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Sammanfattning 
 
Bakgrund: När andelen äldre i världens befolkning ökar, möter vårdpersonal personer med 
en demenssjukdom allt oftare. I en stressig sjukhusmiljö kan det bli en utmaning att 
tillgodose dessa personers behov, som ofta är komplexa. Personen med sjukdomen demens 
kan uppvisa beteenden som kan skapa osäkerhet hos vårdpersonal. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa vårdpersonals upplevelser i omvårdnaden av personer 
med en demenssjukdom på sjukhus. 
Metod: Litteraturstudie som baserades på åtta vetenskapliga studier med kvalitativ metod. 
Resultat: I resultatet framkom upplevelser av maklöshet och av okunskap hos vårdpersonal i 
samband med omvårdnaden av personer med en demenssjukdom. Det framkom även 
upplevelser av tidsbrist som bland annat ledde till att de inte hann lära känna personerna som 
de vårdade.   
Slutsats: Denna studie kan ses som ett underlag för att mer kunskap behövs inom området. 
För framtida forskning kan empiriska studier utföras, där vårdpersonal intervjuas och deras 
okunskap kartläggs. För att i framtiden kunna stödja dem till att utföra omvårdad med 
kunskap, säkerhet och värdighet.   
 
Nyckelord: Demenssjukdom, vårdpersonal, upplevelser, omvårdnad, sjukhusmiljö.  
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Inledning 
Bridges och Wilkinson (2011) menar att en del i vårdpersonals arbete är att kunna vårda 

personer med sjukdomen demens, samt att kvalitén på omvårdnaden är avgörande för deras 

vård. Webster (2011) beskriver att i vårdpersonalens roll ingår att se en helhet hos personer 

med en demenssjukdom och deras behov, samt att ta hänsyn till såväl fysiska, psykiska som 

kognitiva styrkor och brister. Vidare betonar Webster (2011) att det är betydelsefullt att 

vårdpersonal uppmärksammar personens åsikter och önskemål. Bridges och Wilkinson 

(2011) menar att vårdpersonal många gånger upplever att det är en utmaning att vårda 

personer med en demenssjukdom. Bridges och Wilkinson (2011) menar även att vårdpersonal 

ofta är osäkra på hur de ska bemöta dessa personer. Enligt McCloskey (2004) kan 

sjukhusmiljön påverka omvårdnaden av personer med en demenssjukdom negativt genom 

olika typer av stimuli som stress, höga ljud och nya ansikten. Fessey (2007) påtalar att 

vårdpersonal som arbetar på sjukhus möter och vårdar personer med sjukdomen demens allt 

oftare. Trots detta menar McCarty och Drebing (2003) att vetenskapliga studier sällan belyser 

vårdpersonals upplevelser i omvårdnaden av personer med en demenssjukdom. Därav är det 

av vikt att studera vårdpersonals upplevelser i omvårdanden på sjukhus.   

Bakgrund 

Personer med en demenssjukdom 
World Health Organization [WHO] (2011) och Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU] (2007)  menar att andelen äldre personer i världen ökar. Samtidigt ökar andelen 

personer med en demenssjukdom (WHO, 2012). I SBUs (2007) rapport förklaras att 

sjukdomen sällan förekommer före 60 års ålder och cirka 140 000 personer i Sverige lever 

med en demenssjukdom idag. Enligt Fahlander, Karlsson och Vikström (2009) påverkar 

sjukdomen nedbrytningen av nervceller i det centrala nervsystemet och uppstår av olika 

anledningar. Marcusson, Blennow, Skoog och Wallin (2003) menar att demenssjukdom kan 

vara genetiskt betingad, uppstå plötsligt efter sjukdomen stroke eller till följd av exempelvis 

alkoholmissbruk, läkemedel eller i samband med depression.  
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Marcusson et al. (2003) beskriver att svårigheter i personens liv uppstår på grund av att 

nedbrytningen av nervceller på olika sätt påverkar funktioner i hjärnans struktur. Marcusson 

et al. (2003) förklarar att sjukdomens svårighetsgrad varierar från person till person. SBU 

(2007) menar vidare att gemensamma symtom vid demenssjukdomar är minnesnedsättning 

som yttrar sig i glömska. Andra förändringar är kognitiva svårigheter som att upprätthålla 

inlärda färdigheter och nedsatt orienteringsförmåga. Vidare beskriver SBU (2007) att detta 

kan yttra sig i långsammare tal och rörelser och att ord tappas eller upprepas. SBU (2007) 

menar även att sjukdomen demens kan medföra personlighetsförändringar, som kan visa sig i 

bristande empati och insikt, aggressivitet eller dåligt omdöme.  

Omvårdnad 
King (1981) menar att omvårdnad handlar om att uppfatta, tänka, relatera och bedöma 

beteenden hos en person som är i en vårdsituation. King (1981) förklarar att omvårdnad är en 

process av åtgärder och reaktioner, samt en interaktion mellan sjuksköterska och patient. 

SBU (2007) menar att omvårdnad dels är planerade aktiviteter som har ett bestämt syfte och 

mål, men även spontana händelser. SBU (2007) beskriver vidare att omvårdnad kan ha som 

mål att hjälpa en person att bibehålla sina funktioner, att leva i en trygg och säker miljö, 

kunna utöva fysisk aktivitet eller få möjlighet att kommunicera trots svårigheter som kan 

finnas med en demenssjukdom. Cunningham och Archibald (2006) menar att en viktig del i 

omvårdnaden av personer med en demenssjukdom är att erkänna och se personen bakom 

sjukdomen, samt vårda honom eller henne med tillit och respekt. Eide och Eide (2007) 

betonar att det är betydelsefullt att se till personens livskvalité, hälsa och värdighet. Eide och 

Eide (2007) förklarar vidare att personer med demenssjukdom precis som alla andra 

människor har en personlig historia med minnen, värderingar och färdigheter som visar sig på 

olika sätt.  

Sjukhus 
Sveriges kommuner och landsting [SKL] (2010) menar att det inte finns en fastställd 

nationell förklaring för ordet sjukhus. Ward, Drahota, Gal, Severs och Dean (2009) förklarar 

att ett sjukhus erbjuder vård och personlig omvårdnad till personer med sjukdom eller 

funktionshinder. Socialstyrelsen (2012) beskriver sjukhus som en plats där hälso- och sjukvåd 

utförs till personer som behöver mer resurser än vad öppenvård eller hemsjukvård kan 

tillgodose. Vården på ett sjukhus kräver inskrivning och bedrivs dygnet runt.  
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Vårdpersonal 
I kommande studie hänsyftar vårdpersonal till personal inom hälso- och sjukvård som arbetar 

på sjukhus och medverkar i omvårdnad av personer med en demenssjukdom. McCarty och 

Drebing (2003) menar att detta inkluderar sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och 

läkare. I denna studie inkluderas sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden som 

vårpersonal och läkare exkluderas.   

Upplevelser 
Eriksson (1991) anser att upplevelser är något personligt som engagerar hela människan. Där 

människan ses som en helhet bestående av kropp, själ och ande. Eriksson (1991) betonar att 

en upplevelse är unik för varje individ och inte kan förstås till hundra procent av en annan 

människa. Lee (2004) förklarar att upplevelser grundar sig på tidigare erfarenheter och kan 

definieras som en persons tolkning av en observation, relation eller händelse.  Eriksson 

(1987) menar att beroende på hur människan bemöts kan en upplevelse se olika ut. Eriksson 

(1991) beskriver att genom att få sina upplevelser bekräftade växer han eller hon som 

människa och kan möta nya utmaningar.  

Teoretisk referensram 
Orlandos (1961) omvårdnadsteori valdes då hennes syn på omvårdnad stämmer överens med 

studiens syfte. I sin teori poängterar Orlando (1961) att varje hjälpbehov är unikt och varje 

handling måste anpassas efter patientens omedelbara behov av hjälp. Orlando (1961) menar 

att sjuksköterskan ansvarar för att hjälpa patienten undvika obehag och problem samt 

förhindra det som negativt påverkar hans/hennes fysiska och psykiska välbefinnande. 

Orlando (1961) menar vidare att sjuksköterskans och patientens samspel bildar en helhet och 

att deras handlingar och ord påverkar varandra.  

 

Orlando (1961) anser att det är viktigt att ta reda på meningen med patientens verbala och 

icke verbala beteende eftersom det kan uppmuntra honom/henne till att uttrycka sitt problem. 

Hon menar vidare att sjuksköterskan ansvarar för att hjälpa patienterna att uttrycka sina 

hjälpbehov. I sin teori betonar Orlando (1961) att beteendet som ses hos patienten inte 

behöver ha den innebörd som sjuksköterskan först tror, därför måste hon/han utforska 

patientens beteende för att kunna identifiera patientens problem och tillfredsställa 

hans/hennes omvårdnadsbehov. Orlando (1961) menar att patientens beteende kan innebära 
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ett rop på hjälp och bör därför alltid utforskas. Vidare beskriver Orlando (1961) att beteendet 

kan visas på flera sätt, det kan vara verbalt och uttryckas i form av frågor, önskemål eller 

genom missnöje. Det kan också vara icke verbalt, exempelvis hostningar, skrik och 

stönanden. Orlando (1961) menar att patientens rop på hjälp även kan uttryckas genom tårar, 

hudfärg, knutna händer, rastlöshet eller genom fysiologiska förändringar såsom blodtryck och 

puls. Orlando (1961) beskriver att sjuksköterskans observationer, känslor och tankar kring 

patientens beteende speglar sjuksköterskans personlighet.  

Syfte 
Syftet med studien var att belysa vårdpersonals upplevelser i omvårdnaden av personer med 

en demenssjukdom på sjukhus. 

Metod 
Metoden som valdes var en litteraturstudie som baserades på vetenskapliga studier med 

kvalitativ metod. Enligt Forsberg och Wengström (2008) ger en litteraturstudie ny kunskap, 

då befintlig aktuell forskning sammanställs och analyseras. Forsberg och Wengström (2008) 

menar vidare att denna insamling och systematisering av kunskap ger djupare förståelse för 

det problem (forskningsfrågan) som studeras. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) påtalar 

att gemensamt för kvalitativ forskningsmetod är att den är holistisk, som innebär att helheter 

studeras. Willman et al. (2011) menar att kvalitativ forskning används för att beskriva, 

förklara och fördjupa förståelsen om människors upplevelser och uppfattningar.   

Urval 
Litteratursökningen genomfördes i referensdatabaserna; Cinahl, Medline och PsycINFO. 

Forsberg och Wengström (2008) menar att Medline innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar 

inom medicin, omvårdad och onkologi. Cinahl är specialiserad inom omvårdnadsforskning. 

Forsberg och Wengström (2008) menar vidare att PsycINFO innehåller psykologisk 

forskning inom omvårdnad, medicin och närliggande områden. Litteratursökningen 

genomfördes via Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek med stöd av högskolans 

bibliotekarie.  
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Inklusionskriterier var att artiklarna var skrivna utifrån vårdpersonals perspektiv. Artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska, peer reviewed och publicerade från år 2002 och framåt för att 

innehålla aktuella studier. Vidare skulle artiklarna vara analyserade med kvalitativ metod då 

syftet handlade om upplevelser.  

 

Willman et al. (2011) menar att ord kan skiljas åt i olika databaser. För att rätt sökord skulle 

användas i sökningen slogs ordet med dess definition upp i databasernas uppslagsverk, 

thesaurus. Ord som inte fanns i databasernas uppslagsverk söktes på i fritext i kombination 

med orden från databasernas uppslagsverk. Willman et al. (2011) menar vidare att 

fritextsökning kan komplettera databassökningen. I databasen Cinahl användes Cinahl 

Headings med sökorden: dementia i kombination med acute care, acute setting, hospitals, 

nurses, life experiences, där experience var i fritextsökning. I databasen Medline användes 

MeSH med sökorden: dementia, i kombination med nurses, hosptial, caregivers, acute setting, 

där experience och acute care var fritextsökning. I databasen PsycINFO användes PsycINFO 

thesaurus med sökorden: dementia i kombination med nurses, caregivers, lived experience, 

hospitals, attitudes, där acute och experience var fritextsökning. Totalt hittades sju artiklar, 

samtliga i Cinahl. Vid en sökning för att kontrollera funnet material hittades inte en tidigare 

funnen artikel. En sökning gjordes då på studiens titel och den återfanns i samma databas. 

Vid sökningar i databasen Cinahl markerades inte ”in patient” för att inte utesluta artiklar 

som inkluderade vårdpersonals upplevelser från både äldreboende och sjukhus. I samtliga 

databaser markerades inte ”explode”. Willman et al. (2011) anger att explode innebär att 

underkategorier inkluderas i sökningen. Willman et al. (2011) menar vidare att sökningen 

utvidgas eller begränsas genom att använda booleska sökoperatorer. Sökningen begränsades 

genom att använda AND (se bilaga 1).   

 

Willman et al. (2011) beskriver att det är viktigt att granska studier kritiskt och gå 

systematiskt tillväga för att få ett trovärdigt resultat. Ett granskningsprotokoll användes för att 

dokumentera den vetenskapliga granskningen. Artiklarna kvalitetsbedömdes enligt Critical 

Appraisal Skills Programme [CASP] (1993) (se bilaga 2). Willman et al. (2011) menar att i ett 

granskningsprotokoll ingår olika punkter för att bedöma studiens syfte, val av metod, vilket 

urval och varför, hur datainsamling är genomförd, etiska förhållningssätt och resultat. 

Willman et al. (2011) menar vidare att en forskningsgrupp kan tilldela studierna med ett 

poäng för ett positivt svar och noll poäng för ett negativt svar. Antal poäng räknas ihop och 
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bedömningen räknas om i procent. Efter detta kan forskningsgruppen bestämma graden av 

kvalitet på studien. Bedömningen graderades enligt Willman et al. (2011) i en skala med tre 

graderingar. 60-69% bedöms som svag kvalitet, 70-79% som god kvalitet och 80-100% 

räknas som mycket god kvalitet. Åtta artiklar valdes ut till kvalitetsbedömning, där sju 

artiklar graderas till mycket god kvalitet och en graderades till god kvalitet, samtliga valdes 

till analysen (se bilaga 3). Samtliga artiklar som kvalitetsbedömdes hade ett tydligt etiskt 

övervägande.  

Analys 
Analysmetoden som valdes var en manifest innehållsanalys baserad på Graneheim och 

Lundmans (2004) tolkning, som är inspirerad av Krippendorff (2004). Polit och Beck (2008) 

förklarar att syftet med en innehållsanalys är att organisera och strukturera forskningsdata för 

att ta fram meningsenheter. Forsberg och Wengström (2008) menar att grunden i en 

innehållsanalys är att systematiskt och stegvis klassificera insamlad data för att kunna se 

mönster i resultatet.  

 

Analysen började med att åtta artiklar lästes igenom flera gånger enskilt. Graneheim och 

Lundman (2004) och Polit och Beck (2008) betonar vikten av att läsa igenom texterna flera 

gånger för att få en helhetsbild. Detta gjordes även för att minska eventuella tolkningsfel 

(Graneheim & Lundman, 2004). Därefter togs meningsbärande enheter ut var och en på sitt 

håll. Sedan beslutades gemensamt om vilka meningsenheter som skulle användas. Graneheim 

och Lundman (2004) och Polit och Beck (2008) förklarar att en meningsbärande enhet är en 

konstellation av ord eller uttalanden som relaterar till studiens syfte. Nästa steg i analysen var 

kondensering. Graneheim och Lundman (2004) menar att kondensering innebär att texten 

kortas ned, men det viktigaste och den mest relevanta informationen finns kvar. Texterna 

kodades sedan efter sitt innehåll, det gjordes för att sortera och organisera det insamlade 

materialet (Polit & Beck, 2008). Graneheim och Lundman (2004) beskriver att en kod är en 

etikett som kortfattat beskriver meningsenheten. Nästa steg i analysen var att ta fram 

kategorier. Graneheim och Lundman (2004) betonar att skapandet av kategorier är kärnan i 

kvalitativa innehållsanalyser. En kategori består av flera koder och svarar på frågan "vad?" 

och kan identifieras som en tråd genom koderna. I analysen togs sju kategorier fram (se figur 

1).  
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Resultat 

 
Figur 1. Översikt över studiens syfte och kategorier 

 

Upplevelser av frustration och maktlöshet i omvårdnaden 
Vårdpersonal upplevde att flertalet etiskt svåra situationer i omvårdnaden med personer med 

en demenssjukdom skapade känslor av frustration. De kände sig ibland tvungna att hålla fast 

personen när de ansåg att han eller hon inte visste sitt eget bästa. Vårdpersonal upplevde att 

de glömde behandla personer med en demenssjukdom med värdighet i omvårdnaden och 

inkräktade därför på deras integritet (Eriksson & Saveman, 2002). Ibland kände vårdpersonal 

att de var tvungna att ta över för personer med en demenssjukdom när de inte kunde utföra 

dagliga aktiviteter i tid, detta medförde känslor av skuld (Nolan, 2006). I situationer som 

ledde till kränkningar och försummelse av personen med demenssjukdom uppgav 

vårdpersonal dels känslor av frustration eftersom de inte kunde nå personen, och känslor av 

maktlöshet när de inte kunde vårda personen på ett bättre sätt (Eriksson & Saveman, 2002).  

 

Vårdpersonal upplevde känslor av otillräcklighet, maktlöshet och misslyckande när de inte 

gav den omvårdnad till personen med en demenssjukdom som de tyckte att de borde kunna, 
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med tanke på sin kompetens. De upplevde att de gav mycket av sig själva, men att de aldrig 

gav tillräckligt (Eriksson & Saveman, 2002). Vårdpersonal upplevde skuldkänslor när de inte 

kunde ge och utöva den omvårdnad som de ansåg att personer med en demenssjukdom 

förtjänade och behövde. Det upplevdes som orättvist när de inte utövade god omvårdad 

(Byers & France, 2008).  

I don’t feel like I give the type of nursing care that I feel good about, it’s a 

rarity (Byers & France, 2008. s 45).  

Upplevelser av frustration uppkom när de ansåg att de inte kunde utföra det arbete som de var 

utbildade för (Byers & France, 2008). Vårdpersonal uttryckte att det fanns behov av bättre 

omvårdnad för personer med en demenssjukdom (Moyle, Borbasi, Wallis, Olorenshaw & 

Gracia, 2010). Det fanns en klar syn på hur omvårdnad av personer med demenssjukdom 

borde utföras, men frustration uppstod när miljön hindrade dem (Nolan, 2007).   

Upplevelser av utmaningar i omvårdnaden  
Vårdpersonal upplevde att det var utmanade att vårda personer med en demenssjukdom och 

att det krävdes mer eftertanke än inför omvårdanden av andra personer (Borbasi, Jones, 

Lockwood & Emden, 2006). De upplevde att det var svårt att hjälpa och motivera personer 

med sjukdomen demens som inte ville ha deras hjälp (Eriksson & Saveman, 2002).  

Aggressivt och våldsamt beteende var vanligt förekommande enligt vårdpersonalen, men det 

var inget som de ansåg sig kunna hantera på ett bra sätt (Jones, Borbasi, Nankivell & 

Lockwood, 2006). Det kändes omöjligt för vårdpersonal att ge behandling när personer med 

en demenssjukdom hade vredesutbrott (Eriksson & Saveman, 2002). Vårdpersonal kände sig 

säkrare i närheten av personer som inte var aggressiva, de tenderade annars att ta ett steg 

tillbaka (Nolan, 2007). Personer med en demenssjukdom upplevdes ofta ha oförutsägbara 

beteenden och kunde vara utmanande att samarbeta med (Jones et al., 2006). 

 

Vårdpersonal upplevde att det var påfrestande när målet för samarbete med personer med en 

demenssjukdom inte kunde uppnås (Eriksson & Saveman, 2002). Det upplevdes svårt att 

försöka komma överrens i omvårdnaden samt föra en diskussion med personer med en 

demenssjukdom. När det inte gick att samarbeta upplevde vårdpersonalen att det kunde vara 

bättre att lämna personen för stunden och komma tillbaka senare. Vårdpersonalen ansåg att 
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det var personen med en demenssjukdoms humör som styrde omvårdanden, och därför var de 

tvungna att arbeta runt dem (Jones et al., 2006).  

Upplevelser av svårtolkad kommunikation i omvårdnaden 
Vårdpersonal upplevde det svårt när de inte kunde kommunicera med personer med en 

demenssjukdom (Byers & France, 2008). Det svåraste i sitt arbete ansåg vårdpersonal vara 

när de tog hand om en person med en demenssjukdom som de inte kunde nå, en person som 

inte kunde uttrycka sig och inte förstod vad vårdpersonalen menade. Ett annat problem var 

svårigheter att förstå önskningar och veta om personen hade ont, detta när kommunikationen 

var svårtolkad. Vårdpersonal beskrev att de fick gissa sig fram för att kunna lösa problem på 

olika sätt och kände sig ibland pressade att tvinga eller ignorera personen (Eriksson & 

Saveman, 2002).   

…they don´t know where they are, and everything you do is perhaps 

regarded as a threat by the patient. It is very difficult to know where 

everything you are saying will ‘land’ so to speak (Eriksson & Saveman, 

2002. s 81).  

Upplevelser av anhöriga som ett stöd i omvårdnaden 
Vårdpersonal upplevde anhöriga som en resurs och ansåg att de var en viktig tillgång i 

omvårdnaden (Borbasi et al., 2006). De upplevde att de kunde få hjälp från anhöriga, men att 

det ofta glömdes bort (Moyle et al., 2010). För vårdpersonal bidrog anhöriga med information 

som berikade omvårdanden för personer med en demenssjukdom. Anhöriga berättade för 

vårdpersonalen vad som förvärrade och underlättade för personen med en demenssjukdom, 

detta ansågs viktigt för att lyckas upprätta en relation (Nolan, 2006). 

Upplevelser av behovet av att skapa en relation i 

omvårdnaden 
Vårdpersonal upplevde att en relation behövdes för att främja tillit och förbättra omvårdnaden 

för personen med demenssjukdom (Nolan, 2006). En relation som baserades på tillit ansågs 

ha fördelar i omvårdnaden, det underlättade både givandet och tagandet. Skapandet av en 
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relation ansågs vara en förutsättning för att kunna ge etiskt försvarbar vård. Vårdpersonal 

upplevde att det var svårt att upprätta ett band med personer med en demenssjukdom, men att 

det inte ansågs vara omöjligt. Det upplevdes dock krävande att komma djupare i relationen. 

Detta eftersom vårdpersonal upplevde att de hade en begränsad möjlighet att lära känna 

personen som de vårdade (Nolan, 2006).  

 

Vårdpersonal upplevde att en relation var en förutsättning för att kunna behandla personer 

med en demenssjukdom som en autonom varelse. Vårdpersonal upplevde att de ansträngde 

sig för att personer med en demenssjukdom skulle bli så självständiga i omvårdnaden som 

möjligt. Det ansågs viktigt att möta patienten som en person trots svårigheter i den akuta 

miljön. När patienten behandlades som en person, då vårdpersonalen lyssnade och försökte 

förstå vad de sa, upplevdes möjligheten som större att de kunde relatera till varandra (Nolan, 

2006). 

Upplevelser av tidsbrist i omvårdnaden 
Vårdpersonal upplevde att det inte fanns tillräckligt med tid för att ge den omvårdnad som 

personer med en demenssjukdom behövde (Eriksson & Saveman, 2002; Jones et al., 2006). 

Vårdpersonal beskrev vidare att bristen på tid gjorde omvårdnaden svår (Eriksson & 

Saveman, 2002). De upplevde att det tog tid att lära sig vårda och förutse behov hos en 

person med en demenssjukdom (Jones et al., 2006). Vårdpersonal upplevde att de inte hade 

tid att sitta ned och prata med personen med en demenssjukdom (Jones et al., 2006). 

Vårdpersonal kände att de inte hann lära känna personen och deras olika sätt att 

kommunicera, både verbalt och icke verbalt. De beskrev att de inte hann ta reda på hur de 

skulle bete sig mot personen med en demenssjukdom (Eriksson & Saveman, 2002).  

 

Tid till att sitta ned för att bedöma behov och ge muntiga förklaringar saknade 

vårdpersonalen (Byers & France, 2008). Svåra beteenden ansågs uppstå när de inte hann 

spendera den tid som behövdes med personen (Borbasi et al., 2006; Jones et al., 2006). 

Vårdpersonal upplevde att det inte fanns tid för att lösa konflikter som uppstod med personer 

med en demenssjukdom (Eriksson & Saveman, 2002).  
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… I probably could have done so much more for that patient but I didn’t have time 

and it shouldn’t be like that because that patient deserves to get the best possible 

treatment (Byers & France, 2008.s 46).  

Vårdpersonal upplevde inte bara tidbrist, de kände även att omvårdnad av personer med en 

demenssjukdom krävde mer tid (Borbasi et al. 2006). Omvårdnad av personer med en 

demenssjukdom upplevdes kräva mycket tid som behövdes till dagligt rutinarbete (Eriksson 

& Saveman, 2002). Vårdpersonal ansåg att spendera tid med personer med en 

demenssjukdom gjorde skillnad för deras välbefinnande (Borbasi et al., 2006). Vidare ansåg 

vårdpersonal att när dessa personer fick mer tid, fick omvårdnaden högre kvalitet (Byers & 

France, 2008). Mer tid till omvårdnaden av personer med en demenssjukdom ansågs 

nödvändigt, men det var svårt att få den tiden (Nolan, 2007).  

Upplevelser av okunskap och fördomar i omvårdnaden 
Vårdpersonal upplevde att de saknade kunskap om att vårda personer med en 

demenssjukdom (Cowdell, 2010; Eriksson & Saveman, 2002; Moyle et al., 2010). 

Vårdpersonal upplevde att de hade personliga filosofier om demensvård, som snarare 

baserades på personliga tolkningar och erfarenheter än på utbildning (Cowdell, 2010). Även 

hos vårdpersonal med kunskap om demenssjukdom ansågs fördomar finnas förankrade 

(Borbasi et al., 2009). I omvårdnaden ansågs personer med en demenssjukdom som 

annorlunda, de fick ofta starka och generaliserande etiketter (Cowdell, 2010).  

 

Vårdpersonal upplevde att deras begränsade kunskap och förståelse för demenssjukdomar 

hämmade omvårdnaden (Borbasi et al., 2006). Majoriteten av vårdpersonalen kände sig 

osäkra på hur de skulle bedöma och behandla personer med sjukdomen demens (Moyle et al., 

2010). Vårdpersonal var medvetna om sin brist på utbildning, men ville lära sig mer och 

förbättra omvårdnaden (Cowdell, 2010). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
En litteraturstudie som utgick från empiriska studier med kvalitativ metod valdes, då syftet 

belyste vårdpersonals upplevelser. Samtliga artiklar hittades i databasen Cinahl och tre av 

dem återfanns i databasen PsycINFO. Sökningen i Medline tillförde inga ytterligare artiklar, 

trots hjälp från Blekinge Tekniska Högskolas bibliotekarie. Artikelsökningen i Medline kan 

ha påverkat resultatet negativt, då artiklar kan ha missats. Det kan även bero på att Medline 

inkluderar stora delar medicinsk forskning och studiens syfte belyste omvårdad. Databaserna 

Swemed+ och Pubmed valdes bort och även det kan ha påverkat resultatet negativt, då 

eventuella artiklar till studiens resultat kan ha missats. Då artikelsökningen i Cinahl och 

PsycINFO gav tillräckligt material att studera, påbörjades ingen ny sökning i ytterligare 

databaser.  

 

De valda artiklarnas urval var vårdpersonal med erfarenheter i omvårdnaden av personer med 

en demenssjukdom. Erfarenheterna kunde skiljas åt i olika artiklar. I två artiklar intervjuades 

vårdpersonal från en akutgeriatrisk avdelning. Det kan ha påverkat studiens resultat då de 

möter personer med sjukdomen demens oftare och kan ha en annan erfarenhet och mer 

kunskap. Artiklarna inkluderades i studien då deras erfarenheter stämde överrens med 

studiens syfte. De båda artiklarna hade samma författare och urval, men inkluderades då olika 

upplevelser beskrevs. Forsberg och Wengström (2008) menar att urval i kvalitativa studier 

innebär att enheter väljs som består av människor och miljöer som kan överföras till liknande 

situationer. Forsberg och Wengström (2008) menar vidare att urval till kvalitativa studier sker 

genom att informanter väljs ut som har mycket att berätta om forskningsfrågan. Även i två 

andra artiklar studerades samma urvalsgrupp två gånger. Det kan ses som negativt för 

studiens resultat, då färre personer inkluderas. Eftersom olika forskare var inblandade i 

studierna och med olika resultat, inkluderades båda två. Samtliga artiklar var publicerade som 

enskilda vetenskapliga studier, vilket kan ge högre trovärdighet för studiens resultat. Syftet i 

en studie fokuserade på upplevelser av hinder i omvårdnaden av personer med en 

demenssjukdom. Resultatet kan ha påverkats av det genom att fler negativa upplevelser av 

omvårdnaden uppmärksammades. I samtliga artiklar var flertalet respondenter 

sjuksköterskor. I fyra artiklar studerades enbart sjuksköterskors upplevelser. Detta kan styrka 

studiens resultat då en liknande urvalsgrupp inkluderades till litteraturstudien. I två artiklar 
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inkluderas läkare som vårdpersonal. Citat eller texter som tydligt visade att det var läkares 

upplevelser uteslöts. Feltolkning och missuppfattningar av text kan oavsiktligt ha gjorts, som 

påverkat studiens resultat.  

 

Artiklarna granskades med stöd av CASP (1993). Det valdes då det fanns förslag på vad som 

borde ingå i studien under varje fråga. Granskningsprotokollet gick systematiskt igenom 

artiklarna. De vetenskapliga artiklarna kvalitetsbedömdes först enskilt, sedan sammanfördes 

tolkningarna. Detta menar Willman et al. (2011) medför att granskningen av artiklarna får 

större tyngd. Vilket kan styrka resultatets trovärdighet. En artikel med god kvalitet 

inkluderades till resultatet, då den hade mycket att tillföra som stämde överrens med syftet. 

Efter att kodning och resultat påbörjats upptäcktes att denna artikel bildade en egen kategori. 

Resultatet som framkom förstärkte studiens resultat genom att tillföra upplevelser som skilde 

sig från övriga vetenskapliga artiklar. Delar från artikeln ingick även i andra kategorier, vilket 

kan ses som positivt mot denna studies resultat och visar på artikelns betydelse för resultatet.   

 

Analysen av insamlat material gjordes som en manifest innehållsanalys, enligt Graneheim 

och Lundmans (2004) tolkning, för att göra analysen textnära. Metoden ansågs lämplig då 

Graneheim och Lundman (2004) menar att en innehållsanalys görs för att ta fram skillnader 

och likheter inom ett ämne som bildar meningar och kategorier. Artiklarna lästes först 

igenom och därefter togs meningsenheter ut enskilt, som sedan sammanställdes gemensamt 

för att minska eventuella tolkningsfel. Polit och Beck (2008) anger att om fler än en arbetar 

med studien uppnås högre validitet, då resultatet kan diskuteras och idiosynkratiska fördomar 

minskas. Studiens syfte fanns i åtanke när artiklar lästes. Krippendorff (2004) hävdar att när 

forskare läser en text dras slutsatser efter forskningsfrågan. Vidare menar Graneheim och 

Lundman (2004) att en text innehåller flera betydelser, och att läsaren alltid gör en tolkning 

av dess innehåll. Detta kan ha medfört att studiernas resultat tolkades annorlunda. Polit och 

Beck (2008) påtalar även att det är oundvikligt att data förändras eftersom endast vissa delar 

av deltagarnas erfarenheter fångas upp. Icke verbala signaler så som kroppsspråk kan ha 

utelämnats som därmed påverkat resultatet.   

 

Samtliga åtta artiklar var skrivna på engelska. Översättningen diskuterades med varandra. 

Lexikon och översättningsprogram användes för att översätta så textnära som möjligt.  
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Eventuella tolkningsfel kan ha uppkommit och påverkat studiens resultat vid översättningen 

från engelska till svenska.  

Resultatdiskussion 
En genomgående upplevelse bland vårdpersonal var maktlöshet som uppkom i många 

situationer i omvårdanden som kändes utmanade. Vårdpersonal hade känslor av att de gav 

mycket av sig själva men aldrig kunde ge tillräkligt. Pritchard och Dewing (2001) bekräftar 

detta och menar att när en person med en demenssjukdom uppvisar utmanande beteenden kan 

det skapa känslor av maktlöshet hos vårdpersonal, vilket gör det svårare att tillgodose behov. 

Även McCloskey (2004) visar i sin studie att i sjukhusmiljön kan det uppkomma utmanande 

situationer för vårdpersonal, när de vårdar en person med en allvarlig sjukdom i kombination 

beteendeproblem som en demenssjukdom.  

 

I resultatet beskrev vårdpersonal upplevelser av etiskt svåra situationer där de glömde 

behandla personen med en demenssjukdom med värdighet. Detta ledde till känslor av 

otillräcklighet och frustration. Bridges och Wilkinsson (2011) bekräftar detta och menar att 

värdighet i omvårdnaden av personer med en demenssjukdom är viktigt, men kan vara svårt 

att uppnå i praktiken.  

 

I resultatet framkom att vårdpersonal ansåg att anhöriga var en viktig resurs som ofta 

glömdes bort. Vårdpersonal ansåg att omvårdnaden underlättades när anhöriga gav 

information. Detta bidrog även till att skapa en relation mellan personen med sjukdomen 

demens och vårdpersonalen. Bridges och Wilkinsson (2011) menar att kvalitén på relationen 

mellan patienter, vårdpersonal och anhöriga är betydelsefull för att kunna uppnå värdighet i 

omvårdnaden och förbättra personens erfarenheter av sjukhusvistelsen. Orlando (1961) 

betonar att när patienter inte kan kommunicera verbalt kan sjuksköterskan kontakta och tala 

med deras anhöriga för att uppnå en god omvårdnad. Även McCloskey (2004) visar i sin 

studie att anhöriga är en viktig del för att förbättra omvårdnaden av personer med en 

demenssjukdom på sjukhus. 

 

Resultatet visade att vårdpersonal ansåg att det var viktigt att behandla personer med en 

demenssjukdom som en autonom varelse, känna igen behov, främja självständighet och 

förespråka personlighet. När vårdpersonal lyckades med detta ansågs möjligheten vara större 
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att de kunde förstå varandra. Orlando (1961) betonar betydelsen av att i omvårdnaden se alla 

som unika individer och därmed deras individuella behov av hjälp. Cunningham (2006) 

menar att om vårdpersonal förstår personen med en demenssjukdoms funktionshinder och 

försöker förstå vad personen försöker att säga, kan de svara adekvat på personens behov. 

Orlando (1961) anser att sjuksköterskan ansvarar för att hjälpa patienterna uttrycka sina 

hjälpbehov.  

 

Det framkom även att vårdpersonal tyckte att kommunikationen med personer med en 

demenssjukdom var svår, detta var en av anledningarna till att samarbetet i omvårdnaden 

hindrades. Orlando (1961) betonar att samspelet är grunden i all omvårdnad. Orlando (1961) 

betonar även att sjuksköterska och patient måste samarbeta för att nå ett gemensamt mål. 

Cunningham och Archibald (2006) betonar vikten av att vårdpersonal tror att det är möjligt 

att personen med sjukdomen demens kan kommunicera. Detta för att han eller hon ska kunna 

vara självbestämmande och kommunicera i omvårdnaden. Orlando (1961) betonar vikten av 

patientens aktiva deltagande i omvårdnaden. Där Sjuksköterskan bör ta hjälp av patienten 

genom kommunikation, detta för att se patientens individuella behov. Cunningham och 

Archibald (2006) påtalar att risken är stor att dessa personer blir fråntagna sin delaktighet, 

särskilt i en upptagen sjukhusmiljö.  

 

I resultatet framkom en medveten okunskap om omvårdnad av personer med en 

demenssjukdom hos vårdpersonal. De hade personliga tankar om demensvård, som till största 

del baserades på erfarenheter. I resultatet framkom även upplevelser om att generaliserande 

fördomar fanns förankrade hos vårdpersonal. Det styrks av WHO (2012) som påtalar att 

vårdpersonal ofta saknar medvetenhet och förståelse för personens demenssjukdom, vilket 

gör att personen stigmatiseras och vården hindras. Även Crabtree och Mack (2010) betonar 

att det finns okunskap om demensvård hos vårdpersonal. Cunningham (2006) hävdar att 

kunskapsbrist och bristande kompetens för att ge personer med en demenssjukdom adekvat 

stöd är ett stort hinder för att omvårdnaden ska förbättras. 

Slutsats 
Syftet med studien var att belysa vårdpersonals upplevelser i omvårdnaden av personer med 

en demenssjukdom på sjukhus. I studiens resultat framkom flertalet negativa upplevelser som 

ofta hade ett samband med känslor av maktlöshet och okunskap. Vårdpersonal kände en 
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osäkerhet i omvårdnaden som kunde relateras till att de inte kunde tillgodose behoven hos 

personer med en demenssjukdom bland annat då kommunikationen var svårtolkad. Detta i en 

miljö där tidsbrist ofta förkom.   

 

Det finns mycket forskning om vårdpersonals upplevelser av omvårdnad av personer med en 

demenssjukdom på särkskilt boende eller i hemmet, men inte i en sjukhusmiljö. Denna studie 

kan ses som ett underlag till att mer kunskap inom området behövs. För framtida forskning 

kan möjligen empiriska studier utföras, där vårdpersonal intervjuas och deras okunskap 

kartläggs. För att i framtiden kunna stödja dem till att utföra omvårdad med kunskap, 

säkerhet och värdighet.  

Självständighet 
Skribenterna har aktivt tagit fram bakgrunden till föreliggande studie gemensamt. 

Artikelsökningen genomfördes gemensamt. Artiklarna lästes igenom var och en på sitt håll, 

sedan diskuterades innehållet tillsammans. Granskning av artiklarna och framtagande av 

meningsenheter gjordes först enskilt, för att sedan gemensamt ta beslut om granskning av 

artiklarna och vilka meningsenheter som stämde överrens med syftet. Kondensering, kodning 

och bildande av kategorier gjordes gemensamt. Likaså skrevs resultatdelen, 

resultatdiskussion, metoddiskussion och slutsats gemensamt.  

 

Genomläsning av arbetet har gjorts flertalet gånger av skribenterna var för sig, för att sedan 

gemensamt korrigera texten. Skribenterna läste in sig på alla delar enskilt innan studien 

började, för att vara förberedda kunskapsmässigt om en kandidatuppsats genomförande.      
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i Cinahl. Avgränsningar: Engelska, peer reviewed, research article. Siffror i 

parantes visar tidigare funna artiklar. 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

Dementia 17189 121107 0 0 

Acute care 3645  0 0 

Dementia AND acute 
care 

12  8 4 

Acute setting 269  0 0 

Dementia AND acute 
setting 

7  6 3 

Hospitals 29068  0 0 

Dementia AND 
Hospitals 

113  0 0 

Nurses 38038  0 0 

Dementia AND 
Hospitals AND nurses 

0  0 0 

Life experiences 38557  0 0 

Dementia AND life 
experiences 

113  0 0 

Dementia AND life 
experiences AND nurses 

1  0 0 

Experience  0  0 0 

Dementia AND 
experience 

712  0 0 

Dementia AND 
experience AND acute 
care  

7  6 (3) 
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Bilaga 1 Databassökningar 
Sökningar i Medline. Avgränsningar: Engelska. Siffror i parantes visar tidigare funna artiklar. 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda  
artiklar 

Dementia 33448 121107 0 0 

Acute care 11652  0 0 

Dementia AND acute care 7  3 0 

Experience 387111  0 0 

Dementia AND 
experience 

97  22 0 

Nurse 27632  0 0 

Dementia AND 
experience AND nurses 

1  0 0 

Hosptial 50005  0 0 

Dementia AND hospital 1  1 0 

Dementia AND nurses 4  2 0 

Caregivers 18350  0 0 

Acute setting 895  0 0 

Dementia AND caregivers 1899  0 0 

Dementia AND caregivers 
AND acute setting 

2  0 0 
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Bilaga 1 Databassökningar 
Sökningar i PsycINFO. Avgränsningar: Engelska, peer reviewed. Siffror i parantes visar 

tidigare funna artiklar. 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

Dementia 26430 121121 0 0 

nurses 11572  0 0 

Acute care 6771 
 

 0 0 

Dementia AND nurses 150  0 0 

Dementia AND acute 
care AND nurses 

10  4 (3) 

caregivers 9028  0 0 

Lived experience 3222  0 0 

Dementia AND 
caregivers 

1910  0 0 

Dementia AND 
caregivers AND lived 
experience 

23  8 0 

hospitals 7282  0 0 

Attitudes 128414  0 0 

Dementia AND hospital 105  25 0 

Dementia AND hospital 
AND attitudes 

6  4 0 
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Bilaga 2 Kvalitetsgranskningsprotokoll enligt CASP 
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Bilaga 2 Kvalitetsgranskningsprotokoll enligt CASP 
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Bilaga 2 Kvalitetsgranskningsprotokoll enligt CASP 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Borbasi, S., Jones, J., 
Lockwood, C., & Emden, C. 
2006 Australien  

Health Professionals’ 
Perspectives of 
Providing in the care 
to People with 
Dementia in the 
Acute Setting: 
Toward Better 
Practice 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Interpretivistiskt 
synsätt.  

25 vårdpersonal som ansågs 
duktiga från tre stora sjukhus, 
ombads kontakta 
forskningsteamet om de var 
intresserade (ändamålsenlig 
antagning). Okänt antal kvinnor 
och män. 

90 % 
Mycket god kvalitet 

Cowdell, F. 2010 
Storbritannien 

The care of older 
people with dementia 
in acute hospitals 

Kvalitativ studie. 
Etnografiskt 
tillvägagångssätt. 
Intervjuer och 
observationer. 

25 sjuksköterskor och 33 
undersköterskor observerades, 
varav 17 intervjuades. Elva 
personer med sjukdomen 
demens observerades varav en 
intervjuades. Okänt antal 
kvinnor och män. 

100 % 
Mycket god kvalitet. 

Byers, D C., & France, 
N.E.M. 2008 USA 

The Lived 
Experience of 
Registres Nurses 
Providing Care to 
Patients with 
Dementia in the 
Acute Care Setting: 
A Phenomenological 
Study 

Kvalitativ studie. 
Fenomenologisk 
metod. Intervjuer. 

Nio sjuksköterskor som 
arbetade på medicinsk och 
kirurgisk akutavdelning som 
vårdar personer med 
demenssjukdom. Åtta kvinnor, 
en man.  

90 % 
Mycket god kvalitet 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Eriksson, C., & Saveman, B-
I. 2002 Sverige 

Nurses´ experiences 
of abusive/non-
abusive caring for 
demented patients in 
acute care settings  

Kvalitativ studie 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Fenomenologisk-
hermeneutisk 
metod.  

Chefer/ansvariga på 
avdelningarna fick brev från 
forskningsteamet och ombads 
välja ut två frivilliga 
sjuksköterskor och informera 
om studiens syfte. Tolv 
sjuksköterskor från ett sjukhus i 
södra Sverige. Endast kvinnor. 

90 % 
Mycket god kvalitet 

Jones, J., Borbasi, S., 
Nankivell, A., & Lockwood, 
C. 2006 Australien  

Dementia related 
aggression in the 
acute sector: Is a 
Code Black really the 
answer? 

Kvalitativ studie, 
deskriptiv, 
exploratorisk 
design. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  

25 vårdpersonal från tre 
sjukhus. Vårdpersonal som 
regelbundet vårdade personer 
med sjukdomen demens bjöds 
in att delta. Okänt antal kvinnor 
och män. 

90 %  
Mycket god kvalitet 

Moyle, W., Borbasi, S., 
Wallis, M., Olorenshaw, R., 
& Gracia N. 2010 Australien  

Acute Care of older 
people with 
dementia: a 
qualitative 
perspective 

Deskriptiv 
Kvalitativ studie. 
Pragramatisk, 
explorativ design. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  

Chefer/ ansvariga på sin 
avdelning frågade efter 
frivilliga. 13 vårdpersonal 
intervjuades. Okänt antal 
kvinnor och män. 

90 % 
Mycket god kvalitet 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Nolan, L. 2006 Irland Caring connections 

with older persons 
with dementia in an 
acute hospital 
setting- a 
hermeneutic 
interpretation of the 
staff nurses 
experience  

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Hermeneutisk 
tolkning.  

7 sjuksköterskor från en 
akutavdelning som författaren 
kände till med upplevelser av 
syftet valdes ut. Endast kvinnor. 
 

90 % 
Mycket god kvalitet  

Nolan, L. 2007 Irland Caring for people 
with dementia in the 
acute setting: a study 
of nurses’ views 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

7 sjuksköterskor som uppfyllde 
inklusionskriterierna valdes ut. 
Endast kvinnor.  

70 % 
God kvalitet 
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Bilaga 4 Exempel på analysförfarande 
Meningsenhet Kondensering Kodning Kategori 

Although the nurses felt that they 
had given so much of themselves, 
they still felt that they had not 
been able to do enough (Eriksson 
& Saveman, 2002). 

De gav mycket av sig själva, men 
kände att de inte kunde ge 
tillräckligt 

Kunde inte ge tillräckligt Upplevelser av frustration 
maktlöshet i omvårdnaden 

Management of patients with 
dementia was repeatedly 
described as “complex” and 
“challenging,” requiring “more 
thought” than for other patients 
(Borbasi et al., 2006). 
 

Utmanande att vårda personer 
med en demenssjukdom 
 

Utmanade att vårda  
 

Upplevelser av utmaningar i 
omvårdnaden 

“The most difficult thing is when 
a patient is admitted who you just 
can’t reach. You can’t speak to 
the person, they don’t understand 
what you are saying” (Eriksson & 
Saveman, 2002).  

Det svåraste är när en patient är 
inlagd som du inte kan nå. 

Patienten kan inte nås Upplevelser av svårtolkad 
kommunikation i omvårdnaden 

… nurses emphasized the 
importance of working with 
relatives/carers to establish a bond 
leading to meaningful care 
(Nolan, 2006). 

Vikten av att arbeta med anhöriga 
för att upprätta ett band. 

Upprätta ett band Upplevelser av anhöriga som ett 
stöd i omvårdnaden 
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Bilaga 4 Exempel på analysförfarande 
Meningsenhet Kondensering Kodning Kategori 

“The aggressive can be more 
tricky but… if you are treating 
them as an individual and you 
listen to them and you appear to 
trying to understand what they are 
saying. I think they identify you 
as someone… they can relate to” 
(Nolan, 2006).  

Om du behandlar dem som en 
individ kan se dig som någon... de 
kan relatera till 

Behandla dem som en individ Upplevelser av behovet av att 
skapa en relation i omvårdnaden 

…there was not enough time to 
get to know the patients so as to 
be able to meet their needs or 
learn their different ways of 
communicating, verbal and/or non 
verbal (Eriksson & Saveman, 
2002). 

…det fanns inte tillräckligt med 
tid för att lära känna patienten och 
möta deras behov 

Tidsbrist för att möta behov Upplevelser av tidsbrist i 
omvårdnaden 

Nurses had personal philosophies 
about dementia care; these were 
based on personal beliefs and 
experience rather than knowledge 
or education (Cowdell, 2010). 

Sjuksköterskor hade personliga 
filosofier om demensvård 

Personliga filosofier Upplevelser av okunskap och 
fördomar i omvårdnaden 
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