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Förord 
 

Som sjuksköterska tampas man ofta med en känsla av otillräcklighet i att vilja göra gott för de 
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SAMMANFATTNING 
 
 
 
 
 

 

Bakgrund 

Personer med demenssjukdom har stor risk att utveckla beteendemässiga och psykiska symtom 

efter kirurgi vilket ställer höga krav på omvårdnadsarbetet i det postoperativa förloppet. Aktuell 

forskning som undersöker sjuksköterskor som har hand om denna patientgrupp i det postoperativa 

förloppet är begränsad och med anledning med detta ansågs det värdefullt att genomföra en studie 

som undersöker detta fenomen närmare. 

Syfte 

Studien syftade till att undersöka sjuksköterskors kunskaper om demenssjukdom samt beskriva 

sjuksköterskors arbetssätt i att lindra beteendemässiga och psykiska symtom hos personer med 

demenssjukdom som genomgått kirurgi. 

Metod 

Detta var en deskriptiv tvärsnittsstudie vilken använde sig av en onlinebaserad enkätundersökning 

som datainsamlingsmetod. Instrumentet Basic Knowledge of Alzheimer’s Disease (BKAD) 

användes för att testa kunskaper om den vanligaste typen av demenssjukdom. Kunskapen om 

beteendemässiga och psykiska symtom vid demens och metoder som sjuksköterskor använder sig 

av för att lindra dessa undersöktes genom utformade frågeställningar. Data inhämtades från januari 

till april månad år 2019 och totalt deltog 50 sjuksköterskor. 

Resultat 

Kunskapen om Alzheimers sjukdom var bristande och likaså även kunskapen om hur man 

behandlar beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Sjuksköterskors möten med denna 

patientgrupp rankades överlag som svåra och det visade sig att sjuksköterskor hade haft flertalet 

sådana möten i den postoperativa vårdverksamheten. Vidare rapporterades det att sjuksköterskors 

utbildning i demensvård från den grundläggande sjuksköterskeutbildningen var minimal och att 

utbildning i demensvård borde höjas i den grundläggande sjuksköterskeutbildningen. 

Slutsats och kliniska implikationer 

Demensvård som läroämne bör få större omfattning i den grundläggande 

sjuksköterskeutbildningen. Utbildningsinsatser bör prioriteras för att höja sjuksköterskors 

kunskaper om vård för personer med demenssjukdom genom organisatoriskt och pedagogiskt stöd. 

Om kunskapen i demensvård höjs torde även omvårdnaden för personer med demenssjukdom bli 

bättre. 

 

Nyckelord: kunskap, sjuksköterskor, muskuloskeletala skador, Alzheimers  

sjukdom, BPSD 
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ABSTRACT 
Background 

People with dementia have a great risk of developing behavioral and psychological symptoms after 

surgery. This puts challenges on the nurses’ care for these patients. Current research that 

investigate nurses’ who care for these individuals in the postoperative phase is limited. Therefore, 

it was considered being important to investigate this phenomenon further.    

Aim 

The study sought to investigate nurses’ knowledge of dementia, and their work methods in 

alleviating behavioral and psychological symptoms in dementia for people who had undergone 

surgery. 

Method 

The study was carried out as a descriptive, cross-sectional study using online surveys. The Basic 

Knowledge of Alzheimer’s Disease (BKAD) was used to test participants’ knowledge of 

Alzheimer’s disease. The knowledge of behavioral and psychological symptoms in dementia, and 

nurses’ working methods to alleviate these behaviors and symptoms was investigated by using 

developed questions. The study collected data from January to April, 2019 and a total of 50 nurses’ 

participated.  

Result 

There was a deficit in the knowledge of Alzheimer’s disease, and also in the knowledge of how to 

treat behavioral and psychological symptoms in dementia. Nurses’ reported an overall difficulty in 

treating a person suffering from behavioral and psychological symptoms, and nurses’ also reported 

having several encounters with a person with dementia in the surgical ward. Nurses’ stated that 

training in dementia care in the baccalaureate program was low, and for this reason nurses’ stated 

that they wished that dementia care would get more attention. 

Conclusion and clinical implication 

Dementia care in the baccalaureate program would benefit from getting more attention. Different 

interventions in education of dementia care by using organizational support ought to be 

implemented in this process. If the knowledge of dementia care is increased there is a chance that 

the care for these individuals would become better. 

 

Keywords: knowledge, nurses’, musculoskeletal injuries, Alzheimer’s Disease, 

BPSD 
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Bakgrund 
 

Muskuloskeletala skador 
 

 

 

 

Skador som inverkar negativt på kroppens inre stabilitet, närmare bestämt på 

kroppens rörelseapparat, kan sägas utgöra den övergripande definitionen av 

muskuloskeletala skador (MSS), enligt Zelle och Fu (2013). Ellis och Taylor 

(2010) hävdar att det är av särskild betydelse att hälso- och sjukvårdpersonal 

använder misstolkningsfri terminologi genom hela vårdkedjan och speciellt i 

verksamheter där personer med MSS vårdas. Olika typer av frakturer kan delas in 

i flera olika undergrupper beroende på skademönster och bakomliggande 

skademekanism. Den övergripande förståelsen är dock att frakturer beskriver 

skador på skelettet vilka kan utgöras av enkla frakturer, öppna frakturer, slutna 

frakturer och till och med patologiska frakturer (ibid.). För att vidare skapa sig en 

förståelse över MSS menar Kernan, Raja och Matuszak (2008) att dessa typer av 

skador kan delas in i två grupper, kroniska skador och akuta skador, vilka är 

vanliga att samverka med varandra hos äldre som drabbas av MSS. 

Enligt Crandall, et al. (2016) är incidensen av MSS hos personer över 65 år 

vanligt förekommande. Den amerikanska organisationen ”The United States Bone 

and Joint Initiative” (2014) menar att fallolyckor är den primärt, vanligaste 

orsaken till MSS hos personer över 65 år. Enligt deras beräkningar inträffade 6,8 

miljoner fallolyckor under år 2012 och vid en tillbakablick, över år 2011, fann 

man att 51,6 % av personer mellan 65 och 74 år behövde uppsöka akutvård 

relaterat till MSS orsakat av en fallolycka. Demensförbundet (2018) i Sverige har 

gjort en uppskattning om att omkring 300.000 personer årligen skadar sig så pass 

allvarligt genom fallolyckor att de behöver uppsöka akutvård. Ungefär 70.000 av 

dessa personer behöver läggas in på en vårdavdelning och cirka 1.700 personer 

avlider till följd av olycksrelaterade MSS. 

Behandlingen av MSS grundar sig dels i vilka typer av skador det handlar om, 

dels i patientens generella hälsotillstånd. Svensson et al. (2006) förespråkar att 

äldre personer med kognitiv svikt endast borde erhålla kirurgisk behandlings-

intervention i undantagsfall. Motiveringen baseras främst på att personer med 

kognitiv svikt har svårigheter att följa postoperativa instruktioner och restriktioner 

men även på att kirurgi på äldre individer är förenade med flertalet andra risker. 

Dessa risker belyses av Hu et al. (2012) och Tsuda et al. (2015) som menar på att 

äldre individer har en generellt ökad risk för att bland annat utveckla högt  
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blodtryck, hjärtinfarkt och luftvägsproblem postoperativt. Undantag om att inte 

operera äldre individer med kognitiv svikt kan göras när det handlar om svåra fall 

av MSS (Berry, et al., 2018). Svåra fall av MSS åtgärdas föredragsvis kirurgiskt 

eftersom denna behandlingsintervention har visat sig förbättra såväl 

rehabiliteringsförmågan som livskvaliteten hos de drabbade (Berry, et al., 2018; 

Makridis, et al., 2015).    

En kombination av resultat (Berry, et al., 2018; Ellis & Taylor, 2010; Makridis, 

et al., 2015; Zelle & Fu, 2013) användes för att definiera MSS i denna studie. 

Denna studie definierade MSS som alla skador på rörelseapparaten vilka behöver 

åtgärdas genom kirurgisk behandling. 
 

Alzheimers sjukdom 
Den vanligast förekommande typen av demenssjukdom är Alzheimers sjukdom 

(AS) (Svenskt Demenscentrum [SDC], 2010). AS drabbar främst personer över  

65 år och enligt Socialstyrelsen (2014) beräknas omkring 15.000 personer med 

demenssjukdom vara drabbade av denna just denna typ. 

För att bilda sig en förståelse om AS och dess patologi kan två hypoteser 

användas, dels ”den amyloida hypotesen” som är beskriven i föreliggande studie 

från Solomon, Kivipelto och Winblad (2007), dels ”den kolinerga hypotesen” som 

är beskriven i föreliggande studie från Contestabile (2011). Den amyloida 

hypotesen anger att AS är orsakat av en överproduktion av ß-amyloid. Dessa 

molekyler binder sig samman vilket bildar mikroskopiska förträngningar i 

hjärnans blodkärl.  

Dessa förträngningar skadar hjärnvävnaden vilket gör att vävnaden krymper 

(Solomon, Kivipelto & Winblad, 2007). Den kolinerga hypotesen anger att det 

finns en obalans hos hjärnans neurotransmittorer, specifikt förekommer en 

reduktion av acetylkolin vilket bidrar till de tecken och symtom som en person 

med AS vanligtvis uppvisar (Contestabile, 2011). 

Genom att den sjuka hjärnan krymper (Solomon, Kivipelto & Winblad, 2007) 

och genom att bristen på acetylkolin ökar (Contestabile, 2011) kommer diverse 

tecken och symtom vara särskilt framträdande vid AS. Enligt SDC (2010) är 

tecken och symtom bland annat minnesförlust, inlärningsproblem, ångest och 

svårigheter i att uttrycka sig, och det finns även några kända faktorer som ökar 

risken för att utveckla AS. Faktorer av betydelse är kvinnligt kön och hög ålder 
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(Riedel, Thompson & Brinton, 2016), låg utbildningsnivå (Then, et al., 2016) och 

ojämlik tillgång till hälso- och sjukvård (Prince, et al., 2016). 

Behandlingsregimen vid AS består i att lindra symtom och att bromsa 

sjukdomsprogressen (Björkqvist, 2009). Eftersom acetylkolin har en inverkande 

roll i symtomen vid AS (Contestabile, 2011) används kolinesterashämmare 

(Björkvist, 2009). Kolinesterashämmare syftar till att förbättra och öka hjärnans 

kolinerga aktivitet vilket i sin tur bidrar till minskade symtom och tecken. Vidare 

är det inte ovanligt att andra typer av läkemedel används som exempelvis NMDA 

(N-methyl-D-aspartate)-antagonister i syfte att bromsa sjukdomsutvecklingen 

(ibid.). Slutligen är AS en obotlig sjukdom där omvårdnaden för patienterna 

behöver inriktas palliativt. Personer med AS lever i medel upp till omkring 4,6 år 

efter att ha erhållit sin diagnos (Xie, Brayne & Matthews, 2008). 

Alzheimers sjukdom är i de flesta fallen korrelerat till en känsla av försämrad 

livskvalitet (Pusswald, et al., 2016) och sjuksköterskor som har hand om dessa 

personer har betydligt fler chanser till att uppnå lyckade resultat om de är 

utrustade med adekvat kunskap och utbildning i demensvård. Trots det belyser 

Hallberg med kollegor (2016) att utbildningen i demensvård för sjuksköterskor är 

begränsad redan på kandidatnivå. Kirk Wiese & Wiliams (2018) utvecklade det 

validerade instrumentet ”Basic Knowledge of Alzheimer’s Disease [BKAD]” i 

avsikt att mäta kunskapsnivåer vad gäller aspekter kring sjukdomsrisk, 

sjukdomsprevention, sjukdomsdetektion, sjukdomstecken och 

behandlingsstrategier för AS. Instrumentet innehåller 32 frågor. Totalt 

inkluderades 102 sjuksköterskestudenter till att besvara detta instrument och  

resultaten visade på överlag goda kunskaper, dvs. att studenterna hade goda, men 

dock inte fullgoda kunskaper om AS. Av studenterna menade 6 % att personer 

med AS hade kunnat minnas om de bara försökte mer, 8 % svarade att personer 

med AS upplever mindre smärta än andra och hela 98 % föreställde sig att AS inte 

innebar en ökad stresskomponent för personer som har sjukdomen. Kirk Wiese & 

Williams (ibid.)., kunde konkludera att kunskap om AS bland sjuksköterske-

studenter behöver förstärkas redan på kandidatnivå. Robinson med kollegor 

(2014) menar att kunskapen om demenssjukdomar överlag är bristande. I deras 

studie använde de sig utav det validerade bedömningsinstrumentet ”Dementia  

Knowledge Assessment Tool [DKAT]” som bestod av 21 frågor för att kartlägga 

kunskapen om demenssjukdomar hos bland annat 35 legitimerade  
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sjuksköterskor. Av dessa menade 10 % att konfusion hos äldre individer oftast är 

relaterat till en demenssjukdom, 42,5 % ansåg att en demenssjukdom inte 

riskerade att begränsa känslan av god livskvalitet och 29,3 % ansåg att det var 

omöjligt att bedöma om en person med avancerad demenssjukdom upplever 

smärta. Studieförfattarna konkluderade bland annat att ökad kunskap kring 

demensvård bland hälso- och sjukvårdspersonal har stor potential till att förbättra 

omvårdnaden för personer med demenssjukdom. 
 

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens 
Inledningsvis är det viktigt att känna till att beteendemässiga och psykiska 

symtom inte är ett enskilt problem som vem som helst drabbas av, utan att dessa 

beteenden och symtom uppstår på grund av en persons demenssjukdom. Sådana 

beteenden och symtom kan bestå i aggressivitet, ångest, eufori, nedstämdhet, 

aptitlöshet och sömnstörningar med flera (Cummings, et al., 1994), och dessa är 

oftast avvikande och varierande i svårighets- och frekvensgrad (Kales, Gitlin & 

Lyketsos, 2015). Trivedi med kollegor (2013) uppskattar att omkring 90 % av 

personer med demenssjukdom någon gång under sjukdomsprocessen kommer att 

drabbas av beteendemässiga och psykiska symtom. Bhagat med kollegor (2018) 

kartlade att de mest frekvent rapporterade och uppvisade beteenden och 

symtomen i sjukhusmiljö var aggressivitet, agitation och hallucinationer. Orsaken 

till varför beteendemässiga och psykiska symtom vid demens uppstår beror 

sannolikt på demenssjukdomens utbredning i hjärnan (Cummings, et al., 1994). 

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens är ett omvårdnadsproblem 

eftersom dessa påverkar den drabbade på flera olika sätt. Redan för nästan tjugo år 

sedan kunde Finkel (2000) konkludera att dessa beteenden och symtom inte 

endast står för merparten av orsaker till inläggning på sjukhus bland personer med 

demenssjukdom, utan att dessa beteenden och symtom även verkar inskränkande 

genom att de medför en sänkt känsla av god livskvalitet. I relation till 

muskuloskeletala skador menar Candido (2018) att dessa skador ökar risken för 

personer med demenssjukdom att drabbas av beteendemässiga och psykiska 

symtom och hypotetiskt sett skulle detta kunna bero på en kombination av 

upplevd smärta och en ofrivillig, begränsad rörelseförmåga. Davis och McNally 

(2017) tillägger att personer med demenssjukdom ofta har betydande svårigheter 

med att anpassa sig till nya miljöer och nya situationer. Dessa svårigheter torde  
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rimligtvis också utgöra ett problem för personer med demenssjukdom vid en 

eventuell sjukhusinläggning dels eftersom en sjukhusinläggning innebär att 

ständigt behöva möta nya människor och nya miljöer, dels eftersom detta i sin tur 

innebär att en person med demenssjukdom då ständigt behöver anpassa sig till nya 

människor och nya miljöer flera gånger dagligen. 

En annan aspekt som gör att beteendemässiga och psykiska symtom vid 

demens utgör ett omvårdnadsproblem är eftersom sjuksköterskor upplever en 

ökad stress när de har hand om dessa patienter. Bortsett från att beteendemässiga 

och psykiska symtom vid demens genererar i ökade omvårdnadsbehov och ökad 

risk för att utsättas av medicinska komplikationer under den sjukhusinneliggande 

perioden (Hessler, et al., 2018), rapporterar även sjuksköterskor att de mest 

stressgivande symtomen hos dessa patienter är vanföreställningar, sömnstörningar 

och aggressiva beteenden. Liknande rapporteringar framlades i studien av 

Hynnien och Saarnio (2015) som även de påvisade att upplevelsen av stress var 

ökad hos sjuksköterskor vid kirurgiska vårdavdelningar som hade hand om 

personer med demenssjukdom som upplevde beteendemässiga och psykiska 

symtom. 

Det som genomsyrar sjuksköterskans arbete är att utföra omvårdnad vilket kan 

sägas ha sin grund i mellanmänskliga relationer (Travelbee, 1971). 

Sjuksköterskans utförande av omvårdnad i dessa relationer kan översättas till 

mellanmänskliga metoder vilket Dyer med kollegor (2018) menar bör utgöra 

förstahandsvalet i behandlingen av beteendemässiga och psykiska symtom vid 

demens. Mellanmänskliga metoder kan bestå i bland annat vårdarsång (Marmstål  

Hammar, et al., 2011), taktil beröring (Woods, Beck & Sinha, 2009),  

aromterapi (Press-Sandler, et al., 2016) och reminiscens (Woods, et al., 2018). 

Genom att använda sig utav mellanmänskliga metoder finns en potential till att 

reducera beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (Wang, Alayrak & 

van der Cammen, 2018). Andrahandsvalet för att behandla beteendemässiga och 

psykiska symtom vid demens består i farmakologiska metoder. Enligt Martin 

(2018) bör denna terapiform dock användas restriktivt. Anledningen belyses dels 

av Sterke med kollegor (2012) som menar att denna terapiform kan ge upphov till 

fallrelaterade skador, dels av Golas & Fischer (2018) som menar att terapiformen 

kan ge upphov till förstärkta beteendemässiga och psykiska symtom. 
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Teoretisk referensram 
Sjukhusinneliggande patienter med demenssjukdom som drabbats av muskulo-

skeletala skador och som genomgått kirurgiskt ingrepp riskerar postoperativt att 

drabbas av beteendemässiga och psykiska symtom vilket kan ge upphov till en 

känsla av sänkt livskvalitet. Föreliggande studie antog att personer med 

demenssjukdom som upplevde beteendemässiga och psykiska symtom 

postoperativt också hade en stor risk att utveckla ett lidande. Med anledning av 

detta ansågs teorin om ”mellan- mänskliga relationer” av Joyce Travelbee (1971) 

vara applicerbar för att belysa sjuksköterskans viktiga arbete i att lindra lidande 

med hjälp utav mellanmänskliga metoder. 

Joyce Travelbees beskrivning om mellanmänskliga relationer innefattar 

relationer som sjuksköterskan skapar med, och i förhållande till sina patienter. 

Sjuksköterskan besitter en omvårdnadskompetens som hon dagligen använder sig 

av i sin yrkesutövning vilken syftar till att främja hälsa hos patienterna som hon 

möter. I dessa möten försöker sjuksköterskan se bortom patient- och 

sjukdomsbegrepp och istället vara medveten om att varje individ som hon möter, 

liksom hon själv, har fysiska, psykiska, sociala, existentiella och spirituella behov. 

Allt som riskerar till att hota en individs hälsa riskerar också till att skapa ett 

potentiellt lidande. När sjuksköterskan identifierar ett eller flera omvårdnadsbehov 

som har risk att skapa ett lidande hos en patient, och tillser att dessa omvårdnads-

behov tas hand om är målet för omvårdnaden uppfyllt, en mellanmänsklig relation 

har kommit till att bildas. 

Travelbee (ibid.)., menar att det i mötet mellan sjuksköterskan och en patient 

finns fyra olika faser. Den första fasen kan sägas utgöra det initiala mötet genom  

vilken sjuksköterskan och patienten har båda sina bestämda roller, att 

sjuksköterskan är just sjuksköterska och att patienten är just patient. I det initiala 

mötet behöver sjuksköterskan sträva efter att ta del av patientens livsvärld med 

allt vad det innebär i syfte att frångå sina egna föreställningar om patienten. 

Effekten av detta blir dels att patienten känner sig inbjuden, dels att patienten 

känner sig likvärdig i mötet med sjuksköterskan. I den andra fasen sker en 

bildning av identiteter mellan sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskan och 

patienten ser varandra som unika individer bakom sina roller och därmed ser de 

varandra som mänskligt jämlika vilket skapar ett naturligt band dem emellan. Den 

tredje fasen innefattar empati vilket uppstår när sjuksköterskan försöker att förstå  
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den djupa meningen av patientens uttryck genom patientens tankar och känslor. 

När sjuksköterskan utövar sin empati upplever patienten en trygghet vilket för de 

båda närmre i den mellanmänskliga relationen. När sjuksköterskan och patienten 

förs närmre uppfattar patienten sjuksköterskans sympati och medkänsla vilket gör 

patienten benägen till att ge uttryck för att bli fri från sitt lidande. När patienten 

och sjuksköterskan har nått denna slutliga fas kan omvårdnadsarbetet påbörjas där 

sjuksköterskan implementerar olika omvårdnadsåtgärder för att hjälpa patienten 

till att bli fri från sitt lidande. 
 
 

Problemformulering 

Muskuloskeletala skador bland personer med demenssjukdom är vanligt 

förekommande och omkring 70.000 personer är årligen föremål för inläggning på 

vårdavdelningar runt om i Sverige till följd av sådana skador. Svårare former av 

muskuloskeletala skador åtgärdas helst kirurgiskt. I det postoperativa förloppet 

ställs stora krav på omvårdnadsansvariga sjuksköterskor eftersom dessa patienter 

har stor tendens till att utveckla beteendemässiga och psykiska symtom. Dessa 

beteenden och symtom riskerar för de drabbade att uppleva sänkt livskvalitet och 

med anledning av detta anses omvårdnadsproblemet vara angeläget för 

sjuksköterskan att fokusera sig på i sin yrkesutövning för att förhindra lidande hos 

personer med demenssjukdom. Trots vikten av att bemöta personer med 

demenssjukdom och sjuksköterskans ansvar i att förhindra lidande förekommer 

det studier som visar på en kunskapsbrist om demenssjukdomar hos 

sjuksköterskor. Vidare upplever sjuksköterskor stress när de vårdar personer med 

demenssjukdom med beteendemässiga och psykiska symtom. Med bakgrund av  

detta ansågs det vara särskilt betydelsefullt att utföra en studie som undersökte  

olika aspekter om kunskap bland sjuksköterskor och om sjuksköterskors möten 

med personer som uppvisade beteendemässiga och psykiska symtom inom den 

postoperativa vårdverksamheten.
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Syfte och frågeställningar 
 

 

 

 

Studien syftade till att undersöka sjuksköterskors kunskaper om demenssjukdom 

samt beskriva sjuksköterskors arbetssätt i att lindra beteendemässiga och psykiska 

symtom hos personer med demenssjukdom som genomgått kirurgi. 

• Vilken kunskap har sjuksköterskor om Alzheimers sjukdom? 

• Vilken kunskap om beteendemässiga och psykiska symtom vid demens har 

sjuksköterskor och vilka metoder använder sig sjuksköterskor av för att 

lindra dessa? 

 

Metod 
Design 
Studier som avser att utföra mätningar av olika slag är oftast kvantitativt lagda och 

dessa mätningar kan utföras över olika tidsperioder (LoBiondo-Wood & Haber, 

2014). Eftersom denna studie hade en begränsad tidsram för att insamla data 

rekommenderade Polit och Beck (2008) att den skulle genomföras som en 

tvärsnittsstudie. En tvärsnittsstudie är ett lämpligt val av design för insamling av 

data vid ett eller flera tillfällen under en kort tidsperiod. Således utfördes denna 

studie som en deskriptiv, kvantitativ tvärsnittsstudie mellan januari och april 

månad år 2019. 
 

Population 
Det finns olika former av metoder för att rekrytera deltagare till studier (Parahoo, 

2014). Den vanligaste typen av rekrytering till studier är genom nyhetsblad, 

sociala medier och genom mailutskick (Polit & Beck, 2008). Deltagare till 

föreliggande studie rekryterades i Sverige via ett internetbaserat socialt medium. 

Inklusionskriteriet för att delta i studien var att man behövde vara legitimerad 

sjuksköterska på en vårdavdelning som bedrev postoperativ vård i Sverige. 

Uppfyllde man inte studiens inklusionskriterie exkluderades man från att få delta i 

studien. Totalt deltog 50 legitimerade sjuksköterskor i studien.  
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Datainhämtningsmetod 
Studier som avser att utföra mätningar kan göra det på olika sätt. Ett vanligt sätt är 

genom enkätundersökningar vilket Polit och Beck (2008) menar ingår i något som 

de kallar för ”strukturerade metoder för självrapportering”. Strukturerade metoder 

för självrapportering som enkätundersökningar används då man i förväg redan vet 

vad man vill ha svar på och vet vilka frågor som därför skall ställas. Dessa enkäter 

kan utformas på ett antal sätt men vanligast är att enkäterna innehåller frågor, 

påståenden och/eller skattningsskalor (ibid.). I mitten av januari år 2019 

annonserades information ut om denna studie och en inbjudan för legitimerade 

sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriteriet att delta (se. Bilaga 1.). 

Enkätundersökningen hölls öppen under totalt 12 veckor.  
 

Instrument 
 

Kunskapsområde för/om Alzheimers 
sjukdom Antal frågor i kunskapsområdet 

Risk 6 

Prevention 4 

Detektion 2 

Symtom och tecken 17* 
Behandling 3 

 

                         Tabell 1. En överblick av kunskapsområdena i BKAD och antalet frågor som  
                         tillhör respektive kunskapsområde.  
                            *På grund av ett publiceringsfel exkluderades oavsiktligen en fråga 
 

Datainstrumentet i föreliggande studie, (se. Bilaga 2. Översatt instrument), består 

av det validerade instrumentet ”Basic Knowledge of Alzheimer’s Disease” 

(BKAD) (Kirk Weise & Williams, 2018) som är utformat för att undersöka 

kunskaper om Alzheimers sjukdom. Instrumentet är indelat i fem kunskaps-

områden (Tabell 1.)., och samtliga frågor besvaras med antingen ”sant” 

eller ”falskt”. Frågorna i instrumentet härstammar från Alzheimer’s Association 

Ten Warning Signs (Alzheimer’s Association, 2016) och från andra validerade 

kunskapsskalor samt inputs från experter inom området. Instrumentet belyser 

olika områden som har visat sig kunna ställas till relation till Alzheimers sjukdom 

så som diabetes, stroke, skallskada samt syn- och sömnproblem. Dr. Christine 

Williams vid Florida University som är upphovsmakaren till instrumentet 

godkände skriftligen användandet av instrumentet till föreliggande studie.  
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Frågorna i instrumentet översattes av författaren till föreliggande studie från det 

engelska språket till det svenska språket (Råholm, et al., 2010).  De översatta 

frågorna diskuterades mellan studieförfattaren och studieförfattarens handledare 

och granskades av handledaren innan instrumentet publicerades i socialt medium.                                      

Bland deltagarna undersöktes även kunskaper om beteendemässiga och psykiska 

symtom vid demenssjukdom. Frågor utarbetades av studieförfattaren utifrån 

tidigare vetenskapliga artiklar med input från handledaren.  Frågorna avsåg att 

undersöka deltagares utbildnings- och kunskapserfarenheter om beteendemässiga 

och psykiska symtom vid demens samt hur deltagarna ställde sig till att 

demensvård som läroämne borde ökas i den grundläggande sjuksköterske-

utbildningen. Erfarenhet och kunskap av beteendemässiga och psykiska symtom 

undersöktes genom att fråga om sjuksköterskorna mött personer med 

demenssjukdom som upplevt beteendemässiga och psykiska symtom i ett 

postoperativt förlopp. Deltagares rapporteringar om antalet möten de haft med 

denna patientgrupp angavs med hjälp utav numeriska alternativ och 

svårighetsgraden i dessa möten graderades på en sjugradig Likert-skala där 0 

motsvarade ”inte alls svårt” och där 6 motsvarade ”extremt svårt”. Deltagarnas 

sätt att möta och behandla dessa beteendemässiga och psykiska symtom 

efterfrågades i en fråga där ett utav tre alternativ kunde väljas. Svarsalternativ om 

hur man valde att hantera dessa symtom var; mellanmänsklig metod, 

farmakologisk metod eller kombination av mellanmänsklig metod och 

farmakologisk metod (Bilaga 3.). 
 

Databearbetning och dataanalys 
Samtliga insamlade enkäter har analyserats utifrån en kvantitativ ansats där en 

deskriptiv, statistisk analys användes. Denna analysform gör det möjligt att tolka 

numerisk information (Polit & Beck, 2008). Materialet har bearbetats i SPSS 

(Statistical Package of Social Science), version 25.0. Resultatet redovisas i 

diagram eftersom Polit & Beck (ibid.)., menar att detta möjliggör faciliterande 

redovisning av distributionsfrekvensen hos en eller flera variabler. 
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Etiska överväganden 
Denna studie utfördes som en enkätstudie inför en magisterexamen. Studier som 

avser att bedriva forskning som rör människor behöver i princip alltid genomgå en 

etisk prövning (SFS 2003:460) men det behöver inte arbeten som utförs inom 

ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Således 

genomgick inte denna studie en etisk prövning. Med tanke på studiedeltagarnas 

höga grad av anonymitet i besvarandet av studiens enkäter identifierades inga 

risker för deltagare att delta i studien. Deltagare informerades skriftligen om 

studien och dennes syfte vilket genererade i ett informerat samtycke. Vad gällde 

möjligheten att avbryta studien informerades deltagarna att denna möjlighet fanns 

fram till det att de skickade in enkäten och ett antal personer valde att avbryta 

studien innan samtliga frågor besvarats. Deltagarna informerades om att 

samtycket inte gick att återkalla efter att de skickat in enkäterna eftersom 

enkäterna inte kan spåras relaterat till deras höga grad av anonymitet. Graden av 

anonymitet bedömdes vara särskilt viktig för att möjliggöra inhämtandet av 

uppriktiga och sanningsenliga svar. Insamlade enkäter förvarades elektroniskt och 

endast studieansvarig och studieansvarigs handledare hade åtkomstmöjligheter till 

enkätsvaren. 

Resultat 
Total erhölls 50 enkäter från sjuksköterskor som arbetar på avdelningar som 

bedriver postoperativ vård. Majoriteten (n=42, 84 %) uppgav att de varit 

verksamma som sjuksköterskor mer än 1 år och resterande (n=8, 16 %) uppgav att 

de varit yrkesverksamma mindre än 1 år. Tre av fyra deltagare (72 %) 

rapporterade att demensvård i deras grundutbildning som kurs- eller läroämne var 

minimal och 96 % av deltagarna ansåg att utbildning i demensvård borde ökas i 

den grundläggande sjuksköterskeutbildningen. 
 

Sjuksköterskors kunskaper om Alzheimers sjukdom 
Resultatet från de olika kunskapsområdena i instrumentet ”Basic Knowledge of 

Alzheimer’s Disease” samt från frågorna som undersöker sjuksköterskors 

kunskaper om beteendemässiga och psykiska symtom vid demens redovisas här 

nedanför var för sig med tillhörande diagram. I nedanstående diagram där ”*” 

intill frågeställningarna är angivet innebär det att det korrekta svaret är ”sant”. 
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Kunskapsområde om risk för Alzheimers sjukdom 
Att det finns en ärftlig komponent som spelar in i risken att utveckla Alzheimers sjukdom 

är numera känt som en klar riskfaktor vilket 94 % av deltagarna i denna studie visade sig 

ha kunskaper om. Olika ohälsotillstånd kan bidra till risken att utveckla Alzheimers 

sjukdom såsom diabetes, högt blodtryck och stroke vilket mer än hälften av studie-

deltagarna (68 %) visade sig ha kunskaper om. I kontrast till detta hade 32 % av studie-

deltagarna svarat inkorrekt och menade på att dessa ohälsotillstånd inte ökade risken för att 

utveckla Alzheimers sjukdom. En svarsambivalens kunde påvisas i frågan om huruvida en 

allvarlig hjärnskada var en riskfaktor för att utveckla Alzheimers sjukdom. Här svarade 

drygt hälften av deltagarna korrekt (52 %) och 48 % av deltagarna inkorrekt. Identiska 

siffror mellan korrekt och inkorrekt fanns i frågan om hur ens nutritionsstatus påverkade 

risken för att utveckla Alzheimers sjukdom vilket även här tyder på en svarsambivalens 

bland deltagarna. Slutligen i riskkategorin fanns det en fråga som majoriteten av 

studiedeltagarna besvarade korrekt (96 %) vilken var den om att Alzheimers sjukdom inte 

tillhör det normala åldrandet (Figur 1.). 

 
Figur 1. Procentuell fördelning av sjuksköterskors kunskaper om individers risk att drabbas av Alzheimers sjukdom (n=50) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kunskapsområde om prevention vid Alzheimers sjukdom 
Att hålla sig mentalt aktiv (66 %), att vara med andra i ett socialt sammanhang (78 %) 

och att hålla sig fysiskt aktiv (74 %) är alla åtgärder som anses kunna verka preventivt för 

att utveckla Alzheimers sjukdom vilket sjuksköterskor visade sig ha kunskaper om. Att 

hålla sig mentalt aktiv ansåg 34 % av sjuksköterskorna inte var en preventiv åtgärd och 
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att vara med andra i ett socialt sammanhang ansåg 22 % av sjuksköterskorna inte vara en 

preventiv åtgärd (Figur 2.). 
 

 
Figur 2. Procentuell fördelning av sjuksköterskors kunskaper om prevention vid Alzheimers sjukdom (n=50) 

 

Kunskapsområde om detektion vid Alzheimers sjukdom 
Att tidigt detektera tecken och symtom vid Alzheimers sjukdom är viktigt för att vid ett 

tidigt stadium insätta adekvat läkemedelsbehandling. Sjuksköterskor i detektions-

kategorin tolkas ha en samsyn om att minnestest borde ingå för personer över 65 år i den 

vanliga hälsokontrollen (98 %) och att sådana minnestester kan ta så lite som upp till fem 

minuter (70 %) (Figur 3.). 

 
Figur 3. Procentuell fördelning av sjuksköterskors kunskaper om detektion vid Alzheimers sjukdom (n=50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapsområde om symtom och tecken vid Alzheimers sjukdom 
Symtom- och teckenyttringar bland personer med Alzheimers sjukdom ter sig olika men 

för det tränade ögat kan vissa tecken och symtom vara avgörande och viktiga för att ställa 

diagnosen om Alzheimers sjukdom. På samtliga frågor förutom tre uppgav minst 8 av 10 

sjuksköterskor korrekta svar. Att personer med Alzheimers sjukdom visst kan drabbas av 

nedstämdhet visste samtliga (100 %) sjuksköterskor. Att personer med Alzheimers 

sjukdom inte upplever mindre stress än andra och att personer med Alzheimers sjukdom 

inte upplever mindre smärta än andra uppgav 98 % respektive 80 % av sjuksköterskorna. 
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Dock ansåg 38 % att det inte var märkvärdigt att en person har på sig en varm jacka när 

det är varmt utomhus och 58 % ansåg heller inte att nytillkomna synproblem kan vara ett 

tidigt tecken för Alzheimers sjukdom (Figur 4.1-4.2.). 
 

 
Figur 4.1 Procentuell fördelning av sjuksköterskors kunskaper om symtom och tecken vid Alzheimers sjukdom (n=50) 

 

 
Figur 4.2 Procentuell fördelning av sjuksköterskors kunskaper om symtom och tecken vid Alzheimers sjukdom (n=50) 

 

 

Kunskapsområde om behandling vid Alzheimers sjukdom 
Även om forskningen kring olika terapiformer för att behandla Alzheimers sjukdom tycks 

progrediera långsamt fanns det ändock deltagare i föreliggande studie som mycket riktigt 

kunde konstatera att tidig upptäckt kan leda till bättre chanser för att bromsa ned 

sjukdomsprogressen vid Alzheimers sjukdom (90 %), att det inte finns ett botemedel för 

sjukdomen (98 %) och att det finns läkemedel som kan verka till att sjukdomen inte blir 

värre (72 %) (Figur 5.). 
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Figur 5. Procentuell fördelning av sjuksköterskors kunskaper om behandling vid Alzheimers sjukdom (n=50) 

 

 

Sjuksköterskors kunskap om beteendemässiga och psykiska symtom 
vid demens och metoder som används för att lindra dessa 
Samtliga sjuksköterskor uppgav att de hade mött en patient med demenssjukdom som 

upplevt beteendemässiga och psykiska symtom i ett postoperativt förlopp. Mer än 

hälften av sjuksköterskorna (n=27, 54 %) uppgav att de hade haft fyra eller fler av 

sådana möten under den senaste månaden (Figur 6.)., och av dessa möten uppskattade 

majoriteten av deltagarna (n=23, 46 %) att dessa motsvarade en ”4” på den sjugradiga 

Likert-skalan (Figur 7.). 
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Figur 6. Antalet möten med personer med demenssjukdom som sjuksköterskor haft under den senaste 
månaden (n=50) 

 
 

Figur 7. Uppskattad svårighetsgrad som sjuksköterskor rapporterat i deras möten med personer med 
demens som upplevt beteendemässiga och psykiska symtom i ett postoperativt förlopp (n=50) 
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Sjuksköterskors generella kunskaper om beteendemässiga och psykiska symtom vid 

demens undersöktes med hjälp utav fem frågor (Figur 8.)., från vilka det kunde noteras en 

kunskapsbrist inom aspekterna för den forskning som bedrivs kring demensvård och för 

hur analgetiska och sederande läkemedelspreparat påverkar personer med demens-

sjukdom. Majoriteten av studiedeltagarna hade svarat inkorrekt vid frågeställningen om 

huruvida en demenssjukdom utgör en kontraindikation för planerad kirurgi. Här menade 

64 % av studiedeltagarna att en demenssjukdom inte utgör en kontraindikation för elektiv 

kirurgi. 

 
 

 

 

Av det totala antalet deltagare använde mer än hälften sig av farmakologiska metoder 

(60 %) för att specifikt avhjälpa eller lindra beteendemässiga och psykiska symtom 

medan 36 % använde sig av mellanmänskliga metoder som lindrande åtgärder. Endast 

4 % av deltagarna kombinerade dessa två behandlingsmetoder (Figur 9.). 
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Figur 9. Sjuksköterskors olika val av metod för att lindra beteendemässiga 
och psykiska symtom vid demens i ett postoperativt förlopp (n=50) 

 
 

Figur 8. Sjuksköterskors generella kunskaper om beteendemässiga och psykiska symtom vid demens 
(n=50) 
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Resultatdiskussion 
Det finns ett deficit i kunskapen om Alzheimers sjukdom. I riskkategorin angav 

mindre än 70 % av deltagarna korrekta svar på fyra av sex frågor och i 

preventionskategorin angav mindre än 75 % av deltagarna korrekta svar på två av 

fyra frågor. Deficiten torde kunna kopplas till hur stor plats demensvård tillåts 

erhålla i den grundläggande sjuksköterskeutbildningen. 72 % av deltagarna i 

denna studie angav att demensvård som läroämne i deras grundutbildning till 

sjuksköterska var minimal och 96 % önskar att demensvård som läroämne ska 

höjas i grundutbildningen till sjuksköterska. Studiedeltagarnas uppfattning om att 

demensvård är bristfällig i grundutbildningen stämmer väl överens med de 

slutsatser som Socialstyrelsen (2017) lyfter fram i sin rapport ”En nationell 

strategi för demenssjukdom – Underlag och förslag till prioriterade insatser till 

2022”. I rapporten lyfts det fram att demensvård är eftersatt i dagens hälso- och 

sjukvårdsutbildningar däribland inom den grundläggande sjuksköterske-

utbildningen och kunskap och kompetens är de områdena där det finns störst 

problem. Socialstyrelsen påpekar att denna kunskaps- och kompetensbrist hos 

sjuksköterskor försvårar diagnostik, läkemedelsbehandling och tidig upptäckt av 

kognitiv svikt samt försämrar livskvaliteten och vården och omsorgen för 

personer med demenssjukdom.  

Brist på kompetens inom läkemedelsbehandling var bekräftad även i denna studie 

där endast 72 % av sjuksköterskorna hade kunskap om att det finns läkemedel 

som kan verka till att sjukdomen inte blir värre. Att kunskaper inom demensvård 

är bristande är särskilt problematiskt, menar Devi, et al. (2018), eftersom antalet 

personer som insjuknar i en demenssjukdom ökar för vart år som går. Behovet av 

utbildning bland hälso- och sjukvårdspersonal om vård för personer med 

demenssjukdom har beskrivits som särskilt avgörande för framtiden i 

Världshälsoorganisationens (WHO, 2017) rapport ”Global Action Plan on the 

Public Health Response to Dementia 2017–2025”. Hur ska man då gå tillväga 

med problemet om kunskapsbrist bland sjuksköterskor? Ett uppenbart förslag är 

att demensvård borde få större plats i den grundläggande 

sjuksköterskeutbildningen och för de sjuksköterskor som redan arbetar kliniskt 

men som brister i sina kunskaper om demenssjukdomar däribland Alzheimers 

sjukdom föreslår Kang med kollegor (2016) att olika utbildningsinsatser kan  
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implementeras. Evripidou med kollegor (2019) menar att faciliterande åtgärder i 

detta är genom ett organisatoriskt stöd och pedagogiska möjligheter. 

Generaldirektör Olivia Wigzell för Socialstyrelsen i Sverige påpekar i en 

debattartikel om ”Framtidens geriatrik” (2016) att de nationella riktlinjerna för 

vård och omsorg av personer med demens har fått ett stort genomslag. Omfattande 

utbildningsinsatser har genomförts och personcentrerad omvårdnad har blivit ett 

etablerat begrepp. Vidare framhålles att drygt 85.000 personer genomfört 

webbutbildningen Demens ABC som baserar sig på Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer. Webbutbildningen ger en bra grund men uppfyller inte de kunskaper 

som en sjuksköterska bör ha i dagens omvårdnad vilket denna studie visar tydliga 

resultat på.  

Det framkom genom denna studie att sjuksköterskor vid postoperativa 

vårdavdelningar har bristande kunskaper i om hur man bemöter och behandlar 

beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Hela 60 % av deltagarna 

använde sig av farmakologiska metoder för att specifikt lindra eller avhjälpa dessa 

beteenden och symtom. Detta är ett oroväckande fynd dels eftersom det finns 

mängder av data som ger förslag på mellanmänskliga metoder som man kan 

använda sig av för att lindra beteendemässiga och psykiska symtom (Woods, Beck 

& Sinha, 2009; Marmstål Hammar, et al., 2011; Press-Sandler, et al., 2016; Dyer, 

et al., 2018; Wang, Albayrak & van der Cammen, 2018; Woods, et al., 2018), dels 

eftersom det finns data som belyser det problematiska att använda sig av 

farmakologiska metoder för att lindra beteendemässiga och psykiska symtom vid 

demens (Sterke, et al., 2012; Kales, et al., 2015; Martin, 2018; Golas & Fischer, 

2018). Det som gör detta fynd än mer oroväckande och problematiskt är att 86 % 

av deltagarna var införstådda i att opioider och bensodiazepiner kan ge upphov 

till, och förstärka beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. 

Sammanfattat torde det innebära att även om man har kunskapen om olika 

läkemedelspreparats kognitiva bieffekter använder man sig ändå av dessa preparat 

för att specifikt avhjälpa beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. 

Denna form av negligering kan inte anses vara förenad med 

patientsäkerhetslagens lydelse och hur hälso- och sjukvård skall utföras, dvs. med 

en god och en säker standard.  
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Joyce Travelbee (1971) talar om den mellanmänskliga relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten där sjuksköterskan försöker bilda sig en uppfattning 

om hur hon bäst kan hjälpa en person som befinner sig i en utsatt situation med 

hjälp utav omvårdnadsåtgärder som i denna studie översattes till mellanmänskliga 

metoder. Metoder som vårdarsång, reminiscens och/eller aromterapi är några utav 

de mellanmänskliga metoder en sjuksköterska kan använda sig utav i mötet med 

en person med demenssjukdom som upplever beteendemässiga och psykiska 

symtom postoperativt. En förmildrande blick bör dock användas när resultatet 

tolkas kring om vilka metoder sjuksköterskor använder sig av för att lindra 

beteendemässiga och psykiska symtom. En av anledningarna till varför beteende-

mässiga och psykiska symtom uppstår beror sannolikt på en smärtkomponent 

(Sampson, et al., 2015) och därför administreras ibland opioider för att undanröja 

grundproblemet då alla har rätt till en god postoperativ smärtlindring, även 

personer med kognitiv svikt.  

I det förebyggande arbetet föreslår Bray (2006) att sjuksköterskan tar sig tiden vid 

det preoperativa inskrivningssamtalet att genomföra en gedigen genomgång av 

patientens livshistoria i huvudsak med patienten, men fördelaktigt även med 

patientens närstående. På så sätt kan ett större omfång göras kring personens 

livshistoria. Från genomgången av livshistorien fås viktig information som 

vägleder hälso- och sjukvårdspersonalen (Mosk, et al., 2017) i hur de bäst kan 

omvårda personen i den postoperativa fasen som troligtvis inte bara upplever 

någon grad av smärta, men utan även någon grad av oro. Orosbringande faktorer 

är starka bidragande komponenter till att beteendemässiga och psykiska symtom 

vid demens uppstår (Trivedi, et al., 2018). Personer med en demenssjukdom som 

upplever oro har stor tendens till att bli aggressiva och hämningslösa och detta är 

just några av de anledningarna till att sjuksköterskor behöver arbeta förebyggande 

och lindrande (Braun, et al., 2018). När sjuksköterskan har genomfört ett gediget 

preoperativt arbete för personen med demenssjukdom som ska genomgå kirurgi, 

vinner sjuksköterskan dels patientens förtroende, dels tid för att hjälpa personen 

som med största sannolikhet kommer att uppleva beteendemässiga och psykiska 

symtom i det postoperativa förloppet.  

Vad som vidare framkom genom resultatet var att totalt 64 % av studiedeltagarna 

angav att en demenssjukdom inte utgör en kontraindikation för kirurgi. Detta är 

anmärkningsvärt eftersom studier (Abrahamsen, et al., 2009; Bai, et al., 2018;  
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Styra, et al., 2019) anger att kirurgisk behandling bör ordineras med varsamhet  

till personer med demenssjukdom sett till att det postoperativa förloppet kan bli 

särskilt komplicerat för denna patientgrupp. Det som än mer förstärker bilden om 

att kirurgi på personer med demenssjukdom är vanligt är eftersom så många som 

upp till tjugo av studiedeltagarna hade haft vars tre till fem sådana möten i den 

postoperativa verksamheten. Detta talar för att kirurgi på personer med 

demenssjukdom de facto är relativt vanligt förekommande. 
 

Metoddiskussion 
Denna studies datainsamlingsmetod utgjordes av en onlinebaserad enkät-

undersökning. Liksom i nästintill alla forskningsstudier har även denna studies 

datainsamlingsmetod styrkor och begränsningar. Det validerade instrumentet som 

användes för att undersöka kunskaper om Alzheimers sjukdom har utvecklats dels 

utifrån Alzheimer’s Association Ten Warning Signs (Alzheimer’s Association, 

2016), dels utifrån andra validerade kunskapsskalor samt inputs från experter 

inom området. Kimberlin och Winterstein (2008) menar att när en studie använder 

sig av ett befintligt instrument medför det en kvalitetssäkring och genom 

användningen uppnår man även kostnadseffektivitet eftersom det innebär att ett 

instrument inte behöver skapas från grunden. 

För att instrumentet skulle kunna appliceras i en svensk kontext översattes 

instrumentet från det engelska språket till det svenska språket. När översättningar 

av texter genomförs finns risk för misstolkningar och Hilton och Skrutkowski 

(2002) lyfter fram att en enkel översättning från ett språks ord till ett annat språks 

ord inte är tillräckligt för att ta hänsyn till de kulturella och språkliga skillnaderna 

som kan finnas. I denna studie anses dock både risken för kulturella skillnader och 

risken för språkliga skillnader som små. De kulturella skillnaderna anses mindre 

betydelsefulla då kunskapen om risker, prevention och behandling vid Alzheimers 

sjukdom får anses som vedertagna runt om i världen.  

För att undvika språkliga misstolkningar hade studieförfattaren en ständig 

korrespondens med studiehandledaren. Korrespondensen med det översatta 

instrumentet medförde att instrumentets innehåll genomgick ett antal gångers 

korrigeringar. I denna korrespondens exkluderades oavsiktligen en fråga från 

instrumentet i kunskapsområdet om symtom och tecken vid Alzheimers sjukdom. 

Exkluderingen av frågan anses inte ha påverkat resultatet då respektive fråga  
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analyserades och redovisades separat samt eftersom ingen total poäng från 

instrumentet erhölls. 

Studiedeltagarnas kunskaper om beteendemässiga och psykiska symtom vid 

demens undersöktes genom påståenden som studieförfattaren sammanställt utifrån 

publiceringsresultat från vetenskapliga artiklar. Även dessa påståenden 

kontrollerades av studiehandledaren och korrigerades vid behov. Polit och Beck 

(2008) skriver att innehållsvaliditet berör graden till vilken ett instrument har 

tillräckligt med innehåll för att kunna undersöka det som ska undersökas. 

Kunskapspåståendena för denna studie anses vara tillräckliga för att undersöka 

sjuksköterskors kunskap om beteendemässiga och psykiska symtom vid demens 

samt vilka metoder de använder sig av för att lindra dessa beteenden och symtom. 

Dock bör det påpekas att ytterligare frågor inom ämnet hade kunnat medföra en 

djupare kunskap. Polit och Beck (2008) påpekar vidare att för att höja ett 

instruments innehållsvaliditet är det vanligt att instrumentet genomgår granskning 

av en expertpanel något som kunskapsfrågorna om beteendemässiga och psykiska 

symtom vid demens till denna studie inte genomgick.  

Hela instrumentet som översattas och i delar av instrumentet som skapades 

användes endast svarsalternativen ”sant” och ”falskt”. En begränsning som kan 

diskuteras är att det inte fanns utrymme för deltagare att svara ”vet ej”. I själva 

verket kan det vara så att deltagare ibland väljer ett alternativ som de inte håller 

med om eller har kunskap om just på basen av bristen på alternativsmöjligheter. 

Genom att uttryckligen erbjuda ett ”vet ej”-alternativ visar studien på att det är 

acceptabelt att som deltagare ange att man inte har någon kunskap (Krosnick, 

2018). I motsats till att förespråka ”vet ej”-alternativ, menar Krosnick et. al., 

(2002), att mindre svarsalternativ ger mindre utrymme för tveksamheter och på så 

sätt kan mindre svarsalternativ vara lämpligt för en studie att använda sig av när 

direkta och beslutsamma svar önskas erhållas. Denna studie bygger till stor del på 

kunskapsfrågor och studiedeltagarna anses kunna ställning om de besitter en 

kunskap eller ej.  

Studiens onlinebaserade enkätundersökning utannonserades i ett internetbaserat 

socialt medium som riktade sig till sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor runt 

om i Sverige och vid tillfället hade 27.388 medlemmar. Stokes med kollegor 

(2019) drar slutsatsen om att val av sociala medium är avgörande för utfallet då  
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olika sociala medium har olika demokratiska målgrupper. Valet av socialt 

mediums grupp för denna studie får anses vara riktigt även om antalet 

respondenter anses som litet i förhållande till antalet medlemmar. Polit och Beck 

(2008) menar att antalet studiedeltagare till denna studie kan vara otillräckligt för 

att framställa rättvisande och generaliserbara slutsatser. För att en studie ska 

kunna lägga fram rättvisande och generaliserbara bevis, enligt Polit och Beck 

(ibid.)., behöver studien ha en design som möjliggör inhämtandet av data för att 

möta bevisbördan. Denna studies enkätundersökning genomfördes online på 

basen av datainsamlingsmetodens kostnadseffektivitet även om VanGeest & 

Johnson (2011) påpekar att enkäter som skickas via reguljär post eller distribueras 

personligen har en större möjlighet att besvaras. En annan insamlingsmetod hade 

givetvis kunnat genomföras och möjligheten till utdelning av enkäter på 

arbetsplatser undersöktes i planeringsstadiet av denna studie.  

Kontakt togs med enhetschefer vid ortopediska vårdavdelningar i Skåne län på 

Lunds universitetssjukhus, Kristianstad centralsjukhus, Ängelholms sjukhus och 

Helsingborgs lasarett. Enhetschefer såg positivt på att studien skulle genomföras 

vid deras respektive avdelningar men framförde även att ett godkännande av 

verksamhetschefen behövde erhållas. Vidare framkom det vid samtalen med 

berörda enhetschefer att logistiken till att träffa alla sjuksköterskor på respektive 

avdelningar försvåras på grund av sjuksköterskornas skiftarbete. 

Sammanfattningsvis resulterade den begynnande undersökningen om att 

genomföra en fysisk enkätundersökning bland sjuksköterskor på deras 

arbetsplatser till att en onlinebaserad metod valdes. Online enkäter innebär en 

valfrihet att delta och att avbryta när man vill. En sådan valfrihet menar 

LoBiondo-Wood och Haber (2014) kan attrahera fler potentiella deltagare till en 

studie även om detta kan påverka antalet fullständigt ifyllda enkäter som en studie 

erhåller. Även ur en forskningsetisk synvinkel möjliggjorde denna stora valfrihet 

för studiedeltagarna att när som helst avsluta sitt deltagande vilket ju är en av de 

etiska principerna inom forskning. Nackdelen med valfriheten som online enkäter 

erbjuder visar sig oftast i att antalet ofullständigt ifyllda enkäter är stort.  I denna 

studie antogs endast fullständigt ifyllda enkäter till databearbetningsprocessen 

eftersom fullständigt ifyllda enkäter ger möjlighet till att utföra noggranna 

undersökningar av svaren som är lämnade härvid. 
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Slutsats och kliniska implikationer 
Föreliggande studie frambringar bevis om ett deficit i sjuksköterskors kunskaper 

om demenssjukdom och deras sätt i att ge god omvårdnad till personer med 

demenssjukdom. Dessa kunskapsluckor har stor risk att utsätta personer med 

demenssjukdom för en känsla av sänkt livskvalitet. Är inte deras demenssjukdom, 

sjukdomens påverkan på personen och sjukdomens påverkan på personens nära 

och kära ett lidande nog? Denna studie framhäver betydelsen av utbildning till 

sjuksköterskor för att optimera deras potential till att ge en fullgod och 

kvalificerad vård till personer med demenssjukdom. Sådana utbildningsinsatser 

kan med fördel appliceras i flera av hälso- och sjukvårdens olika områden såväl på 

utbildningsnivå som på yrkesverksam nivå. Denna studie kan även verka som en 

kunskapskälla för kirurgiska verksamheter över hur arbetsläget ser ut för personer 

med demenssjukdom och för hur kirurgiska verksamheter kan arbeta för att 

förbättra behandlingen till personer med demenssjukdom. Det som framkom i 

denna studie är att kirurgi på personer med demenssjukdom är vanligt även om 

merparten av den vetenskapliga litteraturen anger att kirurgi för denna 

persongrupp bör ordineras restriktivt sett till att efterförloppet kan bli särskilt 

komplicerat för personen med demenssjukdom. Det hade med anledning av detta 

varit av intresse att studera hur de kliniska förhållandena verkligen ser ut och hur 

det kommer sig att allt fler personer med demenssjukdom vårdas inom kirurgin. 

Andra studier som hade varit av intresse är sjuksköterskors olika sätt att ge 

omvårdad till personer med demenssjukdom inom den kirurgiska 

vårdverksamheten. 
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Bilaga 1 
Introduktion 

Det förekommer begränsad forskning som undersöker personer med demenssjukdom som kirurgpatienter. 

Fallolyckor och andra trauman är vanligt förekommande i denna persongrupp vilket kan bidra till olika former 

av skelettrelaterade skador. I vissa fall behöver dessa skador åtgärdas kirurgiskt och vården för dessa personer i 

det postoperativa förloppet sker därefter vanligtvis vid vårdavdelningar som huvudsakligen är bemannade av 

sjuksköterskor. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) drabbar omkring 90 % av personer 

med demenssjukdom. BPSD kan definieras som avvikande tankar och beteenden och kan ta sig i uttryck 

genom vanföreställningar, hallucinationer, agitation/upprördhet, depression/nedstämdhet, ångest, 

upprymdhet/eufori, apati/likgiltighet, hämningslöshet, lättretlighet/labilitet, motorisk rastlöshet, 

sömnstörningar och nedsatt eller ökad aptit. 
 

Syfte 

Studiens syfte är att undersöka sjuksköterskors arbete med personer med demenssjukdom i ett postoperativt 

förlopp efter kirurgi. 
 

Undersökningsgrupp 

För att inkluderas i denna studie gäller följande; 

Du är legitimerad sjuksköterska och arbetar i dagsläget vid en vårdavdelning som bland annat bedriver 

postoperativ vård, dvs. vård efter operation. 
 

Datainsamlingsmetod och datainstrument 

Datainsamlingsmetoden i denna studie är genom enkätundersökningar som genomförs dels i realtid, och dels 

online. Du kommer att tillhöra den sistnämnda gruppen. Enkäten är uppbyggd i olika områden men beräknas 

endast att ta 5-10 minuter att besvara och består utav 46 flervalsfrågor. 
 

Etiskt förhållningssätt 

Ditt svar behandlas strikt anonymt. Genom att skicka in enkäten online lämnar du automatiskt ett 

samtycke om att delta i studien och ditt samtycke kan därefter inte återkallas eftersom denna studie inte 

använder sig utav kodnummer eller liknande för att kunna identifiera vem som har svarat i vilken enkät. 
 

Studieansvarigs övriga kommentarer 

Det är av största vikt att du känner till att dina svar är helt anonyma och därmed kommer ingen att kunna veta 

om vad du specifikt har svarat. Det är också av vikt att du som deltagare försöker fylla i hela enkäten, så 

långt som det är möjligt, eftersom detta bidrar till ett mer rättvisande resultat som kan spegla de verkliga 

förhållandena. Kom ihåg; genom ditt deltagande bidrar du till forskningen och till förbättrad omvårdnad för 

personer med demenssjukdom! Det ska du på förhand ha ett stort tack för! 

 

Enkätåtkomst fås genom att använda sig av nedanstående länk; 

https://surveys.enalyzer.com?pid=amburun3 

__________________ 

Patrik Karlsson, B.Sc. 

Leg. Sjuksköterska         

Vid frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta mig på h17patrk@du.se! 

mailto:h17patrk@du.se
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Bilaga 2 
 

1. Risken för att insjukna i Alzheimers sjukdom är större om någon av ens föräldrar hade sjukdomen.       

2. Ju snabbare man får hjälp för Alzheimers sjukdom desto bättre chans har man att bromsa sjukdomen. 

3. Personer som har Alzheimers sjukdom hade kunnat komma ihåg saker om de bara försökte mer. 

4. Att sluta delta i sociala aktiviteter kan vara ett tecken på Alzheimers sjukdom. 

5. Att ha på sig en varm jacka när det är varmt utomhus kan vara ett tecken på Alzheimers sjukdom. 

6. En allvarlig hjärnskada kan öka risken för Alzheimers sjukdom. 

7. Att glömma namnen på tidigare kända objekt kan vara ett tecken på Alzheimers sjukdom. 

8. Att försöka hålla sig mentalt aktiv kan hjälpa till att reducera risken för Alzheimers sjukdom. 

9. Alzheimers sjukdom tillhör det normala i att bli äldre. 

10. Personer med Alzheimers sjukdom har en lägre förmåga att uppleva smärta än andra. 

11. Att vara med andra kan bidra till att bibehålla ett skärpt minne. 

12. Det finns ett botemedel för Alzheimers sjukdom. 

13. Att skapa skriftliga listor som ett redskap för att minnas är hjälpsamt i ett begynnande stadium av Alz-
heimers sjukdom. 

14. Läkemedel finns tillgängliga som kan förhindra att Alzheimers sjukdom blir värre. 

15. Att genomgå screening för minnesproblem kan ta så lite som upp till fem minuter. 

16. Personer med begynnande Alzheimers sjukdom kör aldrig vilse. 

17. Inget kan göras för att reducera risken för Alzheimers sjukdom. 

18. Personer med en ohälsobakgrund av diabetes, högt blodtryck eller stroke har en högre risk för Alzhei-
mers sjukdom. 

19. Dålig nutritionsstatus kan öka risken för Alzheimers sjukdom. 

20. Personer över 65 år borde få möjligheten att testa sitt minne som en del i den vanliga hälsokontrollen. 

21. Att flera gånger glömma bort avtalade möten kan vara ett tecken på Alzheimers sjukdom. 

22. Personer med Alzheimers sjukdom upplever mindre stress än andra. 

23. Att tappa bort sina nycklar då och då är normalt. 

24. Personer med Alzheimers sjukdom kommer alltid att känna igen sina vänner och sina familje-med-
lemmar. 

25. Att hålla sig fysiskt aktiv kan hjälpa till att reducera risken för Alzheimers sjukdom. 

26. Att ha svårt för att komma ihåg spelreglerna till ett spel som man har spelat flera gånger förut kan vara 
ett tecken på Alzheimers sjukdom. 

27. Att ha svårigheter i att räkna kan vara ett tecken på Alzheimers sjukdom. 

28. Personer med Alzheimers sjukdom är aldrig nedstämda. 

29. Att ha svåra problem med att följa uppmaningar kan vara ett tecken på Alzheimers sjukdom. 

30. Att ställa samma fråga om och om igen kan vara ett tecken på Alzheimers sjukdom. 

31. Nytillkomna synproblem kan utgöra ett tidigt tecken för Alzheimers sjukdom. 

32. Sömnbrist kan öka risken för Alzheimers sjukdom. 
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Bilaga 3 
1. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens har inte visat kunnat leda till en nedsatt livs-

kvalitet hos de drabbade eftersom detta är svårt att forska på. 
      - Sant 
      - Falskt 

2. Sjukhusmiljön är anpassad för personer med demens. 
      - Sant 
      - Falskt 

3. Demens utgör en kontraindikation för elektiv (planerad) kirurgi. 
      - Sant 
      - Falskt 

4. Smärta ökar risken för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. 
      - Sant 
      - Falskt 

5. Opioider (ex. Morfin m.fl.)., eller benzodiazepiner (ex. Oxascand/Sobril m.fl.)., har en låg risk att 
förvärra beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. 
      - Sant 
      - Falskt 

6. Utbildning i demensvård borde ökas i den grundläggande sjuksköterskeutbildningen. 
      - Sant 
      - Falskt 

7. I min grundutbildning var demensvård som kurs- eller läroämne minimal. 
      - Sant 
      - Falskt 

8. Jag känner mig ibland osäker i hur jag ska bemöta en person med demens som har beteendemäss-
iga och psykiska symtom. 
      - Sant 
      - Falskt 

9. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) är vanligt förekommande och definie-
ras som avvikande tankar och beteenden. Har du, under året 2018 och framåt, haft hand om en per-
son med demens som upplevt BPSD i ett postoperativt förlopp? 
      - Ja (fortsätt med att besvara enkäten vidare) 
      - Nej (var god stäng ned denna enkät (webbläsaren) utan att fortsätta vidare) 
 

10. Hur många sådana möten skulle du uppskatta att du har haft räknad en månad tillbaka i tiden? Var 
god välj det alternativ som uppskattar detta antal. 
      - 0 stycken 
      - 1 styck 
      - 2 stycken 
      - 3 stycken 
      - 4 stycken 
      - 5 stycken 
      - Mer än 5 stycken 

11. Föreställ dig ett utav dessa möten. Hur skulle du uppskatta svårighetsgraden i detta möte innan åt-
gärder vidtogs för att avhjälpa symtomet/symtomen. Vänligen gör en uppskattning. 
 
                Inte alls svårt                                                                                                                                   Extremt svårt 
                      0                1                2                3                4                5                6       
 

12. Hur hanterade du som sjuksköterska detta möte? Var god välj ett av nedanstående svarsalternativ. 
     - Mellanmänsklig metod (ex. lugnt bemötande, bekräftande bemötande, trygghetsskapande  
     - närvaro, social aktivitet t ex läsning av tidning eller användning av musik/vårdarsång, etc.). 
     - Farmakologisk metod (det enda som hjälpte för att specifikt avhjälpa symtomet som personen 
     - uppvisade var med tillförsel av läkemedel) 
     - Kombination av mellanmänsklig och farmakologisk metod 
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