ett 

tillstånd av "sinnesslöhet" som uppstod sent i livet. En av de vanligaste demenssjukdomarna 

är Alzheimers. Sjuksköterskor i demenssjukvård behöver mer kunskaper om sjukdomen, om 

hur denna sjukdom påverkar patientens uppfattning av verklighet och arbetets etiska aspekter. 

Både sjuksköterskor och patienter upplever sårbarhet i vårdrelationen.  

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vårdandet av 

patienter inom demenssjukvård.   

Metod:    Vi har valt att använda oss av en systematisk litteraturstudie eftersom denna anses 

vara lämpligast för att analysera vårdvetenskapliga artiklar.  

Resultat:    Resultatet visar att fyra kategorier är viktiga i vårdandet av människor som lider av 

demenssjukdom: upplevelser av svårigheter med vårdandet, upplevelser av arbetspåfrestning, 

upplevelsen av otillräcklighet i relationen med anhöriga och upplevelser av att vara 

deltagande och att bekräfta. 

Diskussion: Patienter upplevs vara viktiga i vårdrelationen, men det är komplicerat att ha en 

nära relation med dessa på grund av deras nedsatta minnesförmåga. Demenssjuka patienternas 

livskvalitet är viktig och att erbjuda patientcentrerad vård upplevs vara svårt då sjuksköterskor 

förväntas ta hänsyn till andra patienter och arbetsplatsens organisation. Att kunna diskutera 

etiska frågor och att ha ett bra samarbete inom personalgruppen leder till mindre grad av 

påfrestning. Det framkommer också hinder i relationen mellan sjuksköterskor och anhöriga på 

grund av olika tänkesätt angående vårdandet. Att uppleva empati, intuition och tillit är 

grunden till en bra relation mellan sjuksköterskor och patienter. Diskussionen kopplas till 

begreppen ”vårdande” och ”vårdmiljö”. Vårdmiljön kan påverka sjuksköterskornas 

upplevelser av arbetspåfrestning och tillfredsställelse på jobbet, samt omvårdnadens kvalitet.  

 

Nyckelord: sjuksköterska, upplevelse, vårdandet, svårigheter, beröring, anhöriga. 

Keywords: nurse, experience, caring, difficulties, touching, relatives. 
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1.Inledning 

 

Omvårdnad av patienter med svår demenssjukdom uppfattas som en av de mest krävande 

uppgifterna för dem som har huvudansvaret för vårdandet av dessa patienter. Det är viktigt att 

vårdgivarna skall kunna reflektera över patienterna som unika personer med levda 

erfarenheter för att kunna erbjuda en vård av hög kvalitet i sina interaktioner med dessa. 

Vårdgivarna skall inte bara kunna tänka över sina patienter utan också över sig själva som 

människor och professionella vårdgivare (Hansebo & Kihlgren, 2002). 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur sjuksköterskor inom demenssjukvård 

upplever vårdandet av patienter som lider av demenssjukdom. Detta ämne har vi valt eftersom 

vi har praktiserat inom demenssjukvård och vi är intresserade av att få ytterligare kunskap om 

sjuksköterskans arbete med patienter med demenssjukdom. Vi anser att det är betydelsefullt 

att fokusera på patienter som lider av demens eftersom denna sjukdom är en av de mest 

förekommande sjukdomarna bland äldre.  

 

2. Bakgrund 

 

2.1. Om demenssjukdom   

 

Demenssjukdomen har funnits sedan läge och under antiken pratade man om ett tillstånd av 

"sinnesslöhet" som uppstod sent i livet. Begreppet kommer från latinets "de - mentis" som 

betyder "utan sans, vett" (Ekman, Eriksdotter, Jönhagen, Fratiglioni, Graff, Jansson, & 

Robinson, 2007). Demens är definierad som en försämring av hjärnans funktioner i relation 

till minnet, minskad förmågan att lösa dagliga problem, resultat av de inlärda motoriska 

färdigheter, användning av den sociala förmågan och möjligheten att kontrollera sina känslor i 

samband med frånvaro av medvetenheten. Tillståndet är ofta irreversibelt och kontinuerligt 

(Keady, 1996). År 2008 fanns i Sverige 148 000 personer som lider av demens. Desto äldre 

man blir, ökar risken för att drabbas av demens. Det är ovanligt att personer under 65 år får 

demenssjukdomen och det är hälften av alla över 90 år eller äldre som har denna sjukdom. 

Ungefär 24 000 personer insjuknar i demens varje år och lika många som har denna åkomma 
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dör varje år. Antalet personer med demenssjukdom är beräknat att stiga kraftigt under 

närmaste tio åren (Socialstyrelsen, 2009).  

För att kunna diagnostisera demenssjukdomen behöver patienter uppfylla olika kriterier, 

nämligen försämrat minne, agnosi (oförmåga att tolka sinnesintryck), afasi (försämrad 

spåkförmåga), apraxi (nedsatt förmåga att utföra rörelser med hjälp av viljan) och exekutiv 

dysfunktion som innebär en nedsatt planerings- och arbetsförmåga. De problem som 

demensdrabbade har bör vara så stora att patienter inte kan klara av vardagen och att dessa 

skall ha funnits i minst sex månader (Fahlander, Karlsson & Vikström, 2009).   

Det går inte att bota demenssjukdomen, men man kan försöka lindra symtomen och hjälpa 

patienter med de funktionshinder som de har. Det är viktigt att demensdrabbade skall kunna 

få god livskvalitet under sjukdomens olika faser och att närstående skall kunna få stöd 

(Socialstyrelsen, 2009).  

 

2.2. Alzheimers sjukdom  

 

En av de vanligaste demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom. Åldern är en viktig faktor 

för att diagnostisera sjukdomen och i länder med hög medellivslängd finns många patienter 

med Alzheimer. Idag finns 150 000 patienter i Sverige som har en demenssjukdom varav 90 

000 personer har fått denna diagnos. De flesta som får den här sjukdomen befinner sig i hög 

ålder och oftast börjar det med att man blir glömsk. Det är svårt för patienter och anhöriga att 

upptäcka när Alzheimers bryter ut. Oftast tror man att besvären beror på stressituationer i 

hemmet eller i arbetslivet, men egentligen handlar det om början på sjukdomen. Man 

glömmer vad som redan har hänt samma dag som till exempel vad man har hört på nyheter 

eller vad man behövde köpa samma dag. Ju länge man lever med sjukdomen desto svårare 

blir det att klara av olika situationer (Ekman et al., 2007).  

Vid Alzheimers sjukdom är de mest drabbade delarna av hjärnan: tinningarna (temporal 

loberna) och pannan (frontalloberna). Med tiden förändras hjärnans storlek och form och det 

sker en förlust av hjärnceller (Powell & Courtice, 1990). Den del av hjärnan som mest 

drabbas hos demenssjuka är hjärnbarken som är plats för förnuft, logiskt tänkande och 

intellekt. Detta innebär att man inte kan tala förnuft med en demenssjuk person (Polmé, 

2008). Personer med Alzheimers sjukdom och deras anhöriga har identifierat vikten av att 
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förstå diagnosen och dess implikationer, nämligen behovet av en tidig diagnos, att analysera 

känslor av hopp, kärlek, sorg, att upprätthålla självkänsla och emotioner relaterade till deras 

familjer och kompisar, att förstå emotionella och kognitiva behov, att sträva efter emotionellt 

och fysiskt välbefinnande, att kunna behålla självständigheten och att kunna planera inför 

framtiden, men fokusera på nutiden (Bossen, Specht & McKenzie, 2009). 

 

2.3. Omvårdnad vid demenssjukdom  

 

En patient med Alzheimers sjukdom kan visa aggressiv beteende medan man hjälper henne 

med dagliga aktiviteter. Att sköta sin hygien är något personligt och patienten kan skydda sin 

intimitet genom att slåss med vårdarna. Att fokusera på patientens emotionella behov istället 

för själva uppgiften kan vara av hjälp i stressande situationer (Ortigara, Kuhn & Struble, 

2000). Patienter med denna sjukdom börjar med att söka hjälp i primärvården och 

vårdpersonalen bör identifiera tidiga symtom och tecken på Alzheimers sjukdom. Det finns 

olika behandlingsmetoder för att bromsa framskridandet av sjukdomen. Bättre förståelse av 

olika behandlingsalternativ och kännedom att kontinuerlig behandling hjälper dessa patienter 

är viktiga för att säkerställa att patienter får en optimal vård genom sjukdomens förlopp. 

Samtidigt bör patienternas och anhörigas förväntningar vara realistiska i samband med 

behandlingens resultat (Leifer, 2009).  

Sjuksköterskor som arbetar inom demenssjukvård behöver kunskaper om hur sjukdomen 

påverkar patientens uppfattning av verklighet och arbetets etiska aspekter. En ökad kunskap 

leder till färre konfrontationer mellan patienten och sjuksköterskan samt till en bättre 

förståelse av sjukdomens symtom och patientens synpunkt. Både sjuksköterskor och patienter 

upplever sårbarhet i vårdrelationen. En lämplig vårdrelation betyder att sjuksköterskor visar 

tålamod, empatiförmåga och att kunna erbjuda tillräckligt med tid till patienter. På grund av 

patienternas svårigheter med att uttrycka sig är det inte lätt för sjuksköterskor att förstå dem. 

Skillnaden mellan vad en sjuksköterska bör göra för patienternas välbefinnande och vad hon 

egentligen får göra på arbetsplatsen leder till att sjuksköterskor upplever moralisk stress. 

Sjuksköterskor medvetna om sin och patientens sårbarhet har lätt att uppleva moralisk stress 

samt vara mer känsliga för jobbets etiska aspekter. Den moraliska stressen förekommer om 

sjuksköterskan upplever att hennes värdegrund inte stämmer överens men arbetsplatsens 
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filosofi och grundregler (Sormunen, Topo, Eloniemi - Sulkava, Raikonen & Sarvimäki, 

2007).  

Enligt Skog, Negussie och Grafström (2000) är omvårdnaden av demenssjuka patienter på 

ett sjukhem en invecklad uppgift. Det kan vara svårt att förstå demenssjukvård och detta kan 

leda till att människor inte känner uppmuntran till att jobba i en sådan miljö. På ett sjukhem är 

det ibland omöjligt att åstadkomma kognitiv kontakt med den demenssjuke patienten medan 

en emotionell kontakt är lättare att uppnås. Enligt Heath och Sturdy (2009) upplevs att flytta 

till ett boende vara ett positivt val och en möjlighet till att bemöta effektivt patienternas och 

anhörigas behov. Att erbjuda patientcentrerad vård innebär att man tar hänsyn till patienternas 

människovärde, att man fokuserar på deras personlighet och upplevelser. Demensboendet har 

en viktig roll i att öka kunskapen om demens, att utveckla vårdgivarnas förståelse och att 

bemyndiga patienten. Sjuksköterskor stödjer anhöriga medan beslut tas om patienternas 

förflyttning till ett boende. Demenssjukvård bör fokuseras på att stödja demenssjuka 

människornas välbefinnande. Edberg & Wijk (2009) skriver om flytten till ett boende som en 

mera negativ upplevelse och beskriver att anhöriga snarare känner sig som besökande än som 

make/maka och att dessa så småningom upplever flytten positivt, vilket innebär att anhöriga 

har börjat anpassa sig till ett liv där patienterna inte längre kommer att vara så mycket 

närvarande i deras liv som innan förflyttningen till boendet.  

I en artikel skriven av Beer, Horner, Almeida, Scherer, Lautenschlager, Bretland, Flett, 

Schaper och Flicker (2009) har vårdpersonalen frågats om att beskriva sina upplevelser och 

känslor. Hinder har identifierats i förbättringen av demenssjukvården och i deltagandet i 

demensutbildning. Problem i relation med tid och brist i kommunikationen har påpekats som 

möjliga svårigheter. Samtidigt intressekonflikter mellan arbetsgrupper har räknats som hinder 

i vårdandet. Förbättrad organisation och kommunikation har beskrivits som faktorer som leder 

positiva upplevelser. Vikten av ett bra ledarskap har nämnts som betydelsefull i en bra 

omvårdnad. En vård av hög kvalitet innebär att man skall fokusera på patienternas 

individuella behov. Kemeny, Boettcher, DeShon och Stevens (2006) påpekar faktumet att för 

att förbättra vården bör man inom demenssjukvård ta hänsyn till andra patienter, 

vårdpersonal, anhöriga och inte bara till den enskilda patienten. 

Enligt Hansebo och Kihlgren (2002) finns det inom omvårdnad positiva situationer där 

både sjuksköterskor och undersköterskor möter patienten som en likvärdig och kompetent 
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människa trots de hinder som denna sjukdom innebär. Vårdpersonalen har möjlighet till att 

göra en balans mellan en relations- och uppgiftsorienterad interaktion. I negativa 

vårdsituationer har patienten blivit ignorerad eftersom man har lagt stor vikt på att genomföra 

arbetsuppgifter. Vårdpersonalen försöker involvera patienter i deras omvårdnad genom att 

tillåta och hjälpa dessa att ta sina egna beslut. Detta leder till att vårdpersonalen har blivit 

bättre på att märka patienternas färdigheter och på att visa mer förtroende för dem. De 

motiverade patienter med att förklara varför vissa aktiviteter är viktiga. När patienten känner 

sig säker blir det lättare för vårdpersonal att fokusera på omvårdnadsarbetet. 

Grupphandledning är viktig för att sjuksköterskor som jobbar med patienter som lider av 

demens skall kunna berätta sina upplevelser av att vårda sådana patienter. 

 

2.4. Problemformulering   

 

Demenssjukdomen är en av de mest förekommande sjukdomar som drabbar äldre och 

omvårdnaden av patienter med denna sjukdom anses vara krävande. Vi uppfattar att 

sjuksköterskornas upplevelser av att vårda dessa patienter är viktiga för vårt framtida yrke.  

Ett flertal studier skriver att en bra omvårdnad är viktig för dessa patienters livskvalitet och att 

sjuksköterskor behöver mer kunskap om sjukdomen och om att hantera arbetets etiska 

aspekter. Sjuksköterskor upplever sårbarhet, moralisk stress och arbetspåfrestning i vårdandet 

av dessa patienter. Arbetspåfrestning kan upplevas på grund av tidsbrist och dålig 

kommunikation mellan olika yrkesgrupper. Utifrån de lästa artiklarna framkommer att 

sjuksköterskor har många negativa upplevelser på grund av de svårigheter som finns i en 

sådan miljö.  
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3. Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva sjuksköterskors upplevelser i vårdandet av patienter 

med demenssjukdom.   

 

 

 

 

4. Teoretisk utgångspunkt  

 

En teoretisk utgångspunkt i detta arbete är relaterat till begreppet ”vårdande” som innebär att 

man genom ansning, lekande och lärande stödjer patienten till att uppleva välbefinnande. En 

annan teoretisk utgångspunkt i denna uppsats kopplas till begreppet ”vårdmiljö” som vi 

uppfattar både som den miljö där patienter vårdas och som arbetsmiljö för sjuksköterskor.  

Eriksson (2004) skriver att vårdandet alltid har existerat och detta har sitt ursprung i 

förhållandet mellan mamman och barnet. Vårdandet har varit viktigt för det mänskliga livet 

och är en av de finaste bland alla konster som har att göra med att ge liv och kraft med hjälp 

av kärlek. Vårdandet innebär också att kunna stödja patientens utveckling. Att kunna vårda 

med kärlek och ta emot kärlek är viktigt i en vårdande relation. Att vårda med kärlek innebär 

att man bryr sig om den andre. Ordet ”caring” (vårdande) kommer ursprungligen från det 

latinska begreppet ”caritas” som betyder människokärlek och barmhärtighet. Begreppet 

”vårdandet” kopplas till att vårdaren genom olika former av ansning, lekande och lärande 

skall kunna stödja patienten till att uppnå kroppsligt, psyksikt och andligt välbefinnande. Att 

känna välbefinnande innebär början på helning. Vårdaren bör visa tillit och tilltro till patienter 

så att en bra vård skall kunna uppnås. Ansning innebär att man tar hänsyn till den andras 

välbefinnande i relation till kropp, själ och ande. Genom lek får patienten en möjlighet till att 

uppnå bättre hälsa. Genom att vårdaren använder sig av ”lärande” får patienten en möjlighet 

till att utveckla och uppleva välbefinnande. 

Enligt Kirkevold (2000) är ansning knuten till kroppslig vård och hygien och präglas av 

värme, närhet och beröring. Detta är en av de mest grundläggande formerna av vårdande som 
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är kopplad till att patienter känner kroppsligt välbefinnande genom att deras behov 

tillgodoses. När vårdaren tillämpar ansning i praktik visar denna att han bryr sig om patienten 

och tar även hänsyn till den andliga dimensionen av vårdandet. Begreppet ”lekande” är 

kopplat till tillit och tillfredsställelse. Genom att tillämpa lekande får patienten utrymme till 

att ta emot ny information; det främjas patientens deltagande i vårdrelationen och ges 

möjlighet till rekreation och vila. Leken innebär att sjuksköterskan prövar nya färdigheter och 

kunskaper tillsammans med patienter på ett kreativt sätt. Genom ”lärande” ges patienten 

tillfälle till att utveckla sin självständighet, självförverkligande och mognad. När vårdaren 

utgår från att sätta lekande och lärande i praktik är viktigt att ta hänsyn till patientens 

specifika behov. Att vårda innebär att uppleva delaktighet och närhet till patienten.     

 Inom vårdprocessen är vårdandets idé och ursprung centrala. Vårdaren tar hänsyn till 

patientens problem, behov och begär. Begreppet ”problem” är relaterat till svårigheter som 

patienter inte kan klara av i sin tillvaro och som behöver lösas för att patienten skall kunna 

utvecklas. Människan har olika behov som till exempel organiska, emotionella, kulturella, 

sociala, utvecklingsbehov och andliga och som bör tillfredställas för att denna skall känna 

helhet i sitt liv. Människans begär är relaterade till det man innerst inne önskar sig, där 

begäret efter kärlek och samhörighet är det viktigaste. Oavsett om man hjälper patienten med 

att tillfredsställa hans problem, begär och behov eller med att utföra en medicinsk - teknisk 

åtgärd leder detta till att vårdpersonalens handlingar påverkas av vårdandets kärna (Eriksson, 

2004). 

 Begreppet ”vårdmiljö” är kopplat till vårdande. Vårdandets kvalitet påverkas av den 

enskilda miljö där patienter befinner sig. Enligt Wikström (2003) riskerar vårdpersonalen 

uppleva utbrändhet i sitt arbete. Miljön är viktig för att relationen mellan patienter och 

personal skall få en positiv utveckling, för att personalen skall uppleva arbetstillfredsställelse 

och patienter skall känna välbefinnande. Edberg & Wijk (2009) skriver att vårdmiljön är 

viktig för att patienten skall känna sig sedd och bekräftad. Miljön bör vara omväxlande och 

variationsrik för att stödja patientens hälsa.    

Vårdmiljö betyder mer än vad vi vanligtvis menar med arbetsmiljö. I huvudsak kan sägas 

att vårdmiljö handlar om att sätta människan främst och se varje individ som kompetent. Det 

kräver en öppenhet och ett förhållningssätt kring hur kompetenser ska samspela och användas 

där de bäst behövs. Kunskap leder till högre arbetstillfredsställelse och till att säkerställa 

kvaliteten i mötet med vårdtagaren. Förutsättningarna för en god vårdmiljö innebär en 
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arbetsorganisation som är flexibel och individuell. I denna miljö bör det vara möjligt att 

kunna prata om olika situationer som förekommer i vårdarbetet och olika lösningar i samband 

med det (http://www.vardforbundet.se/templates/VFArticlePage4.aspx?id=4994).    

 

 

5. Metod 

 

Vi har valt att använda oss av en systematisk litteraturstudie som metod för vår uppsats 

eftersom vi anser att denna bäst besvarar uppsatsens syfte. Enligt Nilsson (2005) innebär en 

systematisk litteraturstudie att utifrån tidigare forskning byggs en ny frågeställning. Detta 

betyder att en ny analys kan göras. Forskarna väljer delar av artiklarnas text som besvarar 

studiens syfte och använder dem i studiens resultat. För att kunna sammanfatta görs en 

andrahandstolkning av tidigare forskning, där det är väsentligt att förhålla sig kritiskt till 

texten. Under analysens gång sorteras data med hjälp av kodning eller kategorisering av 

texten. Utifrån syftet och frågeställningar jämförs likheter och skillnader i texten och sedan 

sammanställs dessa i nya kategorier.  

 

5.1. Datainsamling och urval  

 

För att besvara syftet med denna uppsats har vi valt vårdvetenskapliga artiklar utifrån tre 

databaser som Academic Search Premier, Cinahl with Full Text och PubMed. I en första fas 

av vår sökning har vi använt oss av de engelska sökorden ”nurse”, ” caring” och ”dementia” i 

följande databaser: AMED, Soc Index, Med Line with Full Text, Ageline, Academic Search 

Premier och Cinahl with Full Text. Senare har vi bestämt oss för att välja artiklar utifrån tre 

databaser nämligen Academic Search Premier, Cinahl with Full Text och Pub Med och 

använda oss av en kombination av sökord som ”nurse”, ”experience” och ”dementia”; 

”nurse”, ”feeding” och ”dementia”; ”experiences”, ”staff” och ”dementia care”; ”caring 

relationships”, ”dementia” och ”patients”; ”living”, ”dementia” och ”communicating” (Bilaga 

2). De valda artiklarna publicerades mellan 1999 och 2009. Alla valda artiklar förutom en 

fanns i Full Text (Bilaga 1). I uppsatsen har valts artiklar som berör sjuksköterskornas 
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upplevelser av att vårda patienter med demenssjukdom. Vi har exkluderat artiklar som inte 

berör sjuksköterskornas upplevelser inom demenssjukvård.  

 

5.2. Forskningsetiska överväganden 

 

Det är viktigt att tänka på etiska överväganden när man gör en litteraturstudie. När man 

skriver på ett annat språk än originalet är det lätt att man gör feltolkningar och när man 

bearbetar litteraturen finns det risk att man plagierar. Därför är det angeläget att man tar 

hänsyn till artiklar som visar annorlunda resultat för att vara säker att man har gjort en studie 

utifrån ett forskningsetiskt perspektiv (Nilsson, 2005).  

 

5.3. Dataanalys  

 

I den här uppsatsen har vi valt att analysera nio vårdvetenskapliga artiklar som besvarar 

syftet. Vi har gjort vår dataanalys genom att först översätta från engelska till svenska det som 

har att göra med sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienter med demenssjukdom. 

Efter det att vi har läst de artiklar som har valts i resultatdelen har vi valt att analysera det som 

besvarar syftet och delat sammanställningen enligt olika koder (nyckelbegrepp). Texten har 

sedan sammanställts i fyra kategorier (Bilaga 3). Vi har använt oss av öppen kodning för att 

kunna analysera artiklarna och fokuserat på det som besvarar uppsatsens syfte. Med öppen 

kodning menas att forskaren själv väljer de koder som används i resultatdelen.  

 

6. Resultat 

 

Efter det att vi har sammanställt och analyserat de valda artiklarna har vi kommit fram till att 

fyra kategorier är viktiga för sjuksköterskor inom demenssjukvård: upplevelser av svårigheter 

i samband med vårdandet, upplevelsen av arbetspåfrestning, upplevelsen av otillräcklighet i 

relationen med anhöriga och upplevelsen av vara deltagande och att bekräfta. 

Det som är gemensamt i alla artiklar är att relationen mellan sjuksköterskor, patienter och 

anhöriga är betydelsefull för sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

demenssjukdom och för vårdens kvalitet. Med begreppet ”demenssjukvård” menar vi den 
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vård som bedrivs på äldreboenden, sjukhem, sjukhusavdelningar, inom hemmiljö och 

dagvård.   

 

 

6.1.  Upplevelser av svårigheter med vårdandet  

 

Sjuksköterskor som länge har jobbat med samma patienter har ofta inte kunskap om 

patienternas liv och detta kan relateras till att dessa patienter inte kan berätta om sina liv. Det 

är viktigt att man skall veta vem patienten är som person för att kunna erbjuda den bästa 

vården. Sjuksköterskor upplever att en bra vård innebär en stark relation med patienter och att 

det är svårt att ha en nära relation med dessa eftersom de har kort minne. Sjuksköterskor 

känner att det är svårt att upprepa för patienter vem de är och vad de skall göra och att de 

ibland bara vill göra den praktiska delen av arbetet och glömma resten (Graham, 1999). Enligt 

Edvarsson, Sandman och Rasmussen (2003) upplever sjuksköterskor maktlöshet vid 

omvårdnaden av patienter. Sjuksköterskor upplever otrygghet i samband med sina kunskaper 

och färdigheter i att kunna ge en bra vård (Jansen, Markle - Reid, Hawranik, Kingston, 

Peacock, Henderson & Leipert, 2009). 

Sjuksköterskor upplever att det är svårt att sätta fysiska restriktioner på avdelningar för att 

patienter inte skall skada sig eftersom detta minskar patienternas livskvalité. Sjuksköterskor 

upplever svårigheter när de försöker förstå patienternas anledningar till att bete sig på ett visst 

sätt. Ibland behöver sjuksköterskor prioritera patientens säkerhet som inte är samma med 

patientens livskvalité (Edberg, Bird, Richards, Woods, Keely & Davis - Quarrell, 2008).  

Enligt Edberg et al. (2008) vill sjuksköterskor göra mer för patienter och när de inte ges 

möjlighet till det ökar deras stress och frustration. Samtidigt upplever sjuksköterskor 

vårdandet av patienter med demenssjukdom på ett positivt sätt eftersom de får bra respons 

från patienter. Sjuksköterskor upplever närhet i vårdrelationen med patienter och har en 

känsla av förlust och sorg när patienter blir sämre och förflyttas till andra avdelningar. 

Sjuksköterskor vet att patientens ångest minskas genom att prata med dessa och därför 

försöker dem lugna ner dem, men samtidigt känner de att de ibland inte har tillräckligt med 

emotionell kraft för att kunna genomföra det eftersom de själva befinner sig i risk av att 

påverkas av patienternas känslor.  
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Sjuksköterskor ger exempel på situationer när de försöker skydda patienter som befinner 

sig i början på sin demens gentemot dem mer avancerade i sin demens och mer aggressiva. 

De som jobbar inom demenssjukvård upplever att det är svårt att tänka på en patients behov i 

relation till behoven av andra patienter som befinner sig på boendet. Sjuksköterskor kan 

uppleva patienternas skrikande som en känsla av ensamhet och isolering när dessa lämnas 

ensamma på sina rum. Sjuksköterskor upplever att det är svårt att inte veta vad de får berätta 

till sina patienter och att inte kunna nå den människa som finns bakom sjukdomen. Detta har 

att göra med att sjuksköterskor får lite information om patientens historia. De känner att de 

inte kan hjälpa patienter när de inte kan förstå det som händer med dem och att de kränker 

patientens autonomi och integritet när de gör saker mot patientens vilja (Edberg et al., 2008). 

Rundqvist och Severinsson (1999) skriver att oförmågan av att tolka patientens ansiktsuttryck 

kan leda till svårigheter i kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter. 

Enligt Pasman, The, Onwuteaka – Philipsen, Van der Wal och Ribbe (2003) vill 

sjuksköterskor hjälpa patienter med svår demens och i samband med detta får de ofta ett 

negativ svar från dessa när patienter stänger munnen och vägrar äta. Sjuksköterskor känner 

sig ledsna när patienter inte äter och upplever att patientens näringsstatus är en av deras 

viktigaste uppgifter. Även när sjuksköterskor är medvetna att det inte är deras fel att patienter 

inte äter upplever sjuksköterskor att de inte har lyckats med vårdandet. När det gäller 

sjuksköterskornas upplevelser av matning av patienter med demenssjukdom visar det sig att 

dessa tolkar patienternas beteende på olika sätt. Ibland upplever sjuksköterskor att patienter 

inte vill äta eftersom de vill dö och vet inte vilken ställning de skall ta till denna situation.  

Sjuksköterskor som jobbar inom demenssjukvård upplever känslor av skyldighet när patienter 

dör och känner att tidig information om patienternas liv kan hjälpa dem i vårdandet av dessa 

patienter. Sjuksköterskor beskriver sina upplevelser av stress i relation till vårdandet av 

människor med demenssjukdom (Edberg et al., 2008).   

Det finns ett samband mellan sjuksköterskornas upplevda välbefinnande och den 

vårdkvalité som erbjuds. Det identifieras ett antal problem i samband med sjuksköterskornas 

upplevda stress och svårighet i vårdandet av demenssjuka patienter. Ett exempel är att utföra 

fysisk omvårdnad och säkerhet mot patientens vilja, ett annat är de konflikter som 

förekommer på grund av svårigheter i kommunikationen med patienten. Sjuksköterskor 

distraheras av patienternas beteende och psykologiska symtom, som till exempel som 
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skrikande och aggressivitet. I samband med patienternas aggressivitet upplever sjuksköterskor 

en hög nivå av stress (Edberg et al., 2008). 

 

 

 

6.2. Upplevelsen av arbetspåfrestning 

  

En anledning till att sjuksköterskor upplever hög arbetspåfrestning är att de känner att de inte 

lyckas med att göra sitt bästa för att lindra patienternas lidande och öka deras livskvalitet 

(Edberg et al., 2008). Edvarsson, Sandman, Nay och Karlsson (2009) beskriver 

sjuksköterskornas upplevelser inom demenssjukvård som påverkas av hög arbetspåfrestning. 

Det finns ett samband mellan psykosociala kännetäcken av arbetsmiljö och hälsa och det har 

framkommit att sjuksköterskor som upplever stor stress på jobbet löper större risk att insjukna 

i olika sjukdomar. Sjuksköterskor med högre utbildning upplever bättre kontroll och trygghet 

på jobbet och lägre arbetspåfrestning. När sjuksköterskor pratar om etiska situationer på 

jobbet och det ges möjlighet till att lyssna på sina arbetskamrater, upplever de mindre 

påfrestning. Unga sjuksköterskor känner sig mera stressade än sina erfarna kollegor och de 

som har stora krav på hur arbetet skall genomföras upplever en högre grad av påfrestning.  

Enligt Jansen et al. (2009) upplever sjuksköterskor att stöd från arbetskamrater är viktigt 

samt möjligheten till att prata om liknande vårdsituationer. Sjuksköterskornas upplevelser 

inom demenssjukvård är påverkade av de möjligheter som ges till att fokusera på 

patientinriktad omvårdnad och att kunna uppleva att det finns tillräckligt med tid för att kunna 

genomföra detta. Sjuksköterskor upplever att den brist i flexibilitet som finns inom sjukvård 

leder till att de upplever svårigheter i utvecklandet av en tillitsfull vårdrelation med sina 

patienter. Att erbjuda handledning i svåra situationer kan stödja sjuksköterskor som vårdar 

patienter med demenssjukdom till att uppleva förbättrad arbetstillfredsställelse (Edvarsson et 

al., 2003). 

De flesta sjuksköterskor inom demenssjukvård upplever att man skall arbeta väldigt snabbt 

och hårt, att deras jobb kräver väldigt mycket ansträngning och att det finns många konflikter 

på deras jobb. De intervjuade har sagt att jobbet kräver att man skall kunna lära sig nya 

kunskaper, de färdigheter som de behöver, att kunna vara kreativa och de uppfattar att de har 
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friheten att bestämma hur arbetet skall utföras och vad som skall genomföras (Edvarsson et 

al., 2009). 

Sjuksköterskor som jobbar inom demenssjukvård upplever oro över resursbristen, brist på 

tid och pengar, som i sin tur påverkar patienternas omvårdnad. Detta leder till att 

sjuksköterskorna upplever frustration, apati och ångest eftersom de känner att de inte kan 

påverka hela situationen. Dessa sjuksköterskor upplever att deras jobb inte är tillräckligt 

uppskattat av samhället eftersom deras vänner eller sjuksköterskor från andra avdelningar 

uttrycker att de aldrig kan arbeta på samma sätt som dessa sjuksköterskor gör. De strävar efter 

att ge de bästa vårdkvaliteterna och att patienter skall känna en ökad livskvalité, vilket gör att 

sjuksköterskor upplever mer stress. Miljön upplevs som en av de faktorer som framkallar 

arbetspåfrestning (Edberg et al., 2008).  

 

6.3. Upplevelsen av otillräcklighet i relationen me d anhöriga  

 

Sjuksköterskor upplever att de kan känna sorg i relation till patientens familj. De pratar om 

svårigheter i samband med patientens familj som påpekar faktumet att de inte ger deras 

anhöriga tillräckligt med mat. De kunskaper som anhöriga har om demens leder ofta till 

konflikter om vad sjuksköterskor upplever som viktigt i patientens vård. Sjuksköterskor 

upplever hinder i att tala om för anhöriga om olämpliga besökstider (Edberg et al., 2008).  

Hertzberg och Ekman (2000) beskriver sjuksköterskornas och anhörigas upplevelser i 

samband med omvårdnaden av äldre människor med demens som bor på äldreboenden. 

Sjuksköterskornas upplevelser påverkas av delaktighet, förtroende och åtgärder för att 

undvika konflikter. Sjuksköterskornas egenskaper är grundläggande faktorer som påverkar 

anhörigas delaktighet i omvårdnaden. Detta kan vara kopplat till att sjuksköterskor upplever 

att anhöriga kan skada patienten och sig själva. Ibland upplever sjuksköterskor att det är svårt 

att se att anhöriga som inte lämnar ansvaret till dem och att inte veta hur mycket information 

de skulle lämna till dessa. 

Sjuksköterskor upplever att de inte har tillräckligt med tid för att stödja anhöriga som 

känner svårigheter och känslor av otillräcklighet (Jansen et al., 2009). Sjuksköterskor 

upplever att de har lyckats med vårdandet när patienternas närstående berättar sina 

förväntningar av vården. De känner att patienternas makar begär ofta mer stöd från kvinnliga 

sjuksköterskor jämfört med de manliga (Graham, 1999). 
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6.4. Upplevelser av att vara deltagande och att bek räfta 

 

Long och Slevin (1999) skriver att sjuksköterskor upplever att patienter är värda att lyssna till 

och att det är värdefullt att arbeta i en vårdande miljö. Sjuksköterskornas 

kommunikationsförmågor är viktiga för att kunna bygga en bra vårdrelation och patienten 

börjar öppna sig när han inser att sjuksköterskan visar intresse för hans liv. Under klinisk 

handledning berättar sjuksköterskor att de upplever att det är viktigt att bygga ett bra 

förhållande med patienter för att kunna ge en bra vård (Graham, 1999). Enligt Rundqvist & 

Severinsson (1999) beskrivs sjuksköterskornas upplevelser av deltagande, ömhet, empati, 

barmhärtighet och moderlighet som viktiga i en bra vård. Dessa upplevelser betonas när 

sjuksköterskan tar sig tid för att lyssna och bekräfta patienterna. Sjuksköterskor upplever 

tillfredsställelse när de känner att deras jobb har påverkat patienterna på ett positivt sätt 

(Edvarsson et al., 2003).  Enligt Pasman et al. (2003) upplever sjuksköterskor glädje när de 

känner att de har lyckats med omvårdnaden, som till exempel när patienter äter det som 

erbjuds till dem.   

Processen av beröring upplevs av sjuksköterskor som en känsla av att vara deltagande i en 

relation som ger hopp och förtroende till patienter. Att röra vid patienter som lider av 

demenssjukdom upplevs som betydelsefullt om sjuksköterskor kan se positiva intryck på 

patienter. Att beröra patienten betyder att ge tid till patienter. När man ser en god påverkan av 

omvårdnaden på patienter upplever man en god effekt på sig själv. Att beröra ses som en 

process i olika steg: att bli redo för beröring, att befinna sig i beröring och att bli påverkad av 

beröring. Att vara redo för beröring innebär att uppleva en överenskommelse med patienter, 

att vara i en lugn miljö, att förberedda sig själv, att ge uppmärksamhet och vara fokuserad på 

patienter. Att befinna sig inom beröring innebär jämlikhet med patienten och vårdpersonalen, 

att det finns ett samband mellan patienten och vårdpersonal vilket leder till en upplevelse av 

energibyte. Att beröra är en förändringsupplevelse och är viktigt för patienternas kropp och 

själ och innebar att göra saker för och vara med patienter (Edvarsson et al., 2003). Att beröra 

är relaterat till att ge kroppslig kontakt, smekningar och kramar. Beröring har sina rötter i 

relationen mellan modern och barnet. Vårdandet är kärlekens makt och innebär att bekräfta 

den andres existens. Det är viktigt att sjuksköterskan visar medlidande och detta betyder att 
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hon tar ansvaret för den andre och bjuder på sig själv i vårdandet (Rundqvist & Severinsson, 

1999).  

Upplevelser av beröring betraktas vara viktiga både för patienter och personal. 

Sjuksköterskan ser en patient utveckla från en väldigt krävande person igen till en människa. 

Detta är en upplevelse som kommer från beröringen och påverkar ens sätt av att vårda 

(Edvarsson et al., 2003). Genom beröring minskas avståndet mellan människor och stödjas 

möjligheten till gemenskap som är en viktig del av bekräftelsen. Beröring upplevs av 

vårdgivarna som det lämpligaste sättet att relatera till patienter och betraktas som en av de 

finaste vårdhandlingarna (Rundqvist & Severinsson, 1999). Enligt Edvarsson et al. (2003) 

leder beröring till att patienter upplever välbefinnande och att deras lidande minskas. Genom 

att beröra patienter förmedlar sjuksköterskor hopp och förtroende till dessa och bekräftar dem 

(Rundqvist & Severinsson, 1999). 

 

7. Diskussion  

 

7.1. Metoddiskussion 

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vårdandet av 

patienter inom demenssjukvård. Tid har lagts på att hitta relevanta artiklar till resultatdelen. 

Samtidigt har vi ansett att en systematisk litteraturstudie är lämpligast för att beskriva 

sjuksköterskornas upplevelser inom demenssjukvård eftersom en innehållsanalys kan 

innebära tolkningar av materialet. Vi har valt artiklar som berör sjuksköterskornas upplevelser 

av vårdandet av demenssjuka patienter. I de artiklar där andra yrkeskategorier och äldre 

patienter med andra sjukdomar har inkluderats fokuserar vi på sjuksköterskornas upplevelser 

av att vårda patienter med demenssjukdom. Uppsatsens författare använder sig av 

översättningar från engelska till svenska eftersom de artiklar som har valts i resultatdelen är 

skrivna på engelska. När vi har sammanställt de artiklar som finns i uppsatsens resultatdel har 

vi förhållit oss kritiskt till texten genom att undvika våra egna tolkningar.  
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7.2. Resultatdiskussion  

 

Utifrån det material som vi har skrivit i resultatdelen jämför vi de nio vårdvetenskapliga 

artiklarna och kopplar dem till den teoretiska utgångspunkten och annan relevant litteratur 

som besvarar uppsatsens syfte. I flera verk (Graham, 1999; Edvarsson et al., 2003; Jansen et 

al., 2009; Edberg, 2008; Pasman, 2003; Rundqvist & Severinsson, 1999) betonas faktumet att 

sjuksköterskor upplever problem med att vårda patienter med demenssjukdom och med att 

kommunicera med dem. Det framgår också att autonomi och respekt för patientens vilja är 

grunden till en lyckad vård. När sjuksköterskor upplever att patientens självbestämmanderätt 

inte respekteras känner de svårigheter i relation till vårdandet av dessa patienter. Graham 

(1999) anser att sjuksköterskor inom demenssjukvård upplever att det är komplicerat att ha en 

nära relation med patienter på grund av deras nedsatta minnesförmåga. När patienten får för 

mycket ansvar visar han att han inte förstår det som händer med honom samt att han är 

stressad. Det är essentiellt att patienter skall kunna få den tid de behöver och att de inte skall 

utsättas för stress. Att lida av demens innebär att man har problem i relation till sig själv, till 

andra och att det är svårt för patienten att uppleva en känsla av helhet och mening i sitt liv 

(Hansebo & Kihlgren, 2002).  

Edberg et al. (2008) skriver att sjuksköterskor upplever patienternas livskvalitet som viktig 

och att det är svårt för sjuksköterskor att erbjuda patientcentrerad vård eftersom hänsyn bör 

tas till andra patienter och arbetsplatsens organisation. Pasman et al. (2003) skriver att även 

döende patienter med demens skall kunna känna värdighet och livskvalitet i döendet. Att bry 

sig om patientens näringsstatus visar att man betonar vårdkvaliteten. Att tvinga eller inte 

tvinga patienten till att äta upplevs som ett etiskt dilemma som sjuksköterskor hanterar 

annorlunda beroende på upplevelser, deras tidigare erfarenheter, egenskaper, 

arbetsmiljövärderingar och uppfattningar om en god vård.  

Vi anser att sjuksköterskornas upplevelser av svårigheter i vårdandet av patienter med 

demenssjukdom påverkas av faktumet att det inte är lätt att skapa en nära relation med 

patienten. Edberg et al. (2008) menar att om sjuksköterskan känner svårigheter i 

kommunikationen med patienter kan detta leda till att hon kan kränka patientens integritet och 

autonomi på grund av misstolkningar som kan inträffa i vårdandet. När patienternas 

kommunikationsförmåga minskar, blir kraven på sjuksköterskor väldigt stora, till exempel på 
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att förstå patientens vilja (Åström, Nilsson, Norberg & Winblad, 1990). Vi anser att detta 

leder till att sjuksköterskor upplever svårigheter i vårdandet av människor med demens.   

Att vara närvarande som sjuksköterska är centralt eftersom många patienter med 

demenssjukdom behöver prata om sina upplevelser. Samtidigt bör sjuksköterskor tänka på att 

det finns patienter som inte vill dela sina upplevelser med andra och att det är viktigt att 

respektera deras vilja. De flesta sjuksköterskor som jobbar i denna vårdmiljö upplever 

svårigheter i bemötandet av patienter som lider av demens. Enligt Pasman et al. (2003) 

upplever sjuksköterskor svårigheter i att mata demenssjuka patienter. De patienter som är mer 

avancerade i sin sjukdom upplevs svårare i att hanteras i samband med måltider. Att behålla 

patienter med svår demens vid liv när de vägrar äta kan uppfattas oetiskt och som att förlänga 

deras lidande. Enligt Chalmers och Pearson (2005) är sjukdomens påverkan på demenssjuka 

patienter stor och att kunna erbjuda en god munhygien för dem mycket viktigt. Äldre 

människor med demens löper stor risk i att utveckla tand- och munproblem, vilket kan vara 

kopplat till låg socioekonomisk status, problem med ätandet, olika grader av demens, 

faktumet att de behöver hjälp med munhygienen, att vårdpersonalen upplever beteende och 

kommunikationsproblem medan de försöker hjälpa patienten med omvårdnaden.  

De flesta artiklar i resultatdelen skriver om svårigheter som sjuksköterskor går igenom 

inom demenssjukvård och poängterar att vårdandet av dessa patienter är lärorikt och att 

sjuksköterskornas upplevelser är viktiga att tas hänsyn till. Vi anser att utföra omvårdnad mot 

patientens vilja upplevs som en av de största svårigheterna i vårdandet av patienter med 

demenssjukdom. 

 

Sjuksköterskor upplever en hög grad av påfrestning när de gör allt för att öka patienternas 

livskvalitet och känner att de inte riktigt lyckas med det (Edberg et al., 2008).  Enligt 

Edvarsson et al. (2009) upplever sjuksköterskor inom demenssjukvård hög arbetspåfrestning; 

deras upplevelser påverkas av arbetsmiljö, ålder, utbildning och möjligheter till att öppet 

diskutera etiska problem på arbetsplatsen.  De som upplever mycket stress på jobbet kan få 

minskad hälsa. Att kunna diskutera etiska frågor och att ha ett bra samarbete i 

personalgruppen leder till mindre grad av påfrestning. Att kunna visa kreativitet på jobbet och 

kunna lära sig nya kunskaper och färdigheter gör att sjuksköterskor känner sig uppskattade på 

jobbet och vill fortsätta jobba på samma arbetsplats.  
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De beteende som sjuksköterskor upplever som svåraste att hantera är patienternas 

aggressivitet, osamarbetsvilja och oförutsägbarhet. Även om personalen upplever att det svårt 

att vårda dessa patienter kan de uppleva att patienterna får bra omvårdnad. Majoriteten av 

sjuksköterskor är nöjda med det ansvar och frihet som de har på jobbet och samtidigt berättar 

att de inte har tillräckligt med tid för att kunna genomföra sitt jobb på ett bra sätt. En fjärde 

del av vårdpersonalen svarar att patienter inte ger dem någon arbetstillfredsställelse.  

Vårdpersonalen som uppfattar patienter på ett mer negativ sätt är mindre involverade i sitt 

jobb upplever mindre påfrestning i relation till omvårdnaden av demenspatienter (Brodaty, 

Draper & Low, 2003). Enligt Åstrom et al. (1990) är upplevelsen av utbrändhet kännetecknad 

av fysisk ohälsa, hopplöshet, negativ självuppfattning, negativa attityder mot arbetet samt 

minskad empatiskförmåga. Utbrändheten kan också kopplas till somatiska sjukdomar och 

inträffar bland vårdpersonal. Sjuksköterskor som jobbar inom demensvård visar en grad av 

utbrändhet beroende på den vårdpersonal de jobbar med och vårdinriktningen. Svag 

empatiskförmåga kan också hindra sjuksköterskor från att uppleva utbrändhet på grund av 

brist på emotionell involvering i omvårdnaden. Om sjuksköterskor upplever utbrändhet i 

arbetssituationen, minskar deras förmåga att vara empatiska och etablera en bra vårdrelation.  

Sjuksköterskornas upplevelser av stress på arbetsplatsen påverkar vårdandet. En öppen och 

tillitsfullmiljö anses vara lämpligast för att känna minskad stress. Patienternas störande 

beteende kan kopplas till sjuksköterskornas höga nivåer av stress och arbetspåfrestning.  

Samtidigt bör sjuksköterskor tänka på att erbjuda personalen handledning i svåra situationer 

och dess påverkan på patienternas och egna upplevelser. Om man utgår från att vårdandet 

innebär att ta hänsyn till ansning, lekande och lärande kan sjuksköterskor känna att de inte 

riktigt erbjuder en kvalitativ vård, vilket kan leda till minskat välbefinnande både för dem och 

deras patienter. Klinisk handledning ger sjuksköterskor möjlighet att kunna prata om sina 

upplevelser om patientens vård och kunna bearbeta det som känns komplicerat.  

Graham (1999) skriver hur klinisk handledning kan hjälpa sjuksköterskor som jobbar med 

demenssjuka patienter till att erbjuda förbättrad patientcentrerad vård. Man tittar också på hur 

känslor av utbrändhet, stress och ledsamhet kan upplevas i vårdandet av människor med 

demenssjukdom. Sjuksköterskornas handledning skall kunna hjälpa dem utveckla sin förmåga 

av att visa emotionell kompetens och kunna reflektera över sig själv. En annan artikel 

angående sjuksköterskornas upplevelser inom omvårdnad är skriven av Berg, Welander och 

Hansson (2000) där det beskrivs sjuksköterskors upplevelser av systematisk klinisk 
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grupphandledning och individuellt handledd omvårdnad som de har fått medan de jobbar med 

patienter med demenssjukdom. Den kliniska handledningen leder till att sjusköterskor och 

indirekt patienter blir mest sedda och bekräftade som unika personer, att sjuksköterskor blir 

mer medvetna om patienter som personer med unik identitet och specifika behov, samt får 

bättre förståelse av patienter. Enligt Simpson, Stevens & Kovach (2007) anses brist på 

läkarsamarbete och tidsbrist vara hinder i vårdandet av patienter med demenssjukdom. Ett bra 

samarbete mellan arbetskamrater är viktigt för att kunna erbjuda en vård av hög kvalité till 

patienter med demens.  

 

Graham (1999) skriver att kvinnliga sjuksköterskor upplever att anhöriga har högre krav på 

dem jämfört med deras manliga kamrater. I samband med detta kan vi säga att de kvinnliga 

sjuksköterskornas upplevelser kan påverkas negativt av genusfrågan och leder till att de 

upplever att de behandlas annorlunda jämfört med manliga sjuksköterskor. Både Edberg et al. 

(2008) och Hertzberg & Ekman (2000) upplever svårigheter i relationen mellan 

sjuksköterskor och anhöriga på grund av olika tänkesätt angående vårdandet. Sjuksköterskor 

är måna om anhörigas trivsel, som är avgörande i vårdrelationen. Eftersom många anhöriga 

inte har försonats med patientens sjukdom, visar sjuksköterskor tålamod och förståelse för 

dessa. Sjuksköterskor känner sig otillräckliga när de upplever att de inte har tillräckligt med 

tid för att etablera en trygg relation med anhöriga.  

Edberg et al. (2008) beskriver de svårigheter de upplever när de informerar anhöriga om 

olämpliga besökstider. Det som sjuksköterskor prioriterar i vården uppfattas annorlunda av 

anhöriga. Enligt Hertzberg och Ekman (2000) betraktas anhöriga som angelägna i 

vårdprocessen och gör allt de kan för att anhöriga skall känna sig delaktiga. Det är inte lätt för 

sjuksköterskor att se att anhöriga inte lämnar ansvaret till dem och då bör de vidta åtgärder för 

patienternas trygghet.  

Relationen mellan sjusköterskor och anhöriga kan kopplas till begreppet ”lärande” då 

sjusköterskor erbjuder möjlighet till utbildning till både anhöriga och vårdpersonal, samt 

anses detta som ett känsligt område där vidare forskning behövs. Patientens behov kan 

upplevas annorlunda av sjuksköterskor och anhöriga och detta kan leda till missuppfattningar 

mellan båda parten. Sjuksköterskor tar hänsyn till anhöriga som också befinner sig i lidande 

på grund av patientens sjukdom och som kanske inte har försonats med patientens lidande och 

med faktumet att patienten inte längre är den person som han en gång har varit. Att visa 
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empati både för patienter och anhöriga är viktigt inom sjuksköterskeyrket. Utifrån lästa 

artiklar har det framkommit att anhöriga behöver mer stöd än patienten och att det behövs 

förståelse och trygghet från sjuksköterskornas sida för att de skall känna att patienten är bra 

omhändertagen när han har lämnat hemmet och flyttat till ett boende.  

 

Att vårda patienter med demenssjukdom upplevs på ett positivt sätt av sjuksköterskor 

eftersom de får så mycket tillbaka av dessa (Edberg et al., 2008). Rundqvist och Severinsson 

(1999) menar att kunna visa empati, intuition och tillit är grunden till en bra relation mellan 

sjuksköterskor och patienter. Om sjuksköterskor lägger fokus på att förstå patienternas 

beteende ges patienter utrymme i vårdrelationen (Greenwood, 2007). Både Graham (1999) 

och Rundqvist & Severinsson (1999) utgår från att patienten upplevs av sjuksköterskor som 

en viktig del i vårdrelationen. Rundqvist och Severinsson (1999) betonar faktumet att 

sjuksköterskan bör visa tillit och tilltro till patienter. Long och Slevin (1999) skriver att 

känslan av att vårda och att bli vårdat upplevs i en omgivning fylld med kärlek som vi kopplar 

till Erikssons vårdande begrepp där kärlek är primordiell. Vi anser att vänta tills patienten är 

mottaglig för information är avgörande i en lyckad kommunikation. En öppen kommunikation 

hjälper sjuksköterskor och patienter till att uppleva tillit och tilltro för varandra.  

Sjuksköterskornas upplevelser förbättras av användning av drama och musik i vårdandet, 

som leder till att patienternas välbefinnande ökas. I samband med detta skriver Lepp, 

Ringsberg, Holm och Sellersjö (2003) att patienter med demenssjukdom har blivit bättre på 

att kommunicera med varandra och vårdpersonalen med hjälp av ett dramaprogram som har 

gjort att de har lättare att komma ihåg händelser och finna samband med de situationer som de 

tidigare har upplevt i sina liv. Patienter visar kunskap och förmågor som vårdpersonalen inte 

tidigare har varit medveten om. Detta program har lett till att patienter har fått förbättrad 

förmåga till att visa sina känslor, både sorg och glädje, att deras självförtroende har ökats och 

att de har börjat visa större intresse till omgivningen. Sung, Chang och Abbey (2008) skriver 

om tillämpningen av musik i vårdandet som förbättrar patienternas vård- och livskvalité. 

Vi anser att tillämpningen av drama och musik förbättrar inte enbart patienternas 

upplevelser utan också sjuksköterskornas eftersom detta kan leda till att dessa känner högre 

arbetstillfredsställelse. Enligt Greenwood (2007) påverkar demenssjukdomen hur en person 

uppfattar sig själv och ofta möjligheten till att relatera till vårdpersonalen som en självständig 

och autonom individ. Greenwood (2007) nämner Bubers teori om relationen mellan ”jag” och 
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”du”, ”jag” och ”den”. ”Jag - Du” relationen blir viktigare inom vårdvetenskap i jämförelse 

med ”Jag - Den” relationen. ”Jag - Du” relationen är betydelsefull inom omvårdnaden för att 

kunna utveckla en patientcentrerad vård.  Den ömhet och närhet som vårdgivaren visar i 

denna relation är betydelsefull. Det är angeläget att man skall närma sig den andra personen 

för att bekräfta denna. Denna relation ger möjlighet till jaget att undersöka den andre och 

bjuder till en närhet mellan dem två. Det är viktigt att man skall behandla patienten som en 

autonom person som ”du” istället för ”den”. Vårdandets kärna baserar på denna relation som 

uppstår mellan vårdgivare och vårdtagare.  

Både Edvarsson et al. (2003) och Rundqvist & Severinsson (1999) skriver om hur beröring 

och fysik kontakt kan påverka patientens välbefinnande och få dem lugna ner sig. Vi anser att 

se patienter förändras under sjuksköterskans påverkan betraktas vara av stor vikt under 

vårdprocessen. Skovdal, Sörlie och Kihlgren (2007) skriver att tack vare beröring får patienter 

med demenssjukdom positiva känslor, som till exempel avslappningskänsla. Vårdgivarna 

upplever att de bättre kunde interagera med patienter och att de har fått en förbättrad relation 

med dessa. Taktil stimulering kan upplevas som ett sätt att kommunicera icke-verbalt, att ge 

svar, bekräftelse, tröst samt en känsla att man är vördad. Taktil beröring bör ges med respekt 

och från ett etiskt perspektiv så att en varm och öppen omvårdnad skall kunna åstadkommas. 

I relation till Erikssons vårdande teori kan vi säga att sjusköterskans beröring hjälper patienter 

till att uppnå fysiskt, pysiskt och andligt välbefinnande. Patienter ges möjlighet till att slappna 

av och känna mindre oro. Beröring kan relateras till ansning, till att se patienter växa under 

sjuksköterskans vidrörande och till en läkning av själen. Patienter blir mindre sårbara och 

upplever välbefinnande under den tid beröring sker. 

Vi uppfattar att tillämpa ansning, lekande och lärande inom omvårdnaden av demenssjuka 

patienter gör att sjuksköterskor kommer närmare patienter och människan bakom sjukdomen. 

Vi anser att ansning och lekande är viktiga i omvårdnaden av patienter med demenssjukdom 

för att utveckla en vårdrelation med dessa. Sjuksköterskor bör visa tålamod när de försöker 

tillämpa ”lärande” begreppet till demenssjuka patienter eftersom deras minnesförmåga är 

nedsatt. Patienter ger god respons när de känner igen vårdpersonalens ansiktsuttryck, upplever 

trygghet och att de är bra omhändertagna. Den kvalitet som vårdmiljön erbjuder till patienter 

är avgörande för sjuksköterskornas upplevelser. Mer tid arbetsplatsen lägger på att ha en 

vårdande miljö desto mer känner sjuksköterskor glädje, upplevelser av att vara deltagande och 

att ge bekräftelse.   
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8. Slutsatser och egna reflektioner 

 

Efter att ha läst ett flertal artiklar och böcker som handlar om sjuksköterskornas upplevelser 

inom demenssjukvård och att ha praktiserat på olika demensboenden, kan vi dra slutsatsen att 

det krävs tålamod, tid och trygghet i sin roll som sjuksköterska för att kunna vårda svårt 

demenssjuka patienter på ett omsorgsfullt sätt, om man förutsätter att kärlek är en viktig del i 

vårdrelationen. Det är bra om sjuksköterskor deltar i klinisk handledning på arbetsplatsen 

eftersom detta ger dem tillfälle till att reflektera över etiska problem som finns på jobbet.  

Förutom att hjälpa vårdpersonalen är klinisk handledning en möjlighet till att förbättra 

patienternas vård. Vi har kommit fram till att fyra kategorier, nämligen upplevelser av 

svårigheter med vårdandet, upplevelsen av arbetspåfrestning, upplevelsen av otillräcklighet i 

relationen med anhöriga och upplevelser av vara deltagande och bekräfta är viktiga inom 

omvårdnaden av människor med demenssjukdom.  

När sjukdomen avancerar, behöver vårdgivaren förståelse från omgivningen. Om 

vårdgivaren är en närstående, brukar denna förneka att han behöver hjälp med patientens 

omvårdnad. Som sjuksköterska bör man vänta på att vårdgivaren skall öppna sig och börja 

kommunicera. Det bästa stödet för en person som vårdar patienter med demenssjukdom är att 

någon skall lyssna på dem i en varm miljö för att kunna få avlastning (Europeiska Daphne 

Programmet, 2007). 

Vi uppfattar att även demenssjuka patienter kan uppleva hälsa och livskvalitet med stöd 

från sjuksköterskans sida. Enligt Eriksson (2004) är vårdrelationen kärnan i vårdandet som 

betonar mötet mellan ”jag” och ”du” där ”jaget” tar ett ansvar för den andre och förmedlar 

kärlek till denna. I detta förhållande får patienter utrymme till att växa och att visa sina begär, 

behov och problem. Kontinuitet i vårdandet är viktig för att patienten skall känna hälsa.   

Uppsatsens författare anser att sjuksköterskor upplever svårigheter i omvårdnaden av 

patienter med demenssjukdom och att det skulle behövas mer kunskap om att kunna hantera 

olika vårdsituationer. Vi utgår från att sjusköterskornas upplevelser av arbetspåfrestning och 

arbetstillfredsställelse är viktiga för att vårdpersonalen skall kunna känna välbefinnande på 

arbetsplatsen och för att säkerställa patienternas vårdkvalitet. En anledning till att 

sjuksköterskor upplever moralisk stress vilken är en påfrestning som dessa känner i samband 

med etiska frågor på arbetsplatsen är när de märker att vårdandets verklighet inte alltid 
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stämmer med vårdandets norm. Samtidigt har vi kommit fram till att vårdmiljön har betydelse 

för sjuksköterskornas upplevelser av vårdandet av patienter med demenssjukdom, då 

sjuksköterskor påverkas av arbetsplatsens öppenhet till att diskutera etiska frågor, möjligheter 

till klinisk handledning, arbetsplatsens satsning på personalutveckling, förbättringsarbete och 

den grad som deras värderingar kring vårdandet överensstämmer med den vårdkvalité det 

enskilda arbetsstället erbjuder.  

Genom att lägga vikt på dessa områden, kan sjuksköterskan se helheten i omvårdnaden, 

samt ge en trygg vård. Inom omvårdnad är viktigt att ha en öppen relation med anhöriga som 

behöver stöd i sorgarbetet. Till sist kan vi säga att den miljö där vården bedrivs kan påverka 

sjuksköterskornas upplevelser av stress och tillfredsställelse på jobbet.  

 

9. Förslag till fortsatt forskning 

 

Vi har tänkt att det är viktigt att jämföra sjuksköterskornas upplevelser av demens i olika 

vårdkontexter och belysa hur dessa skiljer sig. Eftersom demens är en obotlig sjukdom är 

forskning inom detta område av intresse för patienter, anhöriga och vårdpersonal.  

Simpson, Stevens och Kovach (2009) betonar vikten av forskning relaterad till omvårdnaden 

av patienter med demenssjukdom och behovet av en kontinuerlig förbättring av patientens 

vård. 
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              Bilaga 1 

                  Matris över slutligt urval av artiklar till resultatdelen 

Författare Titel År, land 

och 

tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

1.Edberg, A-
K, Bird, M, 
Richards, D, 
Woods, R, 
Keely, P., & 
Davis- 
Quarell, V. 

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

 

2008, Sverige, 
Aging & 
Mental Health, 
12 (2), 236-
243.  

Syftet med studien är 
att undersöka 
sjuksköterskornas 
upplevelser av 
påfrestning i relation 
till vårdandet av 
människor med 
demens.  
 

Kvalitativ studie av 
intervjuer med 
trettiofem 
sjuksköterskor från 
Sverige, 
Storbritannien och 
Australien där 
innehållsanalys 
används. 
Sjuksköterskorna 
jobbar inom dagvård, 
hemsjukvård och på 
äldreboende och 
vårdar personer som 
befinner sig i 
sjukdomens olika 
skeden.     
 

Trots olikheter i 
vårdsystemen i olika 
länder, beskriver 
sjuksköterskor att 
upplevelserna av 
påfrestning i deras arbete 
är likadana och att  
vårdandet av demenssjuka 
är för det mesta en positiv 
upplevelse eftersom de får 
mycket positiv respons 
från vårdtagarna. 
Sjuksköterskor har en 
önskan att göra det bästa 
för sina patienter för att 
kunna lindra deras lidande 
och öka deras livskvalitet. 
Detta är grundorsaken till 
att sjuksköterskor 
upplever hög påfrestning. 

2.Edvarsson, 
J., Sandman, 
P.-O., & 
Rasmussen, 
B. 

Meanings of 
giving touch in 
the care of older 
patients: 
becoming a 
valuable person 
and professional 

2003, Sverige, 
Journal of 
Clinical 
Nursing, 12, 
601-609.  

Syftet med denna 
studie är att titta på 
olika betydelser av 
beröring i 
omvårdnaden av äldre 
patienter.  
 

För att förstå 
meningen av 
upplevelsen i att 
använda beröring i 
omvårdnaden av äldre 
människor görs 
intervjuer med tolv 
kvinnliga vårdgivare 
(två sjuksköterskor, 
åtta undersköterskor 
och två 
arbetsterapeuter) som 
jobbar på tre särskilda 
boenden för 
demenssjuka, ett 
dagvårdboende för 
äldre personer med 
inlärningssvårigheter 
och tre 
kommunsjukhem. 
Alla har färdigheter i 
att använda taktil 
massage. 
Fenomenologisk - 
hermeneutisk analys 
med inflytande av 
Ricoeurs filosofi 
används.  

Resultaten visar att 
beröring i vårdandet av 
äldre människor är en 
förvandlingsupplevelse då 
man anses vara en 
meningsfull person och 
vårdpersonal som inte 
bara kommer i kontakt 
med patienternas kroppar, 
men som med hjälp av 
beröring får kraften till att 
lindra patientens lidande.  
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3. 
Edvarsson, 
J., Sandman, 
P.-O., Nay, 
R., & 
Karlsson, S. 

Predictors of job 
strain in 
residential 
dementia care 
nursing staff. 

2009, Sverige, 
Journal of 
Nursing 
Management, 
17, 59-65.  
 

Syftet med studien är 
att identifiera faktorer 
som leder till en nivå 
av arbetspåfrestning 
som 
demenssjuksköterskor 
kan uppleva. 

Data kommer från en 
studie som handlar 
om resultatet av ett 
utbildningsprogram 
för sjuksköterskor. I 
studien deltar 344 
sjuksköterskor som 
jobbar på 40 
demensboenden i 
norra Sverige. Det 
används kvantitativa 
metoder som 
frågeformulär för att 
undersöka graden av 
påfrestning upplevd 
av sjuksköterskor. 
Deskriptiv statistik 
genomförs för att 
beskriva variabler och 
jämförelser mellan 
sjuksköterskor med 
hög och låg 
arbetspåfrestning. 

Artikelns resultat visar att 
arbetsmiljön mest är 
knuten till 
arbetspåfrestning. En 
varm och öppen miljö 
anses som ett tillfälle till 
att känna en lägre nivå av 
arbetspåfrestning. Det 
framgår att sjuksköterskor 
med högre utbildning 
känner bättre kontroll och 
trygghet på jobbet. 
Sjuksköterskor upplever 
mindre påfrestning när de 
får möjlighet till att prata 
om etiska situationer och 
att lyssna på sina 
arbetskamrater. Unga 
sjuksköterskor känner sig 
mera stressade än sina 
erfarna kollegor. De 
sjuksköterskor med stora 
krav på hur arbetet skall 
genomföras upplever en 
större grad av påfrestning. 

4. Graham, 
W. 
 

Reflective 
narrative and 
dementia care.  
 

1999, 
Storbritannien, 
Journal of 
Clinical 
Nursing, 8, 
675-683. 

Syftet med studien är 
att undersöka hur 
klinisk handledning 
kan hjälpa en grupp 
av sex sjuksköterskor 
till att erbjuda 
förbättrad 
patientcentrerad vård. 

Kvalitativ studie av 
intervjuer med sex 
sjuksköterskor där 
man använder sig av 
fenomenologisk och 
etnografisk metod 
och berättelseanalys. 

Resultatet visar att 
sjuksköterskornas 
utbildning behöver hjälpa 
dem utveckla sin förmåga 
av att visa emotionell 
kompetens och kunna 
reflektera över sig själv.  
De svårigheter som finns i 
vårdandet av demenssjuka 
patienter kan få 
sjuksköterskor bidra till 
patientens förlust av 
dignitet. 
 

5. Hertzberg, 
A & Ekman, 
S.-L. 

We, not them and 
us? Views on the 
relationships and 
interactions 
between staff and 
relatives of older 
people 
permanently 
living in nursing 
homes 

2000, Sverige,  
Journal of 
Advanced 
Nursing, 31 
(3), 614-622.     

Syftet med studien är 
att beskriva anhörigas 
och sjuksköterskornas 
upplevelser av 
varandra i sina 
relationer i samband 
med vårdandet av 
äldre människor med 
demenssjukdom som 
bor på sjukhem. Med 
anhöriga menas 
släktingar till 
personer med 
demenssjukdomar. 
Artikeln syftar till 
identifiera hinder och 

Det har gjorts en 
kvalitativ studie och 
data har samlats från 
27 timmar av 
observationer av 
gruppdiskussioner 
som handlar om 
kommunikationen, 
interaktionen och 
upplevelser i 
relationen mellan 
anhöriga och 
sjuksköterskor. 
 

Studiens resultat visar att 
de upplevelser som 
anhöriga till patienter med 
demenssjukdom och 
sjuksköterskor har av 
varandra är kopplade till 
faktorer som deltagande, 
förtroende, påverkan och 
åtgärder för att undvika 
konflikter.   
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hjälpåtgärder som har 
att göra med dessa 
interaktioner. 
 

6. Jansen, L., 
Forbes, D., 
Markle-
Reid, M., 
Hawranik, 
P., Kingston, 
D., Peacock, 
Henderson, 
S., & 
Leipert, B. 

Formal Care 
Providers´ 
Perceptions of 
Home- and 
Community-
Based Services: 
Informing 
Dementia Care 
Quality 

2009, Kanada, 
Home Health 
Care Services 
Quarterly, 28, 
1-23. 

Syftet med studien är 
att undersöka de 
formella vårdgivarnas 
uppfattningar av sina 
upplevelser av 
kanadensisk 
hemsjukvård för 
demenssjuka. 

Kvalitativ studie av 
tre intervjuer och sex 
fokusgrupper. Innan 
data har samlats för 
denna studie har alla 
deltagare gett sitt 
samtycke. Den 
semistrukturerade 
intervju som används 
i artikeln handlar om 
formella vårdgivarnas 
upplevelser av att 
bemöta vårdgivarnas 
och klienternas 
behov, 
hemsjukvårdens roll i 
att bemöta behov, 
hinder och 
hjälpåtgärder 
relaterade till 
demenshemsjukvård 
samt färdigheter som 
formella vårdgivare 
och anhöriga behöver 
inom 
demenssjukvård. 
Deltagarna (41) i 
studien är 
sjuksköterskor, 
socialarbetare, 
terapeuter, 
vårdbiträden och 
vårdpersonal som 
jobbar med patienter 
som lider av 
Alzheimersjukdom i 
Saskatchewan, 
Manitoba och 
Ontario. 
 

De två tema som utgår 
från artikeln handlar om 
tjänster som har att göra 
med tillgänglighet och 
godtagbarhet inom 
demenssjukvård. Olika 
underteman som handlar 
om tillgänglighet är: 
problem som till exempel 
långa kölistor, brist i 
utbildningen för anhöriga 
som vårdar demenssjuka, 
sociokulturella och 
geografiska hinder i 
användningen av dessa 
tjänster. Underteman som 
berör godtagbarheten är 
väsentliga delar av 
demenssjukvården och har 
att göra med 
personalomfattningen och 
brister i erbjudandet av 
sådana tjänster som 
otillräckligt med tid för 
den fysiska omvårdnaden 
och socioekonomiskt stöd 
för patienten och 
anhörigvårdaren, vilket 
kan vara kopplade till 
finansiella brister och 
dålig koordinering inom 
systemet.  
 

7. Long, A., 
& Slevin, E. 

Living with 
dementia: 
communicating 
with an older 
person and her 
family.  
 

1999, 
Nordirland,  
Nursing 
Ethics, 6 (1), 
23-36. 

Syftet med artikeln är 
att undersöka 
kommunikationens 
nyckelkomponenter 
som resulterade från 
den interaktionella 
analysen av ett 
rollspel som hände i 
ett klassrum.   
 

Deltagarna i 
rollspelet är 
sjuksköterskor som 
reflekterar över ett 
vardagsmöte på en 
sjukhusavdelning. De 
spelar olika roller 
som: en 70-årig 
patient med demens, 
hennes son och dotter 
och en ansvarig 
sjuksköterska på en 

Utifrån analysen resulterar 
följande punkter: 
användning av makt och 
begränsning, att tala 
sanningen, familjstress, 
interpersonella konflikter, 
ålderdom, genusfrågor, 
empati, mänsklighet. 
Resultatet visar att den 
terapeutiska 
kommunikationen bör 
vara grunden till 
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sjukhusavdelning. vårdande. 
8. Pasman, 
W., The, A.-
M., 
Onwuteaka-
Philipsen, 
B., Van der 
Wal, G., & 
Ribbe, M 
 

Feeding nursing 
home patients 
with severe 
dementia: a 
qualitative study 

2003,  
Nederländerna, 
Journal of 
Advanced 
Nursing, 42 
(3), 304-311. 

Syftet med studien är 
att beskriva 
sjuksköterskornas 
svårigheter när de 
matar patienter som 
insjuknar i demens 
och hur de tacklar 
med sådana uppgifter. 
Studien utgår från att 
matning upplevs som 
ett problem. 

Deltagarobservationer 
görs av två forskare 
på två holländska 
äldreboenden. Den 
ena av forskarna är 
sjuksköterska och 
sociolog och den 
andra är antropolog 
och advokat. 

Sjuksköterskor tolkar och 
upplever patienternas 
beteende på ett 
annorlunda sätt. 
Skillnader i relation till 
samma patient observeras 
av sjuksköterskor i fem av 
sju boenden. Bara i tre 
boenden diskuterar 
sjuksköterskor sina olika 
tolkningar för att se varför 
en patient inte vill dricka 
eller äta och hur de skall 
tackla sådana problem. 
 

9. Rundqvist 
& 
Severinsson 

Caring 
relationships with 
patients suffering 
from dementia 

1999,  
Sverige, 
Journal of 
Advanced 
Nursing, 29 
(4), 800-807. 

Syftet med denna 
studie är att beskriva 
och analysera 
vårdgivarnas 
relationer med 
patienter som lider av 
demens. 
 

Data har samlats  
med hjälp av 
intervjuer med sex 
vårdpersonal 
(sjuksköterskor, 
undersköterskor och 
vårdbiträden) som 
jobbar på ett sjukhus i 
Sverige på en 
avdelning för 
långtidsvård för 
personer med 
demenssjukdom. 
Hermeneutisk analys 
används på intervjuer 
där vårdgivare 
berättar sina 
upplevelser. Den 
kvalitativa metoden 
ger bättre förståelse 
till vårdgivarnas 
upplevelser av 
vårdrelationer med 
patienter som har 
drabbats av demens. 
Det teoretiska 
perspektivet är 
vårdvetenskap.   
 

Utifrån den kvalitativa 
analysen utgår det att 
följande faktorer är 
viktiga för vårdrelationen: 
beröring, ömsesidigt 
bekräftelse och 
vårdgivarnas värden i 
vårdandets kultur på 
avdelningen.  
Kommunikationsförmågor 
är betydelsefulla på en 
avdelning där patienter 
med demenssjukdom 
finns. Teoretisk och 
klinisk handledning är 
exempel på metoder för 
att förbättra förmågor. 
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Bilaga 2 

Databas  Sökord Antal träffar 

utan Full 

Text 

Antal träffar 

med Full Text 

Utvalda 

artiklar till 

resultatdelen 

AMED, Soc 

Index, Med Line 

with Full Text, 

Ageline, 

Academic Search 

Premier, Cinahl 

with Full Text.  

nurse + caring + 

dementia 

397 191 0 

Academic Search 

Premier  

nurse + experience 

+ dementia 

115 83 3 

Cinahl with Full 

Text  

nurse + experience 

+ dementia 

76 25 1 

Academic Search 

Premier  

nurse + perception 

+ dementia 

32 24 1 

Cinahl Plus with 

Full Text  

nurse + perception 

+ dementia 

12 4 0 

Academic Search 

Premier  

nurse + feeding + 

dementia 

30 19 1 

Academic Search 

Premier  

experiences + staff 

+ dementia care 

38 20 1 

Academic Search 

Premier  

caring relationship 

+ dementia + 

patients 

66 45 1 

Pub Med  living + dementia 

+ communicating 

32 4 1 
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Bilaga 3 Bilaga 3 Bilaga 3 Bilaga 3     

DATAANALYSDATAANALYSDATAANALYSDATAANALYS    

Artiklar/Författare  Öppen 

kodning/nyckelbegrepp  
Kategorier utifrån koder  

 

 

Edberg et al. (2008) 
Edvarsson et al. (2003) 
Graham (1999) 
Jansen et al. (2009) 
Pasman et al. (2003) 
 

maktlöshet  
otrygghet  
frustration  
förlust 
sorg 
ångest  
ledsamhet  
osäkerhet  
skyldighet  
vårdmiljö 

 

 

 

 

upplevelser av svårigheter 
med vårdandet 

 
Edberg et al. (2008) 
Edvarsson et al. (2003) 
Edvarsson et al. (2009) 
Jansen et al. (2009) 

arbetspåfrestning 
arbetsmiljö 
trygghet  
ansträngning  
oro 
frustration  
ångest  
apati  
vårdande  

 

 

upplevelsen av 
arbetspåfrestning  
 

 
Edberg et al. (2008)  
Graham (1999)  
Hertzberg & Ekman (2000) 
Jansen et al. (2009) 
 

sorg  
otillräcklighet  
hinder  
konflikter  
tid  
vårdande  

upplevelsen av otillräcklighet 
i relationen med anhöriga 

 

Edvarsson et al. (2003) 
Graham (1999) 
Long & Slevin (1999) 
Pasman et al. (2003) 
Rundqvist & Severinsson 
(1999)  
 

 

att vara deltagande 
 kärlek  
bekräftelse  
utveckling  
gemenskap 
vårdande  
vårdmiljö 

 

upplevelser av att vara 
deltagande och att bekräfta 
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