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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Antalet personer som drabbas av demenssjukdom förväntas öka i takt med att 

populationens livslängd blir allt längre. Demenssjukdomar skapar förändringar i hjärnan 

som gör att patienterna har svårigheter att samtala, tolka sin verklighet och 

minnessvårigheter. Vårdpersonalen förväntas ge en god och säker omvårdnad till varje 

enskild patient. Delaktighet anses vara en grundförutsättning för den personcentrerade 

vården, där vårdpersonalen har en viktig uppgift i att göra patienterna delaktiga genom att 

ge vård som är tillrättalagd efter patientens specifika behov. Syfte: Syftet var att beskriva 

vårdpersonals upplevelser av att vårda patienter med demenssjukdomar. Metod: En 

litteraturöversikt med kvalitativ ansats baserad på tolv vetenskapliga artiklar.  Resultat: Ur 

analysen framkom fyra teman och fjorton underteman. Huvudtemana var: Kommunikation 

– en utmaning för vårdpersonal, Andliga och existentiella frågor – en utmaning för 

vårdpersonal, Kunskap och erfarenhet bygger bra vårdpersonal, och Den känslomässiga 

vårdpersonalen. Konklusion: Kommunikationsproblem, tidsbrist och brist på utbildning 

leder till att vårdpersonalen känner en känsla av otillräcklighet i samband med vården av 

patienter med demenssjukdom. Vårdpersonalens välbefinnande förbättras genom att de 

känner stöd från kollegor, chefer och ett öppet arbetsklimat. 
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___________________________________________________________________________ 

Background: The number of people afflicted with dementia is expected to increase due to 

the longer life expectancy of the population. Dementias create changes in the brain causing 

the patients to have difficulties speaking, interpreting their reality and remembering. Health 

professionals are expected to provide each patient with good and safe care. Involvement is 

considered a prerequisite for the person-centred care, where the nurses have an important 

task in making the patients involved by providing care personalised after the patients’ 

specific needs. Aim: The aim was to describe health professionals’ experiences of caring for 

patients with dementia. Method: A literature review with a qualitative approach based on 

twelve scientific articles. Results: From the analysis four main themes and fourteen 

subthemes emerged. The main themes were: Communication – A Challenge for Health 

Professionals, Spiritual and Existential Questions – A Challenge for Health Professionals, 

Knowledge and Experience Makes Good Health Professionals, Anxiety of Prioritising and 

The Emotional Health Professionals. Conclusion: Communication problems, lack of time 

and lack of education leads to nurses having a feeling of insufficiency regarding their care 

of patients with dementia. The nurses’ well-being is improved by them feeling supported by 

colleagues, bosses and an open working climate. 
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INLEDNING 

Omkring 160 000 människor beräknas idag vara diagnostiserade med en demenssjukdom 

(Socialstyrelsen, 2016). Oberoende av vilken vårdinstans vårdpersonalen arbetar inom 

kommer de möta patienter med demenssjukdom, i korridoren, väntrummet eller i ett 

patientmöte. Upplevelser kring att vårda patienter med demenssjukdomar kommer i den här 

studien att undersökas, då allt fler insjuknar i detta tillstånd. Det är av betydelse att beskriva 

vårdpersonalens upplevelser kring att vårda patienter med demenssjukdom för att kunna 

erbjuda bästa möjliga vård till denna växande patientgrupp. Det är också av betydelse att 

undersöka vårdpersonalens upplevelser av demenssjukvården för att belysa det som fungerar 

bra och de eventuella svårigheter som finns för att utveckla demenssjukvården framåt.  

BAKGRUND 

Demenssjukdom 

Uppskattningsvis finns idag 35 miljoner människor världen över som lider av 

demenssjukdom. År 2050 antas cirka 116 miljoner människor vara diagnostiserade med en 

demenssjukdom (Huang, et al., 2012). Då en person insjuknar i en demenssjukdom förändras 

personens minnesfunktion, emotionella kontroll och sociala beteende till följd av skador i 

hjärnan. Hjärnans högre funktioner kan delas in i emotionella, kognitiva och konativa. De 

emotionella funktionerna syftar till en individs känslomässiga reaktioner. De konativa 

handlar om en individs vilja och sätt att planera. Den kognitiva funktioner behandlar minne, 

perception och språk (Sjöberg & Nilsson, 2009) 

Det finns olika typer av demenssjukdomar, där primärdegenerativa och sekundära är de 

vanligaste. Då en person drabbas av en primärdegenerativ demens sker en utveckling av 

nervcellsförlust. Till kategorin primärdegenerativa demenssjukdomar hör bland annat 

Alzheimers sjukdom, Frontotemporal demens, Lewybody-demens och demens vid 

Parkinsons sjukdom. Till gruppen Sekundär demenssjukdom hör, vaskulär demens, 

Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, Alkoholdemens och Normaltryckshydrocefalus. Då en patient 

lider av sekundär demenssjukdom exempelvis vaskulär demens sker förändringar i hjärnans 

småkärl (Allgulander, 2014).  

Att leva med demenssjukdom 

Till följd av att en person drabbas av en demenssjukdom får de ofta svårigheter med att vara 

aktiva i sociala sammanhang på grund av minnesförlust, desorientering och 

koncentrationssvårigheter (Murray, Gillbert-Hunt, Berndt & De la Perrelle 2016; Kelley, 

1997; Wijk, 2014). Svårigheter med att tolka och förstå sinnesintryck leder ofta till att 

personer med demenssjukdom missuppfattar sin omgivning och sin miljö. Detta kan leda till 

att personer med demenssjukdom inte känner sig trygga och säkra i olika sociala 

sammanhang. Dessa känslor kan inverka negativt på personernas vardagliga liv och resultera 
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i att personerna isolerar sig allt mer och känner ensamhet. Personer med demenssjukdom 

kan ha en bristande sjukdomsinsikt och överskatta sin egen kapacitet så att personen försätter 

sig i farliga situationer för såväl sig själva som människor i sin omgivning (Wijk, 2014).  

De symtom som uppträder i samband med demens är varierande beroende på vilken typ av 

demenssjukdom personen råkat ut för. Tidig minnessvikt, dysfagi, bristande förmåga, 

förändrat personligt beteende, emotionell avtrubbning, inkontinens, extrapyramidala tecken, 

synhallucinationer och REM-sömnstörning (motorisk aktivitet under sömn) är några av de 

symtom som kan förekomma vid demens (Sjöberg & Nilsson, 2009; Allgulander, 2014).  

Diagnostiserad demenssjukdom delas upp i tre stadier. Dessa är, mild, måttlig och svår. Mild 

demenssjukdom, är när personen klarar sig själv utan stora insatser ifrån socialtjänsten och 

hälso- och sjukvården. Vid måttlig demenssjukdom behöver personen hjälp för att klara sina 

vardagliga göromål. Svår demenssjukdom är när personen behöver hjälp med sitt dagliga liv 

(Socialstyrelsen, 2016).  

 

Vårdpersonalens roll i vårdandet av en patient med demenssjukdom 

Vårdpersonal avser i den här studien både sjuksköterskor och underskörskor. 

En av de viktigaste uppgifterna vårdpersonalen har är att ge god och säker omvårdnad till 

varje enskild patient. Nyckeln till detta är att vårdpersonalen har en blick för att se vad varje 

individ bär med sig, och kan använda detta som ett verktyg i att ge en så god omvårdnad 

som möjligt (Wijk, 2014). All vård som bedrivs  ska vara på lika villkor oavsett kön, etnicitet 

eller bakgrund (SFS 2017:30).Vårdpersonalen förväntas också värna om en patients 

delaktighet, integritet och självbestämmanderätt i mötet med hälso- och sjukvården. I mötet 

med patienten förväntas vårdpersonalen se den unika individens behov och se till att dessa 

klargörs på ett så korrekt och värdigt sätt som möjligt (SFS, 2014:821). Vårdpersonalen 

förväntas också visa mod i alla vårdmöten, för att kunna bedriva en god omvårdnad. Mod 

innebär att våga ställa de svåra frågorna, välja att se patientens lidande och vara aktivt 

närvarande i vårdmötet. Genom detta lindras lidande och hälsa främjas. Detta genom att 

vårdpersonalen ser och bekräftar patienten och lyssnar på vad patienten har att berätta 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2016b).  

En förutsättning för att kunna vårda patienter med demenssjukdom är att det finns ordentligt 

med resurser, såväl personal som tid. För att kunna ge en personcentrerad vård krävs att 

vårdpersonalen är närvarande både i kropp och själ för att kunna se alla patienters specifika 

behov. Genom att se hela människan och människan bakom sjukdomen främjas god 

omvårdnad. Ett helhetsperspektiv är viktigt för att kunna vårda patienter med 

demenssjukdom (Ericson-Lidman, Franklin Larsson & Norberg, 2013; Helgesen, Larsson & 

Atlin, 2010). Då patienter med demenssjukdom kan förlora förmågan att kommunicera 

verbalt är det viktigt att vårdpersonalen har förmåga att tolka och förstå icke-verbala tecken 
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så som kroppsspråk och ljud patienten ger ifrån sig till exempel vid smärta. Detta för att 

erbjuda bästa tänkbara vård (Helgesen, Larsson & Athlin, 2014). Ett verktyg i att förstå en 

patients beteende är genom deras livshistoria. Alla individer har ett unikt synsätt och olika 

erfarenheter, därför är det viktigt att alla individer behandlas med respekt, blir tagna på allvar 

och får omsorgsfull omvårdnad där patienten befinner sig i den specifika stunden (Helgesen 

et al, 2010).  

Delaktighet - en förutsättning för personcentrerad omvårdnad   

Personcentrerad vård syftar till att synliggöra hela människan och tillgodose andliga, 

existentiella, sociala och psykiska behov i lika stor utsträckning som en persons fysiska 

behov. Denna typ av vård innefattar att bekräfta, respektera, se och höra alla individers olika 

tolkningar och upplevelser av sjukdom och ohälsa. Dessa tolkningar och upplevelser ligger 

till grund för att främja hälsa hos den enskilda individen. En förutsättning för den 

personcentrerade vården är att den främjar en patient med demenssjukdoms delaktighet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). Delaktighet menas som ett sätt att ge en person ett 

nytt och vårdande sammanhang, genom att personen känner sig omsluten av hälso- och 

sjukvårdspersonal. Då personen känner sig omsluten av personal från hälso-och sjukvården 

kommer patienten finna hälsa och välbefinnande genom att sårbarheten minskar och 

autonomin ges ännu större utrymme (Dahlberg & Segesten, 2010). Vid demenssjukdom 

kommer förmågan att aktivt göra val och resonera kring de olika värderingar som patienten 

har att försämras, detta kommer att leda till att patientens beslutsförmåga och delaktighet 

successivt kommer att förloras (Wilkinson, 2001). Därför är det viktigt att den vård som ges 

till patienter med demenssjukdom är anpassad efter patientens egen förmåga och kapacitet 

då delaktighet är en av de punkter som utgör en viktig grund inom omvårdnaden (SFS, 

2014:821).  

Den viktigaste byggstenen vid all form av vård är den personcentrerade vården (Bolster & 

Manias, 2010). Den vård som ges till patienter med demenssjukdom ska grunda sig i vad 

patienter med demenssjukdom upplever vid ett specifikt tillfälle. Stor vikt bör också läggas 

vid att vårdpersonalen ser patienten som en självständig individ med egna åsikter för att 

kunna avgöra vad som är det bästa för patienten i olika situationer (Socialstyrelsen, 2016). 

Det är viktigt att som vårdpersonal vara närvarande i det specifika tillfället för att kunna ge 

en personcentrerad omvårdnad (Helgesen et al., 2010). Patienter med demenssjukdom som 

vårdas på boende med personal som använder sig av personcentrerad omvårdad i högre grad 

bidrar till att patienterna får en högre livskvalitet och bättre förmåga att utföra dagliga 

aktiviteter (Sjögren, Lindqvist, Sandman, Zingmark & Edvardsson, 2012). Det är viktigt att 

vården av patient med demenssjukdom bedrivs så att den tar hänsyn till kulturella aspekter 

så som rätten att utöva sin religion, äta kulturellt betingad mat och få utöva sedvänjor. 

Hänsyn bör också i möjligaste mån tas till modersmål då patienter med demenssjukdom kan 

tappa sin förmåga att samtala och förstå det talade språket. De som utövar modersmålet bör 

i första hand vårda patienten för att få en så individanpassad vård som möjligt 

(Socialstyrelsen, 2016). 
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Vårdrelation  

Det finns olika sätt att bygga en vårdrelation. Det viktigaste i relationen är att vårdpersonal 

och patient tillsammans skapar ett vårdande möte. Då vårdpersonalen förstår när han/hon 

stödjer patienten i patientens hälsoprocess har ett vårdande möte uppstått. Det är också 

viktigt att som vårdpersonal i det vårdande mötet vara noga med att tala med patienten och 

inte till, eftersom det sistnämnda leder till en monolog. Patienten har då inte möjlighet att 

själv uttrycka sina åsikter, vilket kommer att hämma patientens hälsoprocess (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Vårdrelation beskrivs som en asymmetrisk relation vilken påverkas av var 

mötet sker, vilken kunskap vårdpersonalen besitter och vilka parter som är involverade 

(Snellman, 2014). I en ansvarsfull vårdrelation ingår följande grundvillkor: förtroende, 

ömsesidighet och respekt (Tarlier, 2004). Hos personer med demenssjukdom kommer 

kommunikationsförmågan gradvis att förloras (Allgulander, 2014). Kommunikationen 

mellan patient och vårdpersonal bör genomföras på ett sådant sätt att patientens behov 

hamnar i fokus. En vårdrelation bygger på att kommunikationen mellan en patient med 

demenssjukdom och vårdpersonalen sker på en nivå som är tillrättalagd efter patientens 

behov (Eide & Eide, 2009). Nyckeln till en god vårdrelation grundas i att ha kunskap om 

patientens tidigare livsmönster, värderingar och åsikter. Vårdpersonalens förmåga att 

samarbeta med såväl patient som närstående är grunden i en lyckad vårdrelation. De 

närstående kan bidra med kunskap om patientens tidigare liv vilket är en förutsättning för en 

god vårdrelation, då patientens förmåga att själv berätta om sitt liv försvunnit 

(Socialstyrelsen, 2016).  

PROBLEMFORMULERING 

Då en patient drabbas av en demenssjukdom kommer det successivt ske förändringar som 

påverkar emotionella, kognitiva och konativa funktioner. På grund av dessa förändringar har 

dessa patienter ofta kommunikationsproblem, minnesproblematik och svårigheter att 

orientera sig till tid och rum samt svårigheter att delta i sociala sammanhang. Dessa 

svårigheter kan leda till svårigheter i det vardagliga livet vilket kan leda till ett ökat 

vårdbehov. Vårdpersonal kommer oberoende av var de arbetar möta dessa patienter såväl i 

vårdmöten som i korridoren. Vårdpersonalen förväntas se alla som unika individer och ge 

personcentrerad vård till alla patienter oavsett sjukdomsproblematik. För att kunna ge 

personcentrerad vård till alla individer krävs att det finns rätt resurser, såväl tid som personal. 

Då antalet patienter med demenssjukdomar förväntas öka de närmsta åren, är det viktigt att 

beskriva vårdpersonalens upplevelser och erfarenheter av att vårda dessa patienter. Dels för 

att påvisa hur vårdpersonalen faktiskt upplever demenssjukvården, och för att lyfta 

svårigheter för att kunna utveckla demenssjukvården framåt. 

SYFTE 

Att beskriva vårdpersonals upplevelser av att vårda patienter med demenssjukdomar. 
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METOD 

Den metod som valdes för studien var en litteraturöversikt med kvalitativa studier. En 

litteraturöversikt syftar till att kartlägga och sammanställa redan befintlig forskning inom ett 

specifikt problemområde. Litteraturöversikten syftar också till att skapa en uppfattning kring 

vilka teoretiska utgångspunkter eller modeller som tidigare använts inom evidensbaserad 

omvårdnadsforskning (Friberg, 2012a). Kvalitativa studier låg till grund för resultatet då det 

främsta målet med kvalitativa studier var att skapa förståelse för ett fenomen. Genom att 

granska, analysera och sammanställa redan befintlig forskning inom valt problemområde 

kan en djupare förståelse för hur vårdpersonalen upplevde att vårda patienter med 

demenssjukdomar skapas och generera ett nytt tankesätt kring möjligheter och svårigheter i 

demenssjukvården (Friberg, 2012b).   

Urval 

Inklusionskriterierna för studiens artiklar var att de svarade på studiens syfte och var skrivna 

ur vårdpersonalens perspektiv. De artiklar som inkluderades i studien ska även vara Peer 

Reviewed vilket innebär att studien har genomgått flertalet granskningar av forskare inom 

det specifika omvårdnadsområdet (Karlsson, 2012). All vårdpersonals upplevelser av 

demenssjukvården oavsett vårdkontext inkluderades i studien.  Artiklarna skulle vara 

publicerade mellan åren 2008 och 2017 detta för att säkerställa forskningens aktualitet 

(Östlundh, 2012). Exklusionskriterier var studier som inte ansågs vara i likhet med 

västerländsk demenssjukvård. Urvalet resulterade i 12 vetenskapliga artiklar.  

Datainsamling 

De databaser som användes för sökning av artiklar till studiens resultatdel var Cinahl och 

Medline (EBSCO).  Dessa databaser valdes då de innehåller engelskspråkiga vetenskapliga 

tidskrifter med inriktning på omvårdnadsforskning, hälsa och biomedicin. För att finna 

relevanta artiklar användes sökorden: Attitude, Caring, communication, dementia, emotion, 

experience, feel, nurses, patient och staff. Sökningen genomfördes genom Boolesk söklogik 

där operatörerna AND och OR användes. AND och OR kombinerades med de ovan nämnda 

sökorden för att finna relevanta artiklar som svarade på studiens syfte. Trunkering (*) 

användes i syfte att få fram resultat som inkluderade ett ords alla böjningsformer exempelvis 

Nurs* = Nurses, Nursing, (Östlundh, 2012). N3 (närhetsoperator) användes för att bestämma 

hur många ord det maximalt fick vara mellan sökorden (se bilaga 1). Utifrån sökningarna 

valdes 13 relevanta artiklar ut för vidare granskning. Av dessa 13 artiklar ansågs en artikel 

inte lämplig att inkludera då den inte svarade på studiens syfte. De 12 utvalda artiklarna 

kvalitetsgranskades genom att använda William, Stoltz och Bahtsevanis (2006) 

granskningsprotokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (Se bilaga 2).  
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Analys 

De valda artiklarna analyserades enligt Fribergs (2012a) beskrivning av analysprocessen vid 

en litteraturöversikt. Artiklarna lästes först i sin helhet för att förstå innehållet, kontexten och 

innebörd av artiklarnas resultatdel. Artiklarna lästes av båda författarna oberoende av 

varandra för att förvissa att innehållet passade studiens syfte. De lästes ett flertal gånger 

vilket skapade en förståelse och bild av varje artikel. Vidare plockades likheter och 

skillnader som svarade på hur vårdpersonal upplevde det att arbeta inom demenssjukvården 

ut ur artiklarnas resultat. De likheter och skillnader som hittades i resultatdelen färgkodades 

för att lätt kunna identifiera olika upplevelser. Därefter fördes en diskussion mellan 

författarna till denna studie kring de likheter och skillnader vardera författaren hittat för att 

säkerställa att artiklarnas resultat svarade på studiens syfte. För att skapa en struktur valdes 

att göra en ”tankekarta” för att lätt se vilka upplevelser som kunde knytas varandra samman. 

Därefter formades underteman där upplevelser av liknande karaktär ingick. Undertemana 

bildade olika teman i resultatet (Figur 1).  

Etiska överväganden 

För att öka och säkerställa det vetenskapliga värdet genomfördes urvalet av artiklarna utifrån 

etiska överväganden. Artiklarnas trovärdighet tryggades genom att de var vetenskapligt 

granskade av andra forskare inom det specifika omvårdnadsområdet innan publicering 

(Peer-reviewed). Artiklar som publiceras i en tidskrift ska vara etiskt granskade och 

godkända av en etisk kommitté för att säkerställa att forskningen har genomförts på ett 

korrekt etiskt sätt (Vetenskapsrådet, 2017). Endast artiklar som är godkända av en etisk 

kommitté inkluderas i denna studie. Deltagarna i en studie ska ha medgivit sitt samtycke till 

att deltaga i sagd studie. Informanten ska ha tagit del av information, där det framgår vad 

avsikten med studien är och att informanten när som helst kan avbryta sin medverkan i 

studien. Konfidentialitet då en studie genomförs är viktigt. Detta innebär att undanhålla 

obehöriga information om studiens deltagare, såsom personuppgifter och andra uppgifter av 

betydande slag, detta för att ingen medverkandes identitet ska röjas (Kjellström, 2012). 

Författarna av denna studie försäkrar att inget plagierande eller förfalskande av andra studier 

användes för egen vinning.  

Författarna till denna studie har båda erfarenhet av att vårda patienter med demenssjukdom 

i olika sammanhang. Författarnas egna erfarenheter åsidosattes för att analysen av artiklarnas 

resultat skulle ske så objektivt som möjligt, oberoende av författarnas egna åsikter och 

erfarenheter. Resultatet granskades av två oberoende parter för att säkerställa att författarnas 

egna erfarenheter inte präglat resultatet.  
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RESULTAT 

Ur analysen framträdde fyra teman med tillhörande underteman.  

 

 

 

Figur 1: Översikt över teman och underteman. 
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Kommunikation en utmaning för vårdpersonalen  

Hinder för att uppnå god kommunikation  

Vårdpersonalen upplevde ofta att det förelåg kommunikationshinder vid kommunikation 

med patienter med demenssjukdom. Dessa hinder för kommunikationen grundade sig i den 

problematik som demenssjukdomarna medförde. Flertalet menade att de upplevde hinder då 

de hade svårt att få kontakt och nå patienten genom verbal kommunikation. De upplevde att 

de flertalet gånger fick upprepa samma information till patienten som ändå inte kunde 

tillgodogöra sig informationen, till följd av bristande verbal kommunikationsförmåga 

(Brorson, Playmoth, Örmon & Bolmsjö 2014; Edberg et al., 2008; Hynninen, Saarnio & 

Isola, 2014; Krupic, Eisler, Sköldenberg & Fatahi 2015). Vägledning och motivering av 

olika moment såsom, personlig omvårdnad upplevdes vara extra utmanande. Istället för ett 

samarbete kändes det som att de med tvång fick patienterna att genomföra uppgifterna 

(Edberg et al., 2008). 

Smärta som hinder för god kommunikation 

Vårdpersonalen poängterade att de ofta ställdes inför svåra situationer då de försökte 

kommunicera med patienterna om smärta. Frågorna kring smärtan kunde resultera i att 

patienterna istället svarade på något helt annat, vilket gjorde att de hade svårigheter i att möta 

patienten och bidra till säker vård för patienten (Krupic et al., 2015). 

Aggressivitet, ångest och förvirring var några av de uttryck smärtan kunde anta. 

Vårdpersonalen upplevde svårigheter i att bedöma smärtan hos patienterna då dessa hade 

svårigheter att påvisa var det gjorde ont och på vilket sätt det gjorde ont (Karlsson, Ernsth 

Bravell, Ek & Berg, 2014; Krupic et al., 2015). Det viktigaste instrumentet för att bedöma 

smärta och tolka upplevelser var möjligheten att observera patienten över tid (Brorson et al., 

2014; Karlsson et al., 2014). Genom att lära känna patienten och patientens livshistoria 

upplevde vårdpersonalen att de lättare kunde se och avgöra om patienten var smärtpåverkad 

eller inte (Karlsson et al., 2014). 

Verbal kommunikation 

Vid kommunikation med patienter med demenssjukdom krävdes att vårdpersonalen hade en 

förmåga att samtala med patienten på rätt sätt. Detta innebar att ett fåtal frågor ställdes och 

att dessa frågor var riktade till den enskilda patienten (Karlsson et al., 2014).  Vårdpersonalen 

uppfattade att patienterna istället blev oroliga och förvirrade om allt för många frågor ställdes 

vid ett och samma samtal (Skomakerstuen Ødbehr, Kvigne, Hauge & Danbolt, 2015). 

Vetskapen om patientens tidigare verksamma arbetsliv, sociala nätverk och livsmönster 

poängterades av många vara viktigt för att kunna samtala och kommunicera med patienten 

på ett tillfredsställande sätt (Brorson et al., 2014). En viktig förutsättning för att 

kommunicera med patienter med demenssjukdom var att vårdpersonalen anpassade sig till 
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patienten. Då språkförlust kunde vara en del av sjukdomsprogressionen menade flera att 

samtalet mellan patient och vårdpersonal i möjligaste mån borde bedrivas på patientens 

modersmål. Detta för att skapa kontakt och förståelse för patientens känslor och frågor 

(Söderman & Pietilä Rosendahl, 2016). God kommunikation ansågs av flertalet vara en 

konversation mellan patienten och vårdpersonal där båda parterna involverades 

(Skomakerstuen Ødbehr et al., 2015). Det ansågs också av vikt att ha tålamod och ge 

distinkta instruktioner för att motivera patienter till aktivt deltagande i vardagliga göromål 

(Krupic et al., 2015).  

Icke-verbal kommunikation 

En av de mest betydelsefulla delarna i att kunna förstå och kommunicera med en patient med 

demenssjukdom var den icke-verbala kommunikationen enligt vårdpersonalen. Den icke-

verbala kommunikationen kunde handla om att hålla handen, ha ögonkontakt, lägga en filt 

på patienten, lyssna på tonlägen och titta efter tecken och gester som patienten gav ifrån sig 

(Brorson et al., 2014; Krupic et al., 2015; Skomakerstuen Ødbehr et al., 2015; Söderman & 

Pietilä Rosendahl, 2016). En annan aspekt av den icke-verbala kommunikationen som 

ansågs extra viktigt att ta hänsyn till var att inte visa stress, vara lugn och sansad och ha 

kontroll över sitt eget kroppsspråk. Stress och det egna kroppsspråket påverkade patienterna 

negativt och försvårade kommunikationen (Skomakerstuen Ødbehr, et al., 2015; Söderman 

& Pietilä Rosendahl, 2016). Vårdpersonalen påpekade vikten av fysisk beröring de ansåg att 

patienternas medvetenhet om sig själva ökade då patienterna kände att de var existerande i 

ögonblicket där och då (Skomakerstuen Ødbehr et al., 2015).  

Andliga och existentiella frågor en utmaning för vårdpersonal 

Andlighet och religiositet  

Vårdpersonalen upplevde att det fanns en hög grad av tystnad kring religiositet inom vården. 

Egna känslor fungerade som en barriär mot att införliva religiositeten i vården. Flertalet 

kände sig obekväma i dessa situationer då många inte var vana vid att prata om andlighet 

eller religiositet i vardagen. De menade att det fanns en osäkerhetskänsla i vården då 

patienten visade religiösa uttryck som de vanligtvis inte brukade göra. I dessa situationer 

kände vårdpersonalen att de tappade kontrollen. Vårdpersonalen menade att de försökte 

flytta patienternas fokus då patienterna uppvisade uttryck som de vanligtvis inte brukade 

göra såsom att tala i tungor. Huruvida det var rätt eller fel av vårdpersonalen att flytta 

patienternas fokus skapade en känsla av frustration. Att bibehålla lugnet inför de okända 

religiösa uttrycken ansågs vara grunden i att skapa ett förtroende mellan patient och 

vårdpersonal. De hade svårigheter i att avgöra huruvida patienterna fantiserade eller pratade 

om verkligheten då de berättade om religiositet, på grund av att patienterna inte alltid 

fullföljde sina historier. Detta upplevdes av vårdpersonalen som extra utmanande då de 

saknade adekvata kunskaper kring andlighet (Skomakerstuen Ødbehr, Kvigne, Hauge & 

Danbolt, 2014). 

Vårdpersonalen menade också att de sällan eller näst intill aldrig riktade sin uppmärksamhet 

åt patienternas religiösa behov då de inte kände sig trygga i situationen. Då vårdpersonalen 
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lade ner tid och uppmärksamhet på att exempelvis läsa bibeln för patienterna blev stressade 

patienter lugna. I och med detta erkände personalen vikten av att rikta sin uppmärksamhet 

åt religiösa behov hos patienterna (Skomakerstuen Ødbehr., 2014).  

Existentiella frågor  

Existentiella frågor var något som upplevdes komplexa och svåra att adressera då 

vårdpersonalens egna erfarenheter av död speglade agerandet i vårdsituationer. Då 

patienterna önskade prata om döden försökte vårdpersonalen avleda diskussionen till att 

prata om något annat samtalsämne istället, då de upplevde att de saknade kunskaper kring 

att möta patientens frågor och funderingar om döden. Med ökad kunskap kring existentiella 

frågor kunde de leda samtalet i en positiv riktning för patienten (Skomakerstuen Ødbehr et 

al., 2014).  

De existentiella frågorna kretsade inte enbart kring döden utan även om frågor rörande 

sexualitet. Arbetsplatsen för vårdpersonalen var också ett hem för patienterna. Problem 

uppstod när vårdpersonalen var tvungna att sätta gränser för vad som ansågs vara rimligt och 

inte rimligt. Exempelvis onani i allmänna utrymmen. Många menade att de försökte ta 

hänsyn till patientens sexuella behov, men tvingades också ta hänsyn till sitt eget 

arbetsklimat och de övriga patienternas välbefinnande (Nielsen et al., 2017).  

Kunskap och erfarenhet bygger bra vårdpersonal  

Bristfälliga kunskaper om demenssjukdom skapade osäkerhet  

Generellt ansågs kunskaperna i att vårda patienter med demenssjukdom vara bristfällig. 

Vårdpersonalen menade att de hade kunskaper kring att vårda äldre patienter överlag men 

uttryckte osäkerhet kring att vårda patienter med demenssjukdom, då de menade att de 

saknade kunskap i detta ämne. Kunskapsbristen ansågs vara så stor att den ledde till 

utmattning såväl fysiskt som psykiskt (Hynninen et al., 2014).  

Vårdpersonalen upplevde att deras kollegor saknade kunskap om demenssjukdomar, vilket 

genererade problem i omvårdnaden. Flera kände maktlöshet och frustration då kollegor inte 

hade kunskaper om varför patienter med demenssjukdom agerade som de gjorde. Det var 

inte enbart den egna eller kollegornas kunskapsbrist som oroade vårdpersonalen. De menade 

att patientens familj ofta saknade kunskaper kring konsekvenserna av demenssjukdomen 

(Edberg et al., 2014).  

Erfarenhet av vård stärkte vårdpersonalen  

Erfarenhet ansågs vara en viktig grund i att tolka och förstå en patients beteende. Genom 

mångårigt arbete hade bra kunskaper kring att vårda patienterna utvecklats.  Vårdpersonalen 

uppgav att de kände en trygghet i sig själva, därmed blev också omvårdnaden till patienten 

god (Brorson et al., 2014; Cleary & Doody, 2016). Kontinuitet i vården var något som 

förbättrade kunskaperna kring patienten och patientens beteende. Genom kontinuitet i 
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vården skapades en möjlighet att bilda sig en uppfattning kring patienten och tillsammans 

med erfarenhet bidra till bästa tänkbara vård för den enskilde patienten (Karlsson et al., 

2015). 

Vårdpersonalen menade att det krävdes erfarenhet och utbildning för att föra en diskussion 

med en läkare om patientens farmakologiska behandling. De ansåg att det krävdes erfarenhet 

för att våga emotsätta sig läkarens åsikter och samtidigt veta hur arbetet med omvårdnaden 

skulle läggas upp före och efter rond (Brorson et al., 2014).  

Vårdpersonalen ansåg att personer med mindre utbildning hade svårare att tolka och förstå 

om en handling avvek från det normala och om handlingen var avsiktlig eller inte, 

exempelvis sexuella handlingar eller våld. De med mindre utbildning och erfarenhet var mer 

benägna att tro att det var avsiktligt, medan de med mer utbildning och erfarenhet förstod att 

det var sjukdomen som fick patienten att utföra handlingen (Nielsen et al., 2017).  

Erfarenheten av vård ansågs också vara en viktig aspekt då erfarenhet bidrog till att 

självkännedomen blev bättre. Genom bättre självkännedom fanns en större benägenhet att 

stå till svars för sina egna handlingar, ta hand om patienter med beteendeproblematik och 

bemöta existentiella frågor (Moene Kuven & Giske, 2015; Nielsen et al., 2017).    

Livshistoriens betydelse för vården  

Livshistorien fungerade som en grundförsättning för omvårdanden. Livshistorien fungerade 

också som ett hjälpmedel i att kunna utläsa patientens tillstånd genom att tolka patientens 

tecken och gester. De närstående bidrog med kunskaper kring patientens tidigare liv, vilket 

underlättade vårdandet. Med hjälp av livshistorien och kunskap kring patienten och dennes 

historia kunde vårdpersonalen lättare ta hänsyn till patientens behov. Exempelvis genom att 

lyssna på musik patienten gillade eller att servera mat och dryck som för patienten var 

igenkännbar (Brorson et al., 2015, Lillekroken, Hauge & Slettebø, 2015). Arbetet med att få 

fram livshistorien liknandes vid att vara en detektiv och finna pusselbitar som kunde vara 

viktiga för att kunna ge personcentrerad vård (Karlsson et al., 2014; Lillekoken et al., 2015). 

Personcentrerad vård till patienter med demenssjukdom ansågs vara positivt då det 

säkerställde att patientens behov blev tillgodosedda (Cleary & Doody, 2016).  

Den känslomässiga vårdpersonalen 

Prioriteringsångest 

Tid ansågs var en av de saker som påverkade vården mest. Vårdpersonalen tvingades 

prioritera mellan administrativa uppgifter och patienternas omvårdnad. Denna situation 

upplevdes som ett etiskt dilemma och mycket påfrestande. Etiska dilemman uppstod också 

då de konfronterades med tanken på att de inte kunde vara den vårdpersonal de önskade vara 

på grund av tidsbrist och prioriteringar (Moene Kuven & Giske, 2015). Mycket tid ägnades 
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åt att tillgodose patienter och dess närståendes sociala och fysiska behov. De anhöriga 

önskade att vårdpersonalen gång på gång skulle upprepa den information som de nyss gett, 

vilket var tidskrävande (Edberg et al. 2008; Hynninen et al. 2014). Vårdpersonalen ansåg att 

det var en utmaning att stödja patienterna i känslor av sorg, smärta och ångest då tiden inte 

räckte till (Cleary & Doody, 2016; Karlsson et al, 2014; Krupic et al., 2015; Skomaerstuen 

Ødbehr et al., 2015).  Flertalet menade att de försökte balansera välbefinnandet hos patienter 

med demenssjukdom och de övriga på boendet. Detta upplevdes som energikrävande och 

påfrestande då det inte fanns tid eller möjligheter att ta hänsyn till alla boendes välbefinnande 

(Edberg et al., 2008). 

En känsla av frustration och osäkerhet 

Arbetet inom demenssjukvården upplevdes vara känslomässigt påfrestande. Vårdpersonalen 

menade att de var rädda för att göra misstag, som kom att påverka patientens vård i en negativ 

riktning. Då de inte visste om valet som de just gjort, var det bästa för patienten, skapades 

en osäkerhetskänsla (Edberg et al., 2008; Skomakerstuen Ødbehr et al., 2014). Flertalet 

ansåg att vilka åtgärder de än vidtog för att lindra patienternas lidande, kände de att de inte 

gjorde tillräckligt. Detta skapade en känsla av hopplöshet och maktlöshet i situationen 

(Brorson, et al., 2014). Många upplevde att de lätt tappade tålamodet och blev irriterade då 

patienterna flertalet gånger under en kortare period upprepat samma fråga. Detta gav dåligt 

samvete då de upplevde att de inte hanterat situationen på ett korrekt sätt (Kurpic et al., 

2015). Vårdpersonalen upplevde att det ibland inte var kunskapsbrist som orsakade att de 

inte tycktes hjälpa patienterna. När de såg patienterna må dåligt upplevdes samtidigt en 

känsla av svårigheter att trösta patienten då  vårdpersonalen inte ansåg att de hade tillräckligt 

emotionellt styrka. De var rädda över att bli överväldigade av patienternas känslor såsom 

ångest och sorg. Detta ledde till att vårdpersonalen for fysiskt illa och inte kunde hjälpa 

patienterna trots att de egentligen hade kunskaperna som krävdes (Edberg et al., 2008).  

Arbetsklimatet påverkade vårdpersonalens välbefinnande 

Att balansera livet som förälder och partner med livet som professionell vårdpersonal 

upplevdes vara svårt. Arbetet som vårdpersonal krävde så mycket uppmärksamhet, 

engagemang och närvaro att livet utanför arbetet påverkades. Vårdpersonalen ansåg att de 

fick anstränga sig utanför arbetet för att få en fungerande hemsituation. De påverkades också 

negativt av andra kollegors åsikter och attityder om hur demenssjukvården såg ut. Att arbeta 

med patienter med demenssjukdom ansågs av utomstående personal som det minst attraktiva 

arbetet, även patienters närstående kunde uttrycka sitt missnöje gentemot vårdpersonalen 

genom att de anklagade vårdpersonalen för att de inte hade utfört sitt arbete på ett fullgott 

sätt. Detta bidrog ytterligare till att vårdpersonalen kände motstånd i arbetet (Edberg et al., 

2008).   

För att vara professionell och bra vårdpersonal krävdes det att chefer och kollegor visade sitt 

stöd för att minska negativ emotionell påfrestning. Ett öppet arbetsklimat innebar enligt 

vårdpersonalen att det fanns utrymme för samtal och diskussioner om sådant som upplevdes 

som svårt och betungande. Ett öppet arbetsklimat innebar också att vårdpersonalen hade 

möjligheten att erkänna om de inte klarade av vissa arbetsuppgifter eller patienter. 
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Vårdpersonalen menade att de stödde varandra i svåra situationer, där mindre erfarna frågade 

de mer erfarna om stöd och hjälp. Genom detta utvecklade de mindre erfarna sin förmåga att 

ta rätt beslut. Stödet från kollegor i svåra situationer upplevdes vara en av de viktigaste 

förutsättningarna för att orka med arbetet som vårdpersonal (Nielsen et al., 2017). Ibland 

räckte ett kort samtal med en kollega för att känna stöd och säkerhet i situationen (Cleary & 

Doody, 2016).   

Vårdpersonalens skyddande funktion 

En viktig del i vården av patienter med demenssjukdom var enligt vårdpersonalen att skydda 

patienten från sådant som skulle kunna vara skadligt för patienten såväl psykiskt som fysiskt 

(Edberg et al., 2008; Söderman & Pietilä Rosendahl, 2016). Vårdpersonalen upplevde att de 

ständigt utförde handlingar som gick emot patientens vilja. De genomförde handlingen med 

avsikten att hjälpa patienten, till exempel i matsituationer och personlig hygien. Flera kände 

att de begick övergrepp mot patienten då de beslutade sig för att genomföra handlingen 

(Edberg et al., 2008; Moene Kuven & Giske, 2015). Flera handlingar genomfördes ur en 

säkerhetssynpunkt, exempelvis bälte i rullstolen för att motverka att patienten ramlade ur 

rullstolen och skadade sig (Edberg et al., 2015). 

Vårdpersonalen kände att de ljög för patienterna när de inte berättade sanningen för 

patienterna, detta för att skydda dem mot besvikelse, smärta och sorg. De upplevde lögnerna 

som ansträngande och krävande då de inte visste om det var det bästa för patienten i den 

givna situationen. Situationer då patienterna hade ögonblick av klarhet och patienten förstod 

sin egen levnadssituation ansågs vara extra tunga då de inte längre kunde lindra patienternas 

lidande (Edberg et al., 2008). Vårdpersonalen skyddade inte enbart patienterna mot psykiska 

påfrestningar utan även mot sådant som skulle kunna skada patienternas fysiska välmående. 

Då kommunikationsproblem många gånger var en del av demenssjukdomen upplevdes 

patienten ofta sjukare än den egentligen var, vilket kunde medföra felmedicinering och skapa 

en hastigare sjukdomsprogression (Söderman & Pietilä Rosendahl, 2016). På grund av risken 

för felmedicinering uppgav vårdpersonalen att de väntade in det längsta med läkarkontakt 

under helger och nätter då den ordinarie läkaren inte var i tjänst. Detta medförde att de 

skyddade patienten mot felmedicinering då de aktivt valde att inte kontakta jourläkare som 

saknade kunskap om patienten sedan tidigare (Moene Kuven & Giske, 2015).  

Känna rädsla för patienten 

Ett vanligt förekommande problem inom vården var en känsla av rädsla för patienter med 

demenssjukdom. Vårdpersonalen uppgav att de kände sig rädda och osäkra då de menade att 

en del av patienterna var oförutsägbara. De beskrev att sexuella trakasserier, verbala samt 

fysiska hot förekom i vården (Nielsen et al., 2017; Söderman & Pietilä Rosendahl 2016).  

Hot och sexuella trakasserier bidrog ytterligare till en rädsla för patienten. Känslor av skam, 

skuld, sorg och chock infanns då de blivit utsatta för trakasserier eller hot på arbetet (Nielsen 

et al., 2017). Då vårdpersonalen kände sig utsatta för hot och trakasserier använde de olika 

strategier såsom humor, och byte av samtalsämne för att distansera sig från patienten, detta 

för att skydda sig själva (Skomakerstuen Ødbehr et al., 2014; Nielsen et al., 2017). Många 

uppgav också att de förbisåg sina egna känslor kring händelser när de blivit utsatta för våld 
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och trakasserier, i syfte att skydda patienten från stigma (Nielsen et al., 2017). Flera upplevde 

att patienter med demenssjukdom kunde reagera aggressivt då de inte förstod vad 

vårdpersonalen sa och menade. Detta ledde till en känsla av osäkerhet hos vårdpersonalen 

där de kände att de inte längre kunde hantera situationen. De kände att det var utom deras 

kontroll och försökte använda olika strategier för att på bästa sätt lugna ner patienten. Dessa 

strategier var att samtala med patienten på patientens modersmål och inte vara ifrågasättande 

mot patienten utan vara lugn och sansad och se patienten i den specifika stunden (Cleary & 

Doody, 2016; Söderman & Pietilä Rosendahl, 2016). 

Resultatsammanfattning 

Vårdpersonalens upplevda erfarenheter och känslor av att arbeta med patienter som lider av 

demenssjukdom resulterade i fyra huvudteman och fjorton underteman. Vårdpersonalen 

upplevde att kommunikationshinder, tid och kunskapsbrist var de främsta hindren för att ge 

god vård till patienterna.  Införlivandet av religiositet och andlighet i vården var 

problematiskt då de ansåg sig sakna adekvata kunskaper inom området.  Vikten av att skydda 

patienterna från psykisk och fysisk påverkan för att lindra patienternas lidande var enligt 

vårdpersonalen en viktig del i vården av patienter med demenssjukdom. Vårdpersonalen 

poängterade att erfarenheten hade en stor betydelse i vården av patienter med 

demenssjukdom. Erfarenheter hjälpte vårdpersonalen att våga ifrågasätta läkare, stå upp för 

sig själva och kunna tolka och förstå patienternas beteende. Erfarenhet underlättade också 

för vårdpersonalen genom att de lättare kunde samla pusselbitar i patientens livshistoria. 

Arbetet inom demenssjukvården upplevdes av vårdpersonalen som ansträngande och 

påfrestande såväl fysiskt som psykiskt. Att kombinera livet som professionell vårdpersonal 

med att vara förälder eller partner var svårt att balansera enligt vårdpersonalen. 

Vårdpersonalen ansåg att de kände osäkerhet då de arbetade med patienter som var drabbade 

av demenssjukdom. Dels för att de var rädda för att göra misstag och/eller att de inte gjort 

tillräckligt för patienten. Vårdpersonalen upplevde också känslor av osäkert, då de ansåg att 

en del av patienterna var oförutsägbara och kunde agera aggressivt både verbalt och fysiskt, 

detta medförde att vårdpersonalen kände rädsla inför patienterna.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Den metod som användes i studien var en litteraturöversikt med kvalitativ ansats. Valet att 

genomföra detta grundade sig i att belysa vårdpersonalens upplevelser av att vårda patienter 

med demenssjukdom och påvisa eventuella svårigheter för att bidra till bästa möjliga vård 

till denna patientgrupp. Metoden anses relevant då kvalitativa studiers främsta mål var 

förståelse. Genom att upplevelser studerades framkom en ökad förståelse för hur det var att 

jobba inom demenssjukvården, vilket var författarnas syfte med studien (Friberg, 2012b). 

Om längre tidsram hade funnits hade en intervjustudie kunnat genomföras för att beskriva 

vårdpersonalens upplevelser av demenssjukvård på ett förfinat plan. Till en början valdes 13 

artiklar ut för vidare granskning varav en föll bort då den inte svarade på syftet. De artiklar 

som inkluderades i studien var publicerade mellan åren 2008 och 2017, vilket medförde att 

artiklar föll bort. Valet av tidsintervall grundade sig i att säkerställa att forskningen ansågs 

aktuell för att fånga vårdpersonalens upplevelser i nutid. I studien valdes att studera 

vårdpersonalens upplevelser för att fånga både sjuksköterskor och undersköterskors 

upplevelser kring vårdandet av patienter med demenssjukdomar. I studien exkluderades 

artiklar som inte ansågs vara överensstämmande med västerländsk demenssjukvård. Detta 

kan ses som en svaghet då en fördom hos författarna fanns om att demenssjukvården i övriga 

delar av världen såg annorlunda ut, vilket medförde att upplevelser av demenssjukvården i 

andra delar av världen inte belystes i denna studie. Detta var ett medvetet val för att skapa 

en överförbarhet gentemot den svenska demenssjukvården så långt som möjligt. 

Trovärdigheten stärktes genom att båda författarna kvalitetsgranskade artiklarna med 

Willman, Stoltz och Bahtsevanis, (2006) granskningsprotokoll för artiklar med kvalitativ 

ansats. Protokollet valdes då den på ett konkret och tydligt sätt beskrev vilka frågor som 

närmare ska granskas för att avgöra artiklarnas kvalitet. Trovärdigheten har ytterligare 

stärkts genom att sökningar genomförts i två databaser med omvårdnadsinriktning vilket 

ökade chanserna att finna relevanta artiklar som svarade på studiens syfte (Henricsson, 

2012). Under datainsamlingen läste båda författarna oberoende av varandra alla artiklar och 

därefter plockades meningsbärande enheter ut. Då författarna plockat ut de meningsbärande 

enheter som de funnit fördes en diskussion mellan författarna om de meningsbärande 

enheterna. En kontinuerlig diskussion om artiklarnas innehåll har genomförts för att stärka 

trovärdigheten. Flera oberoende parter granskade resultatbeskrivningarna för att stärka 

trovärdigheten. Det är viktigt att påvisa hur datainsamling och urval gått till för att ge läsaren 

en möjlighet att granska och gå tillbaka till källan, för att se om studiens resultat 

överensstämmer med primärkällan (Henricson, 2012). Sökningarna presenteras för läsaren i 

en sökmatris (se bilaga 1) för att lätt kunna kontrollera studiens tillvägagångssätt. En 

översiktstabell över artiklarnas innehåll presenteras för läsaren för att påvisa artiklarnas 

innehåll (se bilaga 3).  

Författarna av studien har båda två förförståelse av hur det är att arbeta med patienter med 

demenssjukdom. Denna förförståelse har bearbetats genom att en diskussion om 

förförståelsen har genomförts i början av studien. Förfarfattarna skrev ner sin förförståelse 
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och diskuterade detta med varandra och studiekamrater för att minimera risken för att 

resultatet ska ha blivit färgat av tidigare erfarenheter, vilket är i enlighet med Henricsons 

(2016) rekommendationer för behandling av förförståelse.  

Databaserna Cinahl och Medline (EBSCO) ansågs vara adekvata databaser då deras 

inriktning bland annat innehöll omvårdnadsforskning. De ansågs också relevanta då 

sökningarna genererade ett brett sökfält. Urvalet resulterade i 12 vetenskapliga artiklar 

skrivna på Engelska och Norska. Översättning från Engelska och Norska har skett med stor 

noggrannhet för att minimera riskerna för feltolkningar och språkliga missförstånd. 

Översättningarna har skett med hjälp av Google Translate och engelsk-svenskt lexikon med 

de ord som för författarna var svåra att översätta. Denna studies artiklar påvisade samma 

resultat vilket stärker ansatsen om överförbarhet. Det är dock upp till varje enskild läsare att 

besluta om det går att överföra till andra sammanhang.  

Resultatdiskussion 

I diskussionen kommer endast de mest framträdande delarna av resultatet att diskuteras. 

Resultatet genomsyras av vårdpersonalens känsla av otillräcklighet. Denna otillräcklighet 

kommer att diskuteras från olika aspekter. Dessa är kommunikation, utbildning, tid och 

känslor.  

Resultatet visar att kommunikationshinder utgör ett stort problemen i vården av patienter 

med demenssjukdom. Vårdpersonalen upplever att de har svårigheter att nå patienten och 

kommunicera med patienten på ett tillfredsställande sätt. Vårdpersonalen känner svårigheter 

att kommunicera med patienter via endast verbal kommunikation. Därför bör verbal och 

icke-verbal kommunikation kombineras för att på bästa sätt kommunicera med dessa 

patienter. Resultatet är i linje med hur Machiels, Metzelthin, Hamers och Zwakhalen (2017) 

beskriver att kommunikationshinder bidrar till att vårdpersonalen inte kan upprätthålla 

adekvat vård till patienterna på grund av sjukdomsproblematiken. Resultatet visar också att 

vårdpersonalen poängterar vikten av att kommunicera med patienten på rätt sätt, där 

samtalen bör behandla ett fåtal frågor för att möjliggöra för patienten att vara delaktig i 

vården. Enligt SFS (2014:821) ska vården utformas efter varje enskild individ där stor vikt 

bör läggas vid att göra patienter med demenssjukdom delaktiga i sin vård. Resultatet påpekar 

att vårdpersonalen haft svårt att göra patienterna delaktiga i sin vård och fick istället använda 

tvång för att få patienterna att genomföra vissa handlingar.  

Resultatet påvisar att vårdpersonalen upplever att kunskapsbrist hämmar deras arbete med 

patienter med demenssjukdom och skapar otillräcklighetskänsla. Denna osäkerhet grundas i 

brist på utbildning inom det andliga men också att vårdpersonalen själva känner sig 

obekväma med att läsa bibeln för patienten eller sjunga psalmer.  Resultatet är i linje med 

Toivonen, Charalambous och Suhonen (2017) som menar att arbetet med den andliga vården 

för vårdpersonal är krävande, då det inte finns några verktyg eller riktlinjer som stödjer 

vårdpersonalen i deras arbete med andlig vård. Socialstyrelsen (2016) betonar vikten av att 

vården bedrivs så att patienterna har möjlighet att utöva religion. Detta är en viktig del av 

den personcentrerade vården. Livingston et al., (2011) menar att vårdpersonalen bör få bättre 
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utbildning och stöd inom området religion, andlighet och kultur för att kunna ge 

personcentrerad vård. Resultatet påvisar också att vårdpersonalen anser att de saknar 

kunskaper kring att vårda patienterna. De anser att de klarar av att vårda äldre patienter 

generellt men saknar utbildning kring att vårda patienter med demenssjukdom. Resultatet 

överensstämmer med Eriksson och Saveman (2001) som menar att vårdpersonalen saknar 

adekvat utbildning för att kunna vårda patienter med demenssjukdom. Surr, Smith, 

Crossland och Robins (2016) poängterar att det krävs fördjupad utbildning inom 

demenssjukvården för att säkerställa patienternas omvårdnad. Fördjupad utbildning skapar 

en känsla av tillfredsställelse hos vårdpersonalen och reducerar negativa känslor.   

Resultatet påvisar återkommande en känsla av otillräcklighet hos vårdpersonalen. Tid anses 

vara ett stort problem och hinder i vården av patienter med demenssjukdom. Vårdpersonalen 

finner tiden, eller bristen därav, som ett av de största hindren för att ge tillrättalagd vård till 

den enskilda patienten och därmed en personcentrerad vård. Vårdpersonalen menar att de 

prioriterar mellan administrativa uppgifter och patientens vård. Oavsett val, känner 

vårdpersonalen en känsla av att de inte räcker till och inte hinner med sitt arbete. Digby, 

Willimas och Lee (2016) betonar att tidsbrist och prioriteringar leder till att vårdpersonalen 

känner ett missnöje i arbetet som vårdpersonal, vilket kommer avspegla den vård personalen 

ger till patienterna. Det beskrivs också i resultatet att vårdpersonalen ägnar mycket tid åt 

patienter med demenssjukdom. Detta påverkar de övriga patienterna på boendet, då 

vårdpersonalen inte klarar av att ägna lika mycket tid åt alla patienter. Detta ger ett dåligt 

samvete hos vårdpersonalen eftersom de inte klarar att tillgodose alla patienters behov, vilket 

påverkar vårdpersonalen i en negativ riktning. Eriksson och Saveman (2001) påpekar att 

vården av patienter med demenssjukdom försvåras av tidsbrist. Tidsbristen medför att 

vårdpersonalen inte behandlar patienterna med värdighet. De kunde heller inte lära känna 

patienten på det vis som krävs för att kunna ge en omsorgsfull vård. Då det inte finns 

möjlighet för vårdpersonalen att förstå hur patienterna uttrycker sig verbalt och icke-verbalt 

chansar och gissar de sig istället till vad patienten önskar. Jakobsen och Sørlie (2016) 

beskriver att bristen på tid och prioriteringar medför att vårdpersonalen inte ger den vård de 

önskar ge till patienterna. De genomför endast de åtgärder som anses vara mest nödvändiga 

för att vårda så många patienter som möjligt samtidigt. Tidsbristen påverkar vårdpersonalen 

i en negativ riktning då de inte har rätt förutsättningar för att ge den vård de önskar till 

patienterna. Ur resultatet framkom att vårdpersonalen inte enbart skulle räcka till för/åt 

patienterna utan även patienternas närstående. De närstående krävde att vårdpersonalen gång 

på gång skulle upprepa information. Socialstyrelsen (2016) menar att vårdpersonalen är 

skyldiga att informera både patient och närstående. Detta skapar ytterligare en känsla av 

otillräcklighet hos vårdpersonalen. 

Det kan endast spekuleras i huruvida vården sett annorlunda ut om vårdpersonalen inte 

behövt prioritera mellan patienternas omvårdnad och administrativa uppgifter. Med mer tid 

hade vårdpersonalen kunnat göra andra bedömningar och därmed också slippa gissa sig till 

vad patienterna önskade i vissa situationer. Med mer tid och bättre förutsättningar kan 

vårdpersonalen också säkerställa att alla patienter får lika vård på lika villkor (SFS 2017:30).  

Resultatet påvisar också flertalet gånger att det finns många olika faktorer som påverkar 

vårdpersonalens välmående. En av de faktorer som påverkar välbefinnandet är stödet från 
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chefer och kollegor. När de känner stöd från kollegor och chefer minskar vårdpersonalens 

negativa emotionella påfrestning. Jakobsen och Sørlien (2016) beskriver att arbetsklimatet 

inverkar negativt på vårdpersonalens välmående då de känner att cheferna inte stöttar och 

tar arbetssituationer på allvar. Brist på öppenhet och förtroende i arbetet skapar en känsla av 

frustration.  Frustrationen grundas i att kollegor och chefer inte lyssnar eller aktivt väljer att 

inte ställa upp. Här ses ett samband mellan hur arbetsklimatet påverkar vårdpersonalen och 

på vilket sätt. Det krävs att chefer och kollegor tillsammans arbetar för att skapa bästa 

tänkbara arbetsklimat. Stöd från kollegor och chefer minskar negativ påfrestning hos 

vårdpersonal. Troligen skulle ett bättre stöd från kollegor och chefer samt ett öppet 

arbetsklimat minska känslan av otillräcklighet hos vårdpersonalen.  

Ur resultatet framkom att arbetet med patienter som lider av demenssjukdom är 

känslomässigt påfrestande för vårdpersonalen. De menar att det finns en rädsla för att göra 

misstag men också en rädsla i att inte veta om det val som de har gjort var det bästa för 

patienten eller inte. Detta påverkar vårdpersonalens hemsituation. Vårdpersonalen beskriver 

att det är svårt att balansera livet som förälder/partner med ett professionellt arbete som 

vårdpersonal. Eriksson och Saveman (2001) beskriver på ett liknande sätt att vårdpersonal 

som arbetar inom demenssjukvården har en tendens att inte lämna arbetet bakom sig utan tar 

med sig arbetet hem, vilket påverkar hemsituation. Återigen visas vårdpersonalens känsla av 

otillräcklighet genom att de inte kan vara en bra partner/förälder då de konfronteras med 

arbetet.  

Resultatet påvisar att vårdpersonalen känner att de ljuger för patienterna då de inte talar om 

sanningen för patienterna, utan försöker skydda dem mot besvikelse och smärta. Detta 

upplevs av vårdpersonalen som ansträngande och etiskt stressande då de inte vet om det är 

det rätta för patienten i den givna situationen. Resultatet överensstämmer med Spenceley, 

Witcher, Hagen, Hall & Kardolus-Wilson (2017) som anser att det är moraliskt ansträngande 

för vårdpersonalen att inte veta vad som är rätt för patienten i den givna situationen. 

Vårdpersonalen känner sig otillräckliga och får ångestkänslor eftersom de inte vet om de 

gjort rätt val. 

Vårdpersonalen känner en rädsla för patienterna då de kan agera aggressivt. Flertalet 

beskriver att det förekommer verbala, fysiska och sexuella trakasserier i vården. De menar 

då att de inte längre klarar av att hantera dessa situationer och distanserar sig istället från 

patienten. Eriksson och Saveman (2001) beskriver hur det verbala och fysiska våldet 

påverkar vårdpersonalens arbete. Våldet försvårar arbetet dels genom att vårdpersonalen 

känner rädsla för patienterna, men också för att vårdpersonalen inte vet på vilket sätt de ska 

hjälpa patienterna när de agerar aggressivt. Detta skapar en känsla av frustration och 

maktlöshet i vårdmötet där vårdpersonalen inte klarar av att hjälpa patienterna och därmed 

får känslor av skuld och skam. Vårdpersonalen väljer att distansera sig från patienterna av 

rädsla för att bli skadad vilket också skapar negativa känslor hos vårdpersonalen. Griffiths, 

Knight, Harwood och Gladman (2013) anser att det bästa sättet att hantera aggressivitet och 

agitation är genom att förbättra vårdpersonalens kunskaper. Chenoweth, Merlyn, Jeom, Tait 

och Duffield (2014) menar att genom förbättrad utbildning och tid för reflektion i 

mentorskap kommer vårdpersonalens välbefinnande att förbättras, och således skulle också 

känslan av otillräcklighet minskas.  
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Resultatet påvisar vikten av att arbeta med personcentrerad vård då denna form av vård 

säkerställer att patientens behov blir tillgodosedda. Ericson-Lidman, Franklin Larsson & 

Norberg, 2013; Helgesen, Larsson & Atlin, (2010) menar att ett helhetsperspektiv, att se 

människan bakom sjukdomen och ge vård utifrån patientens särskilda behov är viktiga delar 

i den personcentrerade vården. Mullan och Sullivan (2015) menar att den personcentrerade 

vården inte enbart stärker patientens specifika behov utan även vårdpersonalens trygghet i 

sin profession. Vården som ges till patienter med demenssjukdom bör ha sin grund i 

personcentrerad vård då den gagnar såväl patient som vårdpersonal. Det kan endast 

spekuleras i huruvida vårdpersonalens känsla av otillräcklighet skulle påverkas om vården 

utgick ifrån personcentrerad vård i större utsträckning.  

Som ett bifynd ur resultatet framkom det att det krävs rätt försättningar för på bästa sätt 

bedriva omsorgsfull vård till patienter med demenssjukdom. En viktig förutsättning för att 

hantera etiska dilemman är, enligt vårdpersonalen, tid för reflektion och diskussioner. När 

vårdpersonalen får tid att diskutera etiska dilemman med kollegor känner de stöd och 

trygghet i vårdsituationen. Dock anser vårdpersonalen att det finns allt för lite tid avlagt för 

att diskutera problem (Moene Kuven & Giske, 2015).  Kemp och Baker (2013) beskriver att 

ge tid åt reflektion och diskussion förbättrar vårdpersonalens välbefinnande och 

sjukskrivningarna minskar. Därför kan argumenteras att det är av största vikt att 

vårdpersonalen ges tid till att diskutera och reflektera över etiska dilemman inom arbetet för 

att motverka negativa känslor hos vårdpersonalen. 

Konklusion 

Denna studie har bidragit med kunskaper kring hur vårdpersonalen erfar att arbeta med 

patienter som lider av demenssjukdom. Tid, brist på utbildning och vårdpersonalens känslor 

påverkar den vård som ges till patienterna. Det finns idag inte rätt förutsättningar för 

vårdpersonalen att ge den vård de önskar till dessa patienter. Tidsbristen tvingar 

vårdpersonalen att prioritera mellan administrativa uppgifter och patientens omvårdnad, det 

bidrar också till att vårdpersonalen känner sig otillräckliga till följd av prioriteringarna. Även 

bristen på utbildning kring att ta hand om patienterna leder till att vårdpersonalen känner att 

de inte räcker till för att ge omsorgsfull vård. Vårdpersonalens känslor av otillräcklighet och 

osäkerhet påverkar vården då flertalet inte vet hur de skulle agera i vissa situationer och om 

de val de nyss gjort är det bästa för patienten eller ej. Tid för reflektion och diskussion anses 

av vårdpersonalen vara en grundförutsättning för att kunna ge adekvat vård till patienterna. 

Om tid ges åt fördjupad utbildning, handledning och reflektionsgrupper kommer 

vårdpersonalens välbefinnande förbättras.   

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Resultatet kan användas för att skapa en större förståelse för de svårigheter och utmaningar 

som vårdpersonal ställs inför då de arbetar med patienter med demenssjukdom. Författarna 

hoppas och anser att den aktuella studien skall kunna användas av yrkesgrupper inom 

vården, oavsett utbildningsnivå, som sällan kommer i kontakt med patienter med 
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demenssjukdom. För sådan personal skulle studien kunna bidra med en ökad förförståelse 

och medvetenhet och leda till ett bättre samarbete mellan olika vårdinstanser. 

Fortsatt forskning behövs kring hur ett införande av arbetsmodellen ORHIO skulle påverka 

vårdpersonalens mående och således vården. Denna modell skulle vara en utveckling av den 

vedertagna modellen RHIO (Reflekterande Handledning i Omvårdnad), där O står för 

Obligatorisk. Denna studie skulle belysa huruvida vårdpersonalen upplever att deras hälsa 

förbättras eller ej, då de får handledning och tid till att samtala om händelser eller företeelser 

som påverkat vårdpersonalen i deras arbete. Denna kunskap skulle vara av betydelse i vården 

av patienter med demenssjukdomar, då vårdpersonalen skulle få tid och möjlighet för att 

reflektera över etiska dilemman som påverkat deras arbetssituation.  
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vanced Nursing 

(2014). 

Norge 

A qualitative 

study of 

nurses’ atti-

tudes towards’ 

and accommo-
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Sköldenberg, O. & 

Fatahi, N. 
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nal of Caring Sci-
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operative 
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sen av 

anestesi sjukskö-

terskor av både 

svårigheter och 

möjligheter 

i kommunikation 

med höftfraktpati-

enter med 

demens i periope-

rativ miljö 

Denna undersö-

kande pilotstu-

die bygger på en 
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(fem män och 
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God. 
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informat-

ion om 
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Hauge, S. & Slet-

tebø, Å.  

Enabling re-

sources in 

people with 

dementia: a 
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sköterskor strate-

gier som kan 

stödja känslan av 

Utformningen 

av studien är 

kvalitativ och 

utforskande. 

Ur resulta-

tet framträ-

God 

 

Godkänd 

av 



 

 

Journal of Cliical 

Nursing (2015). 

Norge 

qualitative 

study about 

nurses’ strate-

gies that may 

support a 

sense of co-

herence in 

people 

with dementia 

sammanhang hos 

personer med de-

mens 

Data samlades 

in genom delta-

garobservation 

och fokusgrupp-

intervjuer. 

16 registrerade 
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deltog i studien. 
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hållsanalys var 
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sera data. 
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"," An-

passa me-

ningsfulla 
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identifiera-

des som 

strategier 

som kan 

stödja och 

möjligen 

förbättra 

känslan av 

samman-

hang hos 

dem med 

demens 

Norska 

etiska 

Kommit-

tén. 

Delta-

garna har 

givit sitt 

sam-

tycke, 

fått 

skriftlig 

informat-

ion om 

studien.  

Moene Kuven, B. 

& Giske T. 

Nordic Journal of 

Nursing Research 

(2015).  

Norge   

 

Når mor ikke 

vil spise- 

Etiske dilem-

maer i møte 

med unde-

rernæerte 

mennsker med 

demens i syke-

hjem  

(When mother 

will not eat – 

Ethical dilem-

mas experi-

enced 

by nurses 

when encoun-

tering mal-

nourished pa-

tients) 

Denna artikel ut-

forskar de etiska 

dilemmanna sjuk-

sköterskor i vård-

hem erfarenhet 

när vårdas om un-

derernärda patent 

med 

demens. 

Studien har en 

kvalitativ och 

beskrivande de-

sign. Data kom 

från fyra fokus-

gruppintervjuer 

med 15 sjukskö-

terskor som ar-

betar 

med patienter 

med demens 

från sex olika 

vårdhem 

Ur resulta-

tet framträ-

der fem te-

man: "Då-

ligt sam-

vete eller 

missbruk 

mot pati-

ent", "Att 

ta hänsyn 

till patient 

eller släk-

tingar" 

"Profess-

ionell be-

dömning 

eller nat-

ionella 

riktlinjer", 

"Tidsbrist 

leder till 

viktminsk-

ning för 

patienter" 

och "Re-

flektion 

med kolle-

gor eller 

God. 

 

Studien 

är god-

känd av 

den 

norska 

datatek-

niska da-

tatjänsten 

(NSD). 

Alla in-

forman-

ter fick 

skriftlig 

och 

muntlig 

informat-

ion om 

studien.  



 

 

profession-

ell osäker-

het " 

Skomakerstuen Od-

behr, L. Kvigne K. 

Hauge, S. & Dan-

bolt, L-J. 

BMC Nursing 

(2015). 

Norge 

Spiritual care 

to persons 

with dementia 

in 

nursing 

homes; a qual-

itative study of 

nurses and 

care workers 

experiences 

Syftet med denna 

studie var att un-

dersöka hur sjuk-

sköterskor och 

vårdpersonal ger 

andlig vård åt 

människor med 

demens i vård-

hem. 

Detta är en kva-

litativ studie 

med en explora-

tiv design med 

en fenomenolo-

gisk-hermeneu-

tisk metod. 

Intervjuer ge-

nomfördes i åtta 

fokusgrupper 

med 31 sjukskö-

terskor och 

vårdpersonal i 4 

norska vårdhem 

Ur resulta-

tet framträ-

der tre te-

man: inte-

grera and-

lig vård i 

allmän 

vård, besk-

rivs som 

"fysisk be-

röring" 

och "ly-

hördhet 

och intuit-

ion"; 

andlig 

vård när 

det gäller 

samhörig-

het, besk-

rivs som 

"vara när-

varande" 

och "käns-

lighet i 

kommuni-

kation"; 

andlig 

vård som 

att tillhan-

dahålla 

menings-

fulla akti-

viteter för 

vardagen, 

beskrivet 

som "un-

derlät-

tande akti-

viteter" 

och 

"möta in-

vånarnas 

religiösa 

behov". 

God 

Infor-

manten 

gav 

skriftligt 

samtycke 

innan 

studiens 

start.  

Cleary, J. & Doody, 

O. 

Journal of Clinical 

Nursing (2015). 

Irland 

Nurses’ expe-

rience of car-

ing for people 

with intellec-

tual disability 

and 

dementia 

Att utforska vård-

personalens erfa-

renheter av att ta 

hand om äldre 

människor 

med intellektuell 

funktionshinder 

och demens. 

En kvalitativ 

Husserlian be-

skrivande feno-

menologisk me-

todik.  Semi-

strukturerade in-

tervjuer (n = 

11). Intervjuer 

Tre viktiga 

teman 

identifiera-

des: "kun-

skap om 

demens", 

"person-

centrerad 

God 

Studien 

godkän-

des av 

organi-

sationens 

forsk-



 

 

transkriberades 

och analysera-

des 

med hjälp av 

Colaizzis ram 

för dataanalys. 

vård" och 

” övergång 

inom tjäns-

ten 

ningse-

tiska 

kom-

mitté. In-

forman-

terna gav 

skriftligt 

samtycke 

till att 

deltaga i 

studien.  

Söderman, M. & 

Pietilä Rosendahl, 

S.  

Journal of Cross-

Cultural Gerontol-

ogy (2015).  

Sverige 

Caring for 

Ethnic Older 

People Living 

with Dementia 

– 

Experiences of 

Nursing Staff 

Syftet med denna 

studie var att ut-

forska och besk-

riva vårdpersona-

lens erfarenheter 

av 

ta hand om icke-

svenska talande 

personer som le-

ver med demens i 

finsktalande 

grupp 

hemma i förhål-

lande till ett 

svensktalande 

grupphem i Sve-

rige. 

27 kvalitativa 

halvstrukture-

rade 

intervjuer analy-

serades med 

hjälp av kvalita-

tiv innehållsana-

lys. 

Ur resulta-

tet framträ-

der två hu-

vudkatego-

rier: Kom-

munikation 

handlar 

om på 

språkför-

måga och 

icke-ver-

balt språk 

och 

Kulturellt 

oriente-

rade akti-

viteter. 

 

God 

Studien 

godkän-

des av 

forsk-

ningse-

tiska 

kommit-

tén Lin-

köpings 

universi-

tet. 

Alla in-

forman-

ter fick 

skriftlig 

och 

muntlig 

informat-

ion om 

studiens 

syfte.  

 

Nielsen, M-B. 

Kjær, S. Aldrich, P. 

Madsen, I. Friborg, 

M. Rugulies, R. & 

Folker A. 

International jour-

nal of Nursing 

Studies (2017).  

Danmark 

Sexual harass-

ment in care 

work – Dilem-

mas and con-

sequences: A 

qualitative in-

vestigation 

Att undersöka 

upplevelsen och 

hanteringen av 

sexuella trakasse-

rier från patienter 

i vården. 

Studien följer 

ett utforskande 

kvalitativt tillvä-

gagångssätt ba-

serat på 

gruppintervjuer 

(n = 19) med 39 

vårdpersonal. 

 Tio 

arbetsplatser 

deltog i studien, 

inklusive sjuk-

hus, vårdhem, 

samhällshälsa 

centra, rehabili-

teringsvårdscen-

traler och psyki-

atriska bostads-

anläggningar. 

Gruppintervjuer 

med genomför-

Intervju-

erna visade 

att sexuella 

trakasse-

rier är ett 

komplext 

och mång-

facetterat 

fenomen. 

Vårdperso-

nal skiljer 

mellan av-

siktliga 

och oav-

siktliga be-

teenden 

som initie-

ras av kog-

nitivt 

nedsatta 

patienter. 

God. 

Skriftlig 

och 

muntlig 

informat-

ion om 

studien 

och att 

den var 

frivillig. 

Sam-

tycke.  

https://link.springer.com/journal/10823
https://link.springer.com/journal/10823
https://link.springer.com/journal/10823


 

 

  

 

des med vård-

personal. 

Majoriteten av 

intervjuerna var 

utbildade 

sjuksköterskor. 

Således av-

står de ofta 

från att an-

vända ter-

men tra-

kasserier, 

eftersom 

det innebär 

att hand-

lingarna 

var avsikt-

liga. Inter-

vjuerna vi-

sade sexu-

ella trakas-

serier ofta 

skapade en 

rad dilem-

man i det 

dagliga ar-

betet. 

 


