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Abstrakt: 
Bakgrund: Cirka 130 000-150 000 personer i Sverige har en demenssjukdom. 

Demens är en obotlig sjukdom som kan leda till exempelvis minnessvårigheter, 

svårigheter att kommunicera, svårigheter att sköta sin personliga hygien. På grund 

av dessa symtom kan omvårdnaden av personer med demenssjukdom vara en 

svårighet för vårdpersonalen och de kan ställas inför olika utmaningar.  

Syfte: Att beskriva vårdpersonalens erfarenheter kring utmaningar i omvårdnad av 

personer med demenssjukdom. 

Metod: Litteraturöversikt där resultatet är baserat på arton vetenskapliga artiklar.  

Resultat: I resultatet har författarna till denna litteraturöversikt studerat 

vårdpersonalens erfarenheter av utmaningar kring omvårdnad av personer med 

demenssjukdom. Vid olika situationer i omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom identifierades svårigheter och utmaningar för vårdpersonalen. 

Utmaningar som urskiljes: Bevara integritet eller förebygga skada, personlig 

hygien, administrera läkemedel, måltidssituationer, att undanhålla sanning för att 

lugna, teknisk övervakning och kommunikation.  

Slutsats: Det finns flera utmaningar inom omvårdnad av personer med 

demenssjukdom, där vårdpersonalen ställs inför valet att främja individens 

självbestämmande och integritet eller att förebygga skador genom att gå emot 

individens vilja.  

 

 

Nyckelord: Demens, Erfarenhet, Litteraturöversikt, Omvårdnad, Vårdpersonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract: 
Background: Around 130 000-150 000 people in Sweden is suffering from 

dementia. Dementia is a terminal illness which can lead to memory loss, difficulty 

in communication and difficulties to manage their personal hygiene. Due to these 

symptoms, the care of people with dementia can be challenging and healthcare 

professionals are often faced with problematic questions.  

Aim: Describe healthcare professionals experiences concerning care of people 

affected by dementia.  

Method: A literature review, including eighteen scientific articles.  

Results: The authors to this systematic review has been studying the health care 

professionals experiences with different challenges within the healthcare of people 

with dementia. In different situations difficulties and challenges could be identified 

for the healthcare professionals. These challenges could include: maintain integrity 

or prevent injuries, personal hygiene, administration of medicinal products, meal 

situations, withhold the truth to keep the calm, technical monitoring, 

communication.  

Conclusion: Within the healthcare of people with dementia it occurs several 

dilemmas. The healthcare professionals are facing the choice between the 

individuals right to autonomy and integrity or provide against injury by acting 

against the patients individual will. 
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1. Inledning  

Författarna till denna litteraturöversikt har på tidigare arbetsplatser, i tidigare 

inlämningsuppgifter på sjuksköterskeprogrammet samt under den verksamhetsförlagda 

utbildningen identifierat att det kan uppstå svårigheter vid omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom. På grund av sjukdomen kan det vara svårt att nå fram med information vilket 

kan orsaka utmaningar för vårdpersonalen.  

 

2. Bakgrund  

I bakgrunden till litteraturöversikten beskrivs demenssjukdom, diagnos och behandling inom 

denna sjukdom. Etik, personcentrerad vård, en omvårdnadsteori samt sjuksköterskans roll 

redogörs.    

 

2.1 Demens  

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2017) för vård och omsorg vid 

demenssjukdom  har ungefär 130 000-150 000 personer i Sverige insjuknat i en 

demenssjukdom och 20 000-25 000 personer insjuknar per år.   

  

Demenssjukdom är en sjukdom som inte går att bota, vilket gör att god omvårdnad är en 

viktig del för en god livskvalité för personer som har drabbats av demenssjukdom. Hälso- och 

sjukvårdens ansvar är att ge personcentrerad vård och göra vardagen lättare för personen som 

har insjuknat (Socialstyrelsen, 2017). Vid demenssjukdomar förändras hjärnan och många 

kognitiva funktioner blir nedsatta hos patienten. Demenssjukdom kan delas in i tre stadier; 

mild, måttlig och svår demens. Vid mild demens kan personen ha svårigheter att minnas olika 

saker, svårigheter att följa med i samtal, svårigheter att uttrycka sig och formulera ord samt 

svårigheter att orientera sig i miljöer som annars är välkända för personen. Vid måttlig 

demens blir minnessvårigheterna värre, personen kan få problem att kommunicera verbalt, 

besvär med att utföra vardagliga sysslor samt svårigheter att sköta om sin personliga hygien. 

Vid svår demens förloras fler kognitiva förmågor och personen är helt beroende av 

omvårdnad. Vid detta stadie kan det vara svårt för patienten att kunna äta, gå, stå eller sitta. I 

ett senare skede kan personen förlora förmågan att le eller hålla upp huvudet själv. Utöver att 
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demenssjukdom delas in i olika stadier finns det även olika grupper av demenssjukdomar. De 

grupperna är dels primärneurodegenerativa demenssjukdomar där skadorna på hjärnan beror 

på att hjärncellerna förtvinar. Dels vaskulära demenssjukdomar som beror på 

cirkulationsstörningar samt sekundära demenssjukdomar som har en annan bakomliggande 

orsak till symtomen (Edberg, 2015).   

  

För personer som har drabbats av demenssjukdom är det vanligt med psykiska reaktioner. 

Dessa kan till exempel vara aggressivitet och ungefär 50 % av patienter med demensdiagnos 

uppvisar aggressiva symtom. Uttryck för aggression kan vara att slåss och skrika (Dettmore, 

Kolanowski & Boustani, 2009). För att kunna vårda en person med svår demenssjukdom är 

det viktigt att observera och lära känna personens vanliga mönster och beteende. Detta ger 

personalen möjlighet att upptäcka om det förekommer något avvikande som kan tyda på att 

personen till exmpel är smärtpåverkad (Chang et al., 2009). 

 

2.2 Diagnos och behandling  

För en person som uppvisar symtom som påminner om symtom för demenssjukdom är 

rekommendationerna från socialstyrelsen att göra en demensutredning för att bedömma om 

det finns någon annan bakomliggande orsak till symtomen. Första utredningen är basal och 

om personen visar tecken på demens går utredningen vidare för att besluta om vilken typ av 

demenssjukdom det handlar om, första utredningen har således en betydande roll för vilken 

behandling som personen kan tänkas behöva (Socialstyrelsen, 2017). Demenssjukdom går 

som ovan nämnt inte att bota, men symtomen kan lindras. Det finns läkemedel som kan 

förbättra den kognitiva funktionen samt läkemedel som bromsar sjukdomens framfart. Det 

kan ibland även finnas behov av att lindra associerade depressiva symtom (Marcusson, 

2017).   

 

2.3 Etik  

Begreppet etik inom omvårdnad omfattar det mänskliga värdet. Det är viktigt att 

vårdpersonalen lär känna patienten för att etablera en god kontakt mellan vårdpersonal och 

patient och utifrån patientkontakten tillämpa en värdefull vård för den enskilda patienten. Det 



 

3 
 

är också av vikt att bemöta patienten som denne vill bli bemött oavsett normer och 

värderingar som vårdpersonalen själv har. Om patienten inte har samma uppfattning gällande 

vård och hälsa som vårdpersonalen bör personalen ändå förhålla sig till patientens synsätt 

(Östman, Näsman, Eriksson & Nyström, 2019). Moonga & Likupe (2016) belyser att det kan 

uppstå etiska dilemman i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. På grund av att 

sjukdomen påverkar kognitiva förmågor kan personen neka den vård som är viktig.  

Enligt International council of nurses (2012) är de etiska koderna riktlinjer för 

sjuksköterskans etiska handlande och de delas in i fyra olika områden. Dessa områden är 

sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och 

professionen samt sjuksköterskan och medarbetare. Koderna kan vara ett stöd i etiskt svåra 

situationer (International council of nurses, 2012). De etiska koderna har funnits sedan 50-

talet men de fanns inte med i textböcker förrän år 1979. Därefter har de etiska koderna 

succesivt tagits upp i större omfattning under sjuksköterskeutbildningen. Enligt Numminen, 

Van der Arend och Leino-Kilpi (2009) har sjuksköterskestudenter sedan 1980-talet mer 

kunskap om de etiska koderna och vad de står för, än sjuksköterskor som har utbildat sig 

tidigare. De sjuksköterskor som inte har en fördjupad kunskap om de etiska koderna, kan inte 

heller ta hjälp av dem för att lösa olika etiska dilemman (Numminen, Van der Arend & Leino-

Kilpi, 2009).    

 

2.4 Personcentrerad vård 

Socialstyrelsen (2017) rekommenderar att hälso- och sjukvården ska tillämpa personcentrerad 

vård. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) innebär personcentrerad vård att se 

individen och ge vård utifrån personens vilja samt behov. Det innefattar mer än att enbart ge 

personen god fysisk vård. Andliga, existentiella, sociala och psykiska behov är lika viktiga 

aspekter som bör upprätthållas hos personen. Individen ska vara i fokus framför sin sjukdom, 

sjuksköterskan ska lyssna på personens historia och vårda utifrån individens önskan (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Ekman et al. (2011) beskriver att personcentrerad vård handlar 

om att alltid se personen framför sjukdomen. Patienten ska alltid få chansen att berätta sin 

berättelse och personalen ska behandla individen utifrån hur hen vill ha det. Det är viktigt att 

det finns en kommunikation mellan den som vårdar och patienten för att skapa tillit. Detta är 

grunden till en god vård (Ekman et al. 2011). Personcentrerad vård ska tillämpas oavsett 

avdelning, miljö eller sjukdom (Nolan, Davies, Brown, Keady & Nolan, 2004).   
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Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingman & Edvardsson (2016) menar att det kan vara en 

svårighet för personalen att tillämpa personcentrerad vård. Faktorer som kan påverka detta är 

bland annat om miljön är stressig, hög arbetsbelastning med mera. För att bedriva en god 

personcentrerad vård för personer med demenssjukdom är utbildning inom demensvård att 

föredra (Sjögren et al. 2016).  Välutbildade och engagerade sköterskor som ofta är på plats 

låter oftare en person med demenssjukdom vara delaktig i beslutsfattande angående hens vård 

(Helgesen, Larsson & Athlin, 2013).   

 

2.5 Jane Watson - Hjälpsamma och tillitsfulla omsorgsrelationer   

En professionell praktisk modell behövs för att sjuksköterskor ska kunna vara bra arbetsledare 

för övrig vårdpersonal och kunna bidra till en god vård som bland annat innefattar egenmakt, 

stärkt autonomi hos patienter samt en god vårdrelation mellan sjuksköterskan och patienten. 

Att förhålla sig till en omvårdnadsteori ger sjuksköterskor en bra grund för att kunna arbeta 

professionellt (Slatyer, Coventry, Twigg, & Davis, 2016).  

 

Jane Watsons teori handlar om mänsklig omsorg. Att visa omsorg och värna om mänsklighet. 

I sin teori talar Jane Watson om tio olika caritasprocesser. Den första caritasprocessen 

handlar om hur sjuksköterskan inte endast ska förberedas för vad hen ska göra utan även hur 

hen ska vara. Det är viktigt att sjuksköterskan har ett kärleksfullt, omsorgsfullt samt vårdande 

sinnelag. Den andra caritasprocessen handlar om vikten i att sjuksköterskan är autentiskt 

närvarande vilket innebär att sjuksköterskan i realiteten är närvarande tillsammans med 

patienten och inte i tankarna är någon annanstans samt ger möjlighet för sjuksköterskan att 

främja, bevara samt respektera människors individuella livsvärld. Den tredje caritasprocessen 

handlar om att utveckla sitt andliga liv och därmed kunna vara medkännande, känslomässigt 

engagerad och reflekterande i förhållande gentemot andra människor. Den fjärde 

caritasprocessen handlar om hjälpsamma och tillitsfulla omsorgsrelationer och att kunna 

mötas som människor utanför patient- och sjuksköterskerollen samt ge den andra personen 

livsutrymme i mötet. En livgivande och upplyftande relation kan göra det lättare för 

sjuksköterskan att se patientens behov och även underlätta för patienten att få information 

samt ta till sig den och därmed lättare vara involverad i sin vård. Ju flera goda möten mellan 
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patienten och sköterskan, där båda ser varandra som människor och inte den roll de har, desto 

mer kommer dessa möten ge positiva konsekvenser. Den femte caritasprocessen handlar om 

att ge utrymme för känslor vilket är en viktig källa till information då känslor kan förmedla 

mycket om vad som rör sig i en människas tankar kring individen själv eller världen omkring. 

Att vara närvarande för andra människors känslouttryck kan vara en hjälp för att se 

personernas behov samt hur de mår och det är viktigt att låta både positiva och negativa 

känslor ta plats. När en sjuksköterska är närvarande och ger utrymme för patientens känslor 

får sjuksköterskan möjlighet till en annan förståelse för patienten än om hen endast lyssnar till 

patientens ord. Den sjätte caritasprocessen handlar om att tillämpa kunskap på ett kreativt vis 

och förbättra omvårdnaden genom att använda olika sorters kunskap. En utmaning för 

sjuksköterskan är att hitta lösningar som ger patienten adekvat, etisk och omsorgsfull vård och 

för detta krävs att vetenskaplig kunskap och andra typer av kunskap på ett kreativt vis vävs 

ihop och får komplettera varandra. Den sjunde caritasprocessen handlar om att 

sjuksköterskan bör anpassa vårdpedagogiska åtgärder efter patienten. Det är viktigt att 

information ges på patientens nivå och ger patienten möjlighet till upplevelse av mening och 

sammanhang. Den åttonde caritasprocessen handlar om att skapa en helande miljö. Det 

handlar den fysiska miljön, att värna om patientens privatliv genom att patienten exempelvis 

inte blottas för andra patienter eller att patienten får tala med sina anhöriga ifred. Även 

sjuksköterskan kan skapa en helande miljö genom att tänka på hur han eller hon är gentemot 

patienten. Att bjuda in patienten i samtalet och visa patienten respekt kan ge honom eller 

henne en känsla av harmoni och tillfredsställelse. Den nionde caritasprocessen handlar om att 

respektera personliga behov. Det är viktigt att alla patientens behov tillgodoses, både fysiska 

behov samt andligt-existentiella behov, för att främja hopp och hälsa. Den tionde 

caritasprocessen handlar om att vara öppen för livets mysterier. Sjuksköterskan behöver vara 

öppen för det okända och gåtfulla, för människans andliga dimension samt för mirakel 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).   

  

2.6 Sjuksköterskans roll  

Sjuksköterskan ska i sitt arbete beakta de mänskliga rättigheterna och allas lika värde oavsett 

exempelvis kultur, religion, kön eller ålder. Det är viktigt att ta hänsyn till patientens 

värderingar, tankar och vilja. Att patienten får tillräcklig information och kunskap om 

exempelvis en behandling är nyckeln till att patienten ska veta vad en behandling handlar om 
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och kunna ta beslut om att ta emot behandlingen eller ej. Sjuksköterskan ska också arbeta 

patientsäkert och efter senaste tillgängliga kunskap och evidens (International council of 

nurses, 2012).  I hälso- och sjukvården ingår teamarbete, i dessa team är det sjuksköterskan 

som blir länken mellan de olika professionerna, exempelvis det medicinska och 

omvårdnaden. Sjuksköterskan har också rollen som arbetsledare gentemot annan vårdpersonal 

exempelvis undersköterskor. Det är i dessa team viktigt att sjuksköterskan är lyhörd och kan 

arbeta strategiskt för att få arbetet så kvalitativt som möjligt (Berlin, 2015).   

 

2.7 Problemformulering  

Riktlinjer inom hälso- och sjukvården belyser att vårdpersonalen ska tillämpa ett 

personcentrerat förhållningssätt och beakta patientens självbestämmande. I omvårdnaden av 

personer med demenssjukdom kan det vara svårt för vårdpersonalen att följa personernas vilja 

då den kognitiva nedsättningen kan orsaka svårigheter för personer med demenssjukdom att 

förstå vad som är bäst för dem. Vårdpersonalen ställs då inför utmaningen att välja om de ska 

följa personens vilja eller gå emot den för att göra det som är bäst för personen. Riktlinjer för 

hur vårdpersonalen ska agera när de ställs inför sådana situationer kan vara en stor hjälp och 

för att sådana riktlinjer ska kunna utformas är det viktigt att belysa olika utmaningar 

vårdpersonalen kan ställas inför i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. 

 

3. Syfte  

Att beskriva vårdpersonalens erfarenheter kring utmaningar i omvårdnad av personer med 

demenssjukdom.  

 

3.1 Definition av centrala begrepp   

• Enligt författarna till den här litteraturöversikten omfattar vårdpersonal 

undersköterskor/vårdbiträden och sjuksköterskor.   

  

• Enligt författarna till denna litteraturöversikt innefattar demenssjukdom alla grupper inom 

demenssjukdom samt alla stadier.   
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• Enligt författarna till denna litteraturöversikt innebär erfarenheter att det är en upplevelse.  

  

• Enligt författarna till denna litteraturöversikt innebär utmaningar att det är en svårighet.   

 

• Begreppet integritet i denna litteraturöversikt innefattar att varje individ har rätten till ett 

eget privatliv.  

 

4. Metod 

Litteraturöversiktens metoddel innehåller en beskrivning av designen, urval/datainsamling, 

inklusions/exkluktions kriterier, värdering av artiklarnas kvalitet, tillvägagångssätt, analys och 

tolkning av data samt etiska överväganden.   

 

4.1 Design   

Denna studie har genomförts som en litteraturöversikt. Enligt Forsberg & Wengström (2015) 

innebär en litteraturöversikt att en sammanställning av befintlig forskning görs för att förklara 

kunskapsläget inom ett ämne/område. I en litteraturöversikt ska ett syfte finnas formulerat, 

sökningen av litteratur ska vara beskrivet, urvalskriterier ska finnas med, kriterier för 

granskning av litteraturen som används i litteraturöversikten samt resultat ska finnas med 

(Forsberg & Wengström, 2015).   

 

4.2 Urval/datainsamling  

Databaser som har använts är National Library of Medicine (PubMed) och Cumulative Index 

to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL). Manuella sekundärsökningar efter 

intressanta artiklar som funnits i referenslistor och som även stämde in på litteraturöversiktens 

syfte har utförts. Enligt Forsberg och Wengström (2015) kan manuella sökningar användas 

som sökstrategi i arbetet med en litteraturöversikt. Sökord som har använts är: Dementia, 

dementia care, people with dementia, care, nursing, experience, caregivers experience samt 

challenges. Dessa sökord har använts på grund av sin relevans för litteraturöversiktens syfte 
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och kombinerats på olika sätt för att hitta artiklar som är relevanta utifrån syftet (Bilaga 

1).  Booleska termer har använts för att begränsa antalet träffar samt öka träffarnas relevans 

för litteraturöversiktens syfte. Forsberg och Wengström (2015) menar att booleska termer är 

en hjälp under sökningen av artiklar. 

 

4.2.1 Inklusionskriterier   

Inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle vara kvalitativa eller kvantitativa 

som var relevanta för syftet. Artiklarna skulle vara publicerade mellan 2007 och 2019. I 

CINAHL användes “peer-reviewed”, vilket betydde att artiklarna var granskade. Artiklarna 

som användes fick vara från hela världen. Studier från olika avdelningar och verksamheter 

såsom särskilda boenden, sjukhus, hemsjukvård inkluderades då författarna till denna 

litteraturöversikt resonerade att personer med demenssjukdom finns inom flera olika 

vårdmiljöer.   

 

4.2.2 Exklusionskriterier 

Exklusionskriterierna var artiklar på annat språk än engelska samt artiklar med personer 

under 18 år. 

 

4.3 Värdering av artiklarnas kvalité 

Granskningsmall för kvalitetsbedömning som rekommenderas av Högskolan Dalarna har 

använts som är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008), (Bilaga 3 och 4). Två olika mallar användes för att granska 

kvalitativa respektive kvantitativa artiklar. Den kvalitativa mallen var utformad med totalt 25 

frågor som skulle besvaras med ja eller nej. Varje “ja” räknades som ett poäng. Poängen 

räknades samman i slutet och artiklarnas trovärdighet värderades som hög, medel, låg med 

hjälp av en procentuellandel. Mallen för kvantitativa artiklarna var lika utformad men 

innehöll totalt 29 frågor.   

 

4.4 Tillvägagångssätt  
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Litteraturöversikten har skapats genom att författarna till denna litteraturöversikt har skrivit i 

ett gemensamt online dokument samt genom telefonkontakt. Författarna delade upp arbetet 

lika och arbetade med samma delar av litteraturöversikten vid samma tidpunkt för att 

diskutera kring innehållet. Artiklarna söktes, titlar och abstract lästes på varsitt håll. Under 

sökprocessen tog författarna hjälp av högskolan dalarnas bibliotekarie för att hitta artiklar som 

var relevanta utifrån syftet. De artiklar som var intressanta sammanställdes och lästes av båda 

författarna. Artiklarna diskuterades och beslutet om att inkludera eller exkludera en artikel 

togs gemensamt.   

 

4.5 Analys och tolkning av data 

Av artiklarna som användes i resultatet (Bilaga 2) var sexton kvalitativa och två artiklar som 

var både kvalitativa och kvantitativa. Analysen av studierna gjordes utifrån Fribergs (2016) 

tre steg som innebar att de valda studierna först läses igenom flera gånger för att få en 

förståelse för vad de innehåller och hade för sammanhang. Därefter identifierades likheter 

samt skillnader mellan de olika studierna och studierna dokumenteras i en översiktstabell. Sist 

gjordes en sammanställning och de valda studierna sorterades under olika kategorier och 

rubriker i resultatet (Friberg, 2016). Artiklarnas kvalitet granskades och analyserades med 

hjälp av granskningsmallar som var rekommenderade av Högskolan Dalarna (Bilaga 3 och 

4).   

Författarna till denna litteraturöversikt använde sig av nationalencyklopedins engelska lexikon 

för att minska risken att resultatet förvrängdes på grund av språkmissförstånd då artiklarna var 

på engelska. 

 

4.6 Etiska överväganden   

Enligt Forsberg och Wengström (2015) ska etiska överväganden alltid göras innan författaren 

påbörjar sin litteraturstudie. Plagiering, fusk och förvrängning av resultat är inte acceptabelt.   

Ytterligare aspekter som författarna bör tar hänsyn till vid val av artiklar är att de har fått 

tillstånd av en etisk kommitté eller att etiska aspekter har setts över. Författarna till en 

litteraturöversikt ska redovisa alla artiklar och presentera hela resultatet som artikeln tar upp 

för att få en övergripande bild och därmed förhindra att resultatet förvrängs. Det är inte 

godtagbart att enbart redovisa det som författarna till litteraturöversikten anser vara relevant 
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(Forsberg & Wengström, 2015).   

  

Vid all forskning med människor ska etiska aspekter övervägas. De vetenskapliga artiklarnas 

förhållanden till etiska aspekter granskas av en etisk kommitté för att säkerhetsställa att de 

innehåller en etisk grund (World medical association, 2018).   

Författarna till denna litteraturöversikt strävade efter att förhålla sig objektiva till texterna, 

inte beakta sina egna värderingar samt att enbart referera till den fakta som återfanns i 

artiklarna. 

 

5. Resultat  

Arton artiklar användes i resultatet (Bilaga 2). Artiklarna har genomförts i Australien, 

Belgien, England, Israel, Italien, Japan, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige samt 

Tyskland. Samtliga artiklar tar upp vårdpersonalens erfarenheter av utmaningar i 

omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Ett huvudtema urskiljes; Bevara integritet 

eller förebygga skada och under huvudtemat urskiljes ett antal underteman; personlighygien, 

administrering av läkemedel, måltidssituationer, att undanhålla sanning för att lugna, teknisk 

övervakning samt kommunikation.   

 

5.1 Bevara integritet eller förebygga skada 

I flertal studier framkommer det att vårdpersonal vid omvårdnad av personer med 

demenssjukdom har erfarenhet av att utföra omvårdnadsåtgärder mot personens vilja. Det 

framkommer även att vårdpersonalen ansåg att omvårdnadsåtgärder mot personens vilja inte 

är förenligt med att bevara personens integritet och självbestämmanderätt. Dock ansågs det 

vara nödvändigt i vissa situationer för att förhindra skada eller komplikationer som annars 

kunde uppstå (Edberg et el., 2008; Edberg & Edfors, 2007; Manthorpe et al., 2010; Lejman et 

al., 2013; Hammar et al., 2016; Byron, Dierckx de Casterlé & Gasmans, 2012; Jakobsen & 

Sorlie, 2010; Tycket, 2012; White & Montgomery, 2014; Landau & Werner, 2012). Ett 

exempel för att bevara personernas integritet måste de enligt Johansson et al. (2009) få gå på 

toaletten och sköta personlig hygien ifred. De bör även få röra sig fritt och utföra aktiviteter 
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som de själva vill samt själva få välja möbler, kläder, skor med mera. 

 

5.1.1 Personlig hygien  

Resultatet visade att vårdpersonal upplever utmaningar i omvårdnadssituationer rörande 

patienters personliga hygien, till exempel vid dusch och toalettbesök.   

  

Vårdpersonalen hade erfarenheter av flertal situationer inom omvårdnad som gjorde det svårt 

att hjälpa personer med demenssjukdom. En sådan situation var när vårdpersonalen skulle 

hjälpa en individ med dennes personliga hygien. Individens nedsatta kognitiva förmåga gjorde 

att individen inte förstod behovet av hjälp vid till exempel dusch och toalettbesök och hen 

blev då ilsken och utåtagerande när vårdpersonalen försökte hjälpa till. Personen med 

demenssjukdom förstod inte vad de skulle göra och vårdpersonalen var ibland tvungna att 

göra saker mot individens vilja, vilket orsakade stress och rädsla hos individen. 

Vårdpersonalen upplevde då osäkerhet, de ville göra det som var bäst för individen, men 

visste inte vad som faktiskt var det bästa alternativet. (Edberg et al., 2008; Edberg & Edfors, 

2007).  

  

I en studie av Manthorpe et al. (2010) belystes vårdpersonalens erfarenhet av utmaningar när 

en person med demenssjukdom inte klarade av att sköta sin personliga hygien. Personen hade 

urinläckage, bytte inte inkontinensskydd utan använde istället trasor som inkontinensskydd. 

Utmaningar som diskuterades var hur individens integritet och självbestämmande skulle 

bevaras samtidigt som de inte ville riskera att individen skulle få hudproblem eller 

infektioner. Vårdpersonalen var överens om att det var en svår balansgång mellan huruvida 

individens värdighet och självbestämmanderätt skulle bevaras samtidigt som de riskerade att 

individen fick infektioner (a.a).  

  

Vårdpersonalens erfarenhet gällande den personliga hygienen i en studie av Egede-Nissen et 

al., (2016) liknade det etiska dilemmat med att vårda vuxna människor med demenssjukdom 

som att vårda barn. Det kunde uppstå utmaningar då en patient var i behov att gå på toaletten, 

samtidigt som hen inte ville gå på toaletten. Utmaningen blev då att personen med 

demenssjukdom var vuxen och därmed innehade en självbestämmanderätt, men förstod 

samtidigt inte sitt eget bästa och vårdpersonalen kunde då bli tvungen att ta patienten till 
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toaletten och säga åt honom eller henne att gå på toaletten (Egede-Nissen et al., 2016).   

 

5.1.2 Administrera läkemedel  

I en studie av Lejman, Westerbotn, Pöder & Wadensten (2013) framkom det att 

vårdpersonalens erfarenhet var att det innebar en utmaning när personer med demenssjukdom 

inte var villiga att ta sina läkemedel. Då valde vårdpersonalen att administrera läkemedel på 

andra vis. Detta gjordes genom att läkemedlen blandades i maten eller ändrades till 

brustabletter. Personalen beskrev att de inte använde tvångsbehandling, men valde att 

administrera läkemedlen på detta sätt för att minimera risken för eventuella komplikationer 

för individen (Lejman et al., 2013). De Witt Jansen et al. (2016) belyste vårdpersonalens 

erfarenhet av utmaningar i att smärtlindra personer med demenssjukdom som vårdas i livets 

slut. Utmaningar som kunde uppstå för vårdpersonalen var att personerna inte ville ta sina 

läkemedel tillexempel på grund av att de inte förstod varför de skulle ta dem eller för att de 

var rädda för att ta läkemedel. När personerna upplevde smärta kunde de bli aggressiva vilket 

försvårade administreringen av läkemedlen ännu mer. Vårdpersonalen upplevde även 

svårigheter i att administrera smärtlindrande läkemedel hos personer med demenssjukdom 

som vårdades i livets slut. Personerna kunde vara medvetslösa och sova långa perioder och då 

kunde inte perorala läkemedel administreras. Vårdpersonalen upplevde också svårigheter i att 

ge subkutana, intramuskulära, samt intravenösa injektioner då personerna ofta kunde vara 

utmärglade. Det kunde då vara lättare att istället använda sig av suppositorium eller plåster 

(De Witt Jansen et al., 2016).  

 

5.1.3 Måltidssituationer   

En studie av Hammar, Swall, Summer (2016) belystes det att mer än hälften av personerna 

med demenssjukdom går ner i vikt. Vårdpersonalens erfarenheter vid måltidssituationer för 

personer med demenssjukdom var att de upplevde en svårighet i att tillgodose patienten god 

omvårdnad. Måltidssituationen blev en otrevlig stund på dagen då personer med 

demenssjukdom kunde bli högljudda och utåtagerande, vilket i sin tur bidrog till att vissa 

personer valde att gå från matbordet trots att de inte ätit sin mat. Andra personer blev 

stressade av atmosfären vilket gjorde att de inte kunde äta. Arbetsmiljön blev därmed för 

stressig och vårdpersonalen upplevde att de behövde mata personer snabbt istället för att 
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vägleda patienterna till att äta själva, vilket bidrar till att patienten kan bibehålla sin kognitiva 

förmåga. Vårdpersonal hade svårt att bedöma vilken anledning det fanns till att patienter med 

demenssjukdom inte ville äta sin mat. Om det berodde på att de var mätta, hade svårt att 

svälja eller om de ogillade maten. Vårdpersonalen matade personerna mot deras vilja i dessa 

situationer för att de skulle få i sig den näring som de behövde. Vårdpersonalen kände ånger 

kring måltidssituationerna då de inte ville att personerna skulle gå hungriga, samtidigt som de 

inte ville göra någonting mot deras vilja (Hammar et al., 2016). 

 

Vårdpersonalens erfarenheter var att de ställdes inför utmaningar där patienter med 

demenssjukdom bland annat matvägrade. Personalen ville arbeta utifrån sin profession och ge 

den demenssjuka patienten en värdig vård, därför gav de personerna den parenteral nutrition 

(vätska och näring gavs direkt i blodet) som var ordinerad. Vårdpersonalen hade erfarenheter 

av att göra egna överväganden kring patientens livskvalitet och önskan utifrån tecken som 

patienten visade, som exempelvis matvägran, motstånd och apati. Trots detta fick personalen 

ge avkall på egna reflektioner då ordinationen om parenteral nutrition givits. De upplevde då 

att de kränkte patientens självbestämmanderätt och integritet. Även situationer där personalen 

upplevde sig arbeta mot patientens vilja, som vid duschning och då sänggrindar användes utan 

egentligt behov, upplevde personalen att det inte var rätt, samtidigt som det i vissa fall kunde 

vara värdigt för den demenssjuke, att vissa omvårdnadsåtgärder utfördes mot dennes vilja 

(Bryon et al., 2012; Jakobsen och Sorlie, 2010).   

 

5.1.4 Att undanhålla sanning för att lugna  

I en studie av Tucket (2012) framkom det att vårdpersonalen på äldreboenden i vissa fall inte 

talade sanning för personer med demenssjukdom för att lugna dem. Exempelvis när en person 

ständigt upprepade frågor om personens anhöriga ringt. Då sade personalen att de hade ringt 

men att personen inte haft möjlighet prata i telefonen just då. Vårdpersonalen ställdes inför 

utmaningen att välja om de skulle undanhålla sanningen eller berätta hela sanningen och i de 

flesta fall valde de att säga det som de visste att personen skulle bli lugnad av trots att det 

egentligen inte var sant. Vårdpersonalen ansåg att det inte gick att kalla deras handlingar för 

lögner då de gjorde det för att lugna personer med demenssjukdom. Vårdpersonalen ansåg 

också att undanhållandet av information inte skadade någon, då de ansåg att det var för 

patientens bästa. Vårdpersonalen talade även om att de kunde leva sig in i den värld som 
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personerna med demenssjukdom levde i. De lät dem tro att det som pågick i deras huvud var 

verkligt istället för att försöka få dem att förstå hur det egentligen var. Detta var enligt 

vårdpersonalen det bästa sättet att hålla dem lugna (a.a).   

  

I Turner, Eccles, Keady, Simpson och Elvish (2017) studie beskrevs vårdpersonalens 

erfarenhet av att undanhålla sanningen till patienter med demenssjukdom. Det framkom i 

studien att vårdpersonalen tyckte att det fanns olika situationer där de ställdes inför valet om 

att undanhålla eller förvränga sanningen för en patient med demenssjukdom, eller berätta 

sanningen. Dessa situationer var till exempel när personer med demenssjukdom ställde svåra 

frågor som kunde vara funderingar efter anhöriga som var avlidna. Vårdpersonal med lägre 

utbildning strävade efter att behandla patienterna som de själva ville bli behandlade om de 

varit i deras situation. Det kunde dock vara svårt för vårdpersonalen då de visste att sanningen 

på en fråga skulle göra personen upprörd, men de heller inte vill förvränga sanningen för 

personen. Vårdpersonal med högre utbildning hade en mer professionell ram att följa i dessa 

situationer. Hur vårdpersonalen skulle framställa sanningen eller inte berodde på i vilken 

situation personen befann sig i. Det kunde exempelvis vara bra att gömma läkemedel i mat för 

patienter då de var viktiga för deras hälsa. Men det var viktigt för vårdpersonalen att hålla sig 

till sanningen när det gällde diagnoser, vårdplanering och beslut om vård i livets slut. Det 

framkom dock att oavsett tidigare vårderfarenheter arbetade vårdpersonalen för att ge 

patienten en god livskvalité. (a.a).    

 

5.1.5 Teknisk övervakning  

Vårdpersonalen hade erfarenhet att övervaka personer med demenssjukdom genom 

användande av teknisk spårning, tillexempel GPS genom denna kunde vårdpersonalen hela 

tiden kunde se vart individen befann sig. Tanken bakom denna teknik var att förhindra 

eventuella olyckor samt att individen inte skulle gå vilse. Vårdpersonalens erfarenheter med 

teknisk övervakning var även att en person med demenssjukdom inte kunde lämna samtycke 

till detta, personen hade ingen frihet då han eller hon ständigt var övervakad. Vårdpersonalen 

menade på att de gick emot individernas autonomi och integritet när de valde att övervaka 

personer med demenssjukdom (White & Montogomery, 2014; Landau & Werner, 2012).   

 

5.1.6 Kommunikation    
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Vårdpersonalen hade erfarenhet av svårigheter i att erhålla samtycke från en person med 

demenssjukdom. Vårdpersonalen ansåg även att det var utmanande att få individen delaktig i 

sin egen vård, vara med och bestämma behandlingar samt hur vården skulle ske då en person 

med demenssjukdom inte har förmåga att förstå till exempel vad en behandling är till för 

(Fukuda, Shimizu & Seto, 2015).  

  

Söderman och Pietilä Rosendahl (2016) har utfört en studie där vårdpersonalen hade 

erfarenhet av att kroppsspråk användes istället för ord när språkkunskaperna försämrades hos 

personer med demenssjukdom som hade utländsk bakgrund. Vårdpersonalen använde sig mer 

av gester, tonläge, ansiktsmimik och ögonkontakt när de kommunicerade med personerna. 

Dock kunde det vara en utmaning då deras ord och ansiktsuttryck kunde vara förvirrande 

(Söderman och Pietilä Rosendahl, 2016; Egede-Nissen, Sellevold, Jakobsen och Sørlie, 2016). 

Vårdpersonalen upplevde att det var lättare att förstå personer med demenssjukdom som de 

hade lärt känna. Då kunde de se genom exempelvis ansiktsuttryck vad personen egentligen 

ville och menade. Vårdpersonalen ansåg att det var svårt att tillfredsställa personerna med 

demenssjukdoms behov om de inte kunde förstå varandra (Söderman & Pietilä Rosendahl, 

2016). Egede-Nissen et al.(2016) belyste att vårdpersonal med utländsk bakgrund hade 

erfarenhet av kommunikationssvårigheter i vården av personer med demenssjukdom. Det 

uppstod lätt missförstånd vilket ledde till oro och aggressivitet hos patienten. Vårdpersonalen 

sade också att de ville urskilja tecken på tacksamhet hos patienterna, speciellt i situationer där 

det var viktigt att personalen visade tålamod. De menade att tecken på tacksamhet i dessa 

situationer kunde vara ett tecken på god kvalitet i vården och att deras tålamod gett resultat. 

Dock diskuterade vårdpersonalen att det inte var säkert att de gav en god vård bara för att 

patienten visade tecken på tacksamhet Egede-Nissen et al. (2016). Vårdpersonalen upplevde 

att det kunde vara svårt att kommunicera med en person med demenssjukdom som vårdades i 

livets slut, vilket i sin tur kunde orsaka svårigheter att tillfredsställa individens behov samt ge 

adekvat smärtlindring hos till personer (Davies et al. 2014; Brorson, Playmoth, Örmon & 

Blomsjö, 2012; De Witt Jansen et al., 2016). Vårdpersonalens erfarenhet var att en person 

med demenssjukdom i vissa fall kunde skrika, vara aggressiv och rastlös med mera, genom 

dessa tecken kunde vårdpersonalen tyda att individen hade ont eller var orolig, men 

fortfarande hade svårt att veta hur ont individen hade eller var det gjorde ont (Brorson et al, 

2012).  
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6. Diskussion  

6.1 Sammanfattning av huvudresultatet   

I resultatet framkom det att vårdpersonalen kunde ställas inför olika utmaningar i 

omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Vårdpersonalen ställdes i många situationer 

inför valet att bevara självbestämmanderätt och integritet hos individen med demenssjukdom 

eller gå mot individens vilja för att förhindra skada. Vårdpersonalen kunde bli tvungen att i 

omvårdnaden av personer med demenssjukdom hjälpa dem med den personliga hygienen mot 

deras vilja, lirka i dem läkemedel, ge matvägrande personer parenteral nutrition samt 

undanhålla sanning för att lugna dem. Vårdpersonalen hade också erfarenheter av att teknisk 

övervakning som exempelvis GPS användes hos personer med demenssjukdom för att 

förebygga skada. Det framkom också i resultatet att kommunikationssvårigheter orsakade 

många utmaningar i omvårdnaden av demenssjuka personer.    

 

6.2 Resultatdiskussion  

6.2.1 Bevara integritet eller förebygga skada  

 

I resultatet till denna litteraturöversikt framkommer det ett huvudtema bland de utmaningar 

som vårdpersonalen ställs inför inom omvårdnaden av patienter med demenssjukdom. 

Vårdpersonalen är tvungen att ta ställning till om de ska bevara personens integritet eller att 

agera i strid med personens vilja för att förebygga skador. Patientlagen (2018:554) stadgar i 

sin första paragraf att vårdpersonal skall “stärka och tydliggöra patientens ställning samt till 

att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.” Samtidigt som det finns 

regleringar i Patientsäkerthetslagen (2018:1996) som stadgar att det är “vårdgivarens 

skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.” Författarna till denna 

litteraturöversikt reflekterar kring att det finns lagrum som tydliggör att vårdpersonal ska 

stärka och främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet, men också lagrum 

som reglerar ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. När författarna till denna 

litteraturöversikt jämför dessa två lagar nämner den ena patientsäkerheten och den andra 

lyfter självbestämmanderätten. Både patientens självbestämmande och patientsäkerhetsarbete 

har lagstöd och således är något som ska beaktas vid vård av personer med demenssjukdom, 

däremot kan det vara svårt att uppfylla dessa två lagar samtidigt. Detta ger vårdpersonalen ett 
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etiskt dilemma gällande vad de skall förhålla sig till för riktlinjer. Det är en svårighet att 

förhålla sig till båda lagarna samtidigt inom demensvården, just eftersom det är svårt att 

tillgodogöra både omvårdnad och personlig integritet eftersom personer med demenssjukdom 

ofta inte har förmågan att förstå vad som är bäst för dem. I Jane Watsons omvårdnadsteori 

nämns att ju fler goda möten där sjuksköterska och patient ser varandra som människor och 

inte den roll de har, desto mer positiva konsekvenser kommer dessa möten att få. En 

livgivande och upplyftande relation kan göra det lättare för vårdpersonalen att se patientens 

behov menar Jane Watson (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Författarna till denna 

litteraturöversikt menar att det är viktigt att vårdpersonalen inte ser personen med 

demenssjukdom som en person med demenssjukdom utan en individ med egna upplevelser, 

tankar och viljor, vilket kan göra det lättare för vårdpersonalen att bedöma vad som skulle 

vara bäst för just den individen.   

 

6.2.1.1 Personlig hygien   

Enligt Edberg (2015) kan personer med demenssjukdom ha svårigheter att sköta sin egen 

omvårdnad som exempelvis byte av inkontinensskydd, duscha eller utföra toalettbesök själv 

och de kan behöva hjälp av vårdpersonal för att klara av detta, dock framkom det i resultatet 

att personer med demenssjukdom kunde ha svårt att förstå behovet av hjälp (Edberg et al., 

2008; Edberg & Edfors, 2007). I resultatet framkom att vårdpersonalen i vissa situationer i 

omvårdnaden av personer med demenssjukdom kunde bli tvungna att utföra 

omvårdnadsåtgärder mot personens vilja vilket kunde orsaka oro och stress hos personen. 

(Edberg et al., 2008; Edberg & Edfors, 2007). Mathorpe et al. (2010) menade att 

vårdpersonalen upplevde en svår balansgång mellan att bevara individens integritet och 

självbestämmande eller förhindra komplikationer i form av exempelvis hudproblem genom att 

mot personens vilja byta ett inkontinensskydd. Jane Watson belyser vikten av att information 

ges på patientens nivå (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Författarna till denna 

litteraturöversikt anser att vårdpersonalen bör förklara för patienten vad som kommer att ske 

på en nivå som patienten förstår, men att den kognitiva nedsättningen kan försvåra 

möjligheten för personen att förstå vad som menas oavsett på vilken nivå informationen ges. 

Jane Watson menar även att tillämpning av både vetenskaplig kunskap och erfarenhetsbaserad 

kunskap vävs ihop på ett kreativt sätt, kan detta vara till hjälp att finna lösningar vilket leder 

till adekvat, etisk och omsorgsfull vård (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Författarna till 



 

18 
 

denna litteraturöversikt menar att det kan underlätta för vårdpersonalen om de, i relation till 

personens kognitiva nivå, är kreativa och använder sin kunskap för att få en person med 

demenssjukdom att förstå sitt behov av hjälp istället för att genast utföra en omvårdnadsåtgärd 

mot personens vilja. Med detta förhållningssätt kanske vårdpersonalen skulle kunna förhindra 

vårdskador och minska stress och oro. Att vårdpersonalen tänker på kontinuitet är också något 

som författarna till denna litteraturöversikt anser kan underlätta i omvårdnaden av den 

personliga hygienen hos personer med demenssjukdom. Enligt Östman et al. (2019) är det 

viktigt att vårdpersonalen lär känna patienten för att etablera en god kontakt. Författarna till 

denna litteraturöversikt menar att det är lättare för personal som känner personen att 

kommunicera med honom eller henne och veta hur omvårdnadssituationerna fungerar bäst för 

just den individen. Även Jane Watson menar att det är viktigt med god relation för att 

patientens behov ska vara lättare att förstå samt för att patienten lättare ska ta in information 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

 

6.2.1.2 Administrera läkemedel  

Demenssjukdomens symtom går att lindra med hjälp av läkemedel som bromsar att 

sjukdomen fortlöper. Ibland kan det även finnas behov att ge läkemedel mot depressiva 

symtom (Marcusson, 2017). I resultatet presenteras det att vårdpersonalen hade erfarenheter 

av att ge personer med demenssjukdom läkemedel genom att gömma dem i mat och dryck. 

Vårdpersonalen valde att göra det för att förbygga skador som kunde uppstå ifall personen 

inte tog sin medicin. Vårdpersonalen menade att detta inte var någon form av 

tvångsbehandling (Lejman, Westerbotn, Pöder & Wadensten 2013). Författarna till denna 

litteraturöversikt menar dock att det är en tvångsåtgärd att ge en person läkemedel utan att 

personen har vetskap om detta. Enligt Svenskt demenscentrum (2015) innebär en 

tvångsåtgärd att en handling utförs mot någons vilja. Även om det är en tvångsåtgärd behöver 

det dock inte betyda att det är negativt. I Jane Watsons omvårdnadsteori nämns att 

vårdpersonalen ska ha ett kärleksfullt och omsorgsfullt sinnelag (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012) Författarna till denna litteraturöversikt reflekterar kring Jane Watsons teori och menar 

att det kan vara på grund av ett kärleksfullt och omsorgsfullt sinnelag som vårdpersonalen 

väljer att ge personer med demenssjukdom läkemedel mot deras vilja när det handlar om att 

göra det som är bäst för personen och förebygga skada. Samtidigt menar Jane Watson att 

personliga behov ska respekteras (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012) vilket får författarna till 



 

19 
 

denna litteraturövesikt att undra om de personliga behoven respekteras när läkemedel ges mot 

personens vilja. Personens vilja respekteras inte, men författarna menar att de personliga 

behoven kanske respekteras i och med att personen är i behov av läkemedlen som ges för att 

komplikationer inte ska uppkomma. Författarna anser att det är bra att personerna får i sig 

läkemedel som kan förhindra andra fysiska åkommor, till exempel om de har 

blodtryckssänkande läkemedel. Samtidigt reflekterar författarna att vårdpersonal går emot 

patientens autonomi då personal kan behöva ge läkemedel mot patientens nekande. 

Författarna till denna litteraturöversikt reflekterar kring hur långt rättigheten att ge läkemedel 

mot personens vilja sträcker sig. Är det bara inom demensvård som det är accepterat att 

administrera läkemedel mot patientens vilja eller existerar dessa befogenheter någon 

annanstans inom vården?  

 

6.2.1.3 Måltidssituationer  

I resultatet framkom att vårdpersonalen upplevde svårigheter under måltidssituationer då 

personerna med demenssjukdom kunde bli utåtagerande och högljudda, vilket i sin tur ledde 

till att andra personer blev stressade av situationen och inte kunde äta och vissa valde att gå 

från bordet innan de ätit klart. Arbetsmiljön blev stressig och vårdpersonalen fick lov att mata 

personerna snabbt, i vissa situationer även mot personens vilja (Hammar et al. 2016). Enligt 

Jane Watson är det viktigt att skapa en helande miljö, både fysiskt och psykiskt (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012). Författarna till denna litteraturöversikt håller med om att miljön är 

viktig, särskilt i omvårdnaden av personer med demenssjukdom då författarna har upplevt att 

miljön har stor inverkan på hur en person med demenssjukdom mår och beter sig. I 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2017) finns rekommendationer inom demensvård 

beskrivet. Rekommendationerna är prioriterade utifrån bör, kan och undantagsfall, där “bör” 

är högst prioriterat. Det bör enligt Socialstyrelsens riktlinjer gå att erbjuda personer med 

demenssjukdom anpassad måltidssituation i mindre grupper och tid för att kunna äta i lugn 

och ro. Vårdpersonal bör vidare bli erbjuden sammanhängande utbildning inom demensvård. 

Att sträva efter dessa rekommendationer innebär en ökad kostnad för samhället 

(Socialstyrelsen, 2017). Författarna till denna litteraturöversikt anser dock att denna ökade 

kostnad bör godtas då det skulle förbättra både måltidsmiljö för personer med 

demenssjukdom samt arbetsmiljö för vårdpersonal. Det framgår även i resultatet att parenteral 

nutrition gavs till personer med demenssjukdom som tackade nej till måltider då 
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vårdpersonalen ville ge personerna en värdig vård och god livskvalitet (Bryon et al. 2012; 

Jakobson & Sorlie, 2010). Författarna till denna litteraturöversikt reflekterar kring vad som 

kan räknas som värdig vård och god livskvalitet. Östman et al. (2019) menar att patienter ska 

bli bemötta som de vill bli bemötta och vårdade utefter det som är värdefull vård för just den 

individen, vilket får författarna till denna litteraturöversikt att undra om det verkligen leder till 

värdig vård och god livskvalitet när parenteral nutrition ges till en person med 

demenssjukdom som tackar nej till måltider. Personen kanske medvetet bestämt sig för att 

inte äta på grund av att livskvalitén inte längre är som personen vill. Jane Watson belyser 

vikten av att både fysiska och andligt-existentiella behov tillgodoses (Wiklung Gustin & 

Lindwall, 2012). Enligt författarna till denna litteraturöversikt är det viktigt att vårdpersonalen 

tar både de fysiska och psykiska behoven i beaktande. Om en person med demenssjukdom 

valt att sluta äta på grund av att hen känner sig färdig här på jorden och är redo att gå vidare 

kan det gå emot personens andligt-existentiella behov om personen matas mot sin vilja eller 

får parenteral nutrition. Om de fysiska behoven ska kunna tillgodoses kan personen dock vara 

i behov av parenteral nutrition. Edberg (2015) menar att en av förmågorna som en patient med 

svår demens kan förlora är förmågan att äta, vilket enligt författarna till denna 

litteraturöversikt också kan vara en anledning till att en person med demenssjukdom inte äter 

och om så är fallet kan enligt författarna parenteral nutrition öka livskvalitén för personen. 

Författarna till denna litteraturöversikt menar att det är svårt att veta med säkerhet varför en 

person med demenssjukdom slutar äta och därmed också svårt att veta vad som skulle vara 

bäst för personen. 

 

6.2.1.4 Att undanhålla sanning för att lugna  

I resultatet framgår det att vårdpersonalen hade erfarenheter kring att lugna patienter med 

demenssjukdom som tedde sig oroliga genom att inte tala sanning för dem (Tucket, 2012). En 

reflektion av författarna till denna litteraturöversikt är hur långt befogenheten att undanhålla 

sanningen sträcker sig, var gränsen går och vem det är som bestämmer den gränsen. Jane 

Watsons omvårdnadsteori handlar bland annat om att ha ett kärleksfullt och omsorgsfullt 

sinnelag samt att vara medkännande, känslig och reflekterande i förhållande gentemot andra 

människor (Wiklund, Gustin & Lindwall, 2012). Författarna till denna litteraturöversikt 

reflekterar kring Jane Watsons omvårdnadteori, att det kan vara en god gärning att undanhålla 

sanningen för personer med demenssjukdom då vårdpersonalen möter personen utifrån deras 
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världsuppfattning och ger dem det svaret som de vill ha. I en studie av Day, James, Meyer och 

Lee (2011) intervjuas personer som har fått en demensdiagnos om huruvida de tycker det är 

acceptabelt att inte tala sanning till personer med demenssjukdom. I studien framkommer att 

majoriteten av deltagarna ansåg att det var mer accepterat att undanhålla sanningen om det var 

för personens bästa och om det inte fanns någon risk att personen skulle förstå sanningen 

senare. Studien av Day et al. (2011) stärker åsikten författarna till denna litteraturöversikt har 

angående att det kan vara en god gärning att undanhålla sanningen i omvårdnaden av personer 

med demenssjukdom. Författarna menar dock att det är viktigt att vårdpersonalen reflekterar 

kring situationen på ett medkännande sätt innan beslut om att undanhålla sanningen tas då 

omfattningen av vilken information som undanhålls är centralt i hur acceptabelt 

undanhållandet av sanningen är. Det är mer acceptabelt att undanhålla sanningen om det 

handlar om småsaker än om det handlar om stora saker som exempelvis vårdplanering eller 

beslut om vård i livets slut, vilket även många av deltagarna i studien av Day et al. (2011) 

ansåg.   

 

6.2.1.5 Teknisk övervakning  

Enligt resultatet användes övervakning på patienter inom demensvård, ett exempel på sådan 

övervakning var GPS-spårning. Detta användes för att förhindra eventuella skador. Det 

framgick även att problem kunde uppstå då personer med demenssjukdom inte kunde lämna 

sitt samtycke till att vara uppkopplad så personal kunde se vart de befann sig (Landau & 

Werner, 2012). Enligt författarna till denna litteraturöversikt är det en tvångsåtgärd att 

använda sig av GPS-spårning hos personer med demenssjukdom. Denna reflektion kan 

styrkas av Svenskt demenscentrum (2015) som menar att en tvångsåtgärd innebär att utföra en 

handling mot någons vilja och ett exempel på en sådan handling är att använda sig av GPS-

spårning på en person. I Jane Watsons omvårdnadsteori talar hon om att visa omsorg och 

värna om mänskligheten (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Författarna till denna 

litteraturöversikt reflekterar kring omsorgen för patienten gällande GPS-spårning. Spårningen 

används för att förhindra skada hos personer med demenssjukdom, vilket författarna till denna 

litteraturöversikt menar är ett sätt att visa omsorg. Det kan enligt författarna vara en svår 

balansgång att ta beslut om vad som är mest etiskt rätt i omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom. Författarna till denna litteraturöversikt anser att det är viktigt att alltid ha 

individens bästa i åtanke när beslut om vilka handlingar som är bäst för individen ska tas. 
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Enligt Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingman och Edvardsson (2016) kan miljön vara stressig 

inom vården, vilket i sin tur kan drabba patienter på grund av att det kan vara svårt för 

vårdpersonal att tillämpa personcentrerad vård i en stressig miljö. Författarna till denna 

litteraturöversikt reflekterar kring hur den stressiga miljön inom vården kan utgöra en risk för 

personer med demenssjukdom och enligt författarna kan det tillexempel vara en större risk att 

en person med demenssjukdom rymmer när vårdpersonal inte har tid att hålla uppsikt och 

därför kan GPS-spårning vara en trygghet för både vårdpersonalen, personen med 

demenssjukdom samt anhöriga till personen med demenssjukdom.   

Författarna till denna litteraturöversikt reflekterar hur vården kan komma att se ut i framtiden 

då den tekniska utvecklingen ständigt går framåt. I framtiden kan den tekniska övervakningen 

komma att utvecklas mer, vilket kan göra att vårdpersonal inom till exempel hemsjukvård inte 

behöver göra lika mycket hembesök vilket i sin tur kommer att spara tid. Om det skulle ske att 

teknik ersätter vårdpersonal reflekterar författarna kring hur det skulle påverka personer med 

demenssjukdom negativt genom förlusten av mänsklig kontakt, vilket kan leda till att 

personerna blir isolerade.   

 

6.2.1.6 Kommunikation   

Kommunikationen mellan patient och vårdpersonal är en omfattande svårighet inom 

omvårdnad vid personer med demenssjukdom (Fukuda et al., 2015). Enligt Östman, Näsman, 

Eriksson och Nyström (2019) måste sjuksköterskan bemöta varje person utifrån hur personen 

vill bli bemött. Författarna till denna litteraturöversikt har reflekterat att det kan finnas 

svårigheter i att bemöta personer med demenssjukdom utifrån personernas vilja om 

kommunikationen inte fungerar. Ekman et al. (2011) menar att det är viktigt att det finns en 

kommunikation mellan vårdpersonal och patient för att skapa tillit som är grunden till en god 

vård. Jane Watson belyser i sin omvårdnadsteori vikten av goda möten mellan vårdpersonal 

och patient samt hur viktigt det är att vara närvarande tillsammans med patienten och inte i 

tankarna vara någon annanstans. En god relation och hur en upplyftande och livgivande 

relation underlättar för vårdpersonalen att se patientens behov och hur just den patienten bäst 

tar in information. Jane Watson menar även att vårdpersonalen kan få en större möjlighet att 

se patientens behov och hur hen mår genom att ge utrymme för patientens känslor. Känslor är 

en viktig källa till information och möjlighet till en större förståelse än att endast lyssna till 

patientens ord (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). I resultatet av denna litteraturöversikt 
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framkom att vårdpersonalen har erfarenhet av att kommunikationssvårigheter kan vara en 

orsak till att personer med demenssjukdom inte får adekvat smärtlindring vid vård i livets slut 

(Davies et al., 2014; Brorson er al., 2012; De Witt Jansen et al., 2016). Författarna till denna 

litteraturöversikt reflekterar att det måste vara svårt för vårdpersonalen som vårdar en person 

med demenssjukdom i livets slut, att inte kunna kommunicera med personen och förstå hur 

personen har det och att kommunikationssvårigheterna också kan försvåra möjligheten till 

goda möten och god relation mellan vårdpersonal och en person med demenssjukdom. I en 

studie av Bökberg, Ahlström & Karlsson (2018) beskriver de att det finns en koppling mellan 

livskvalité och smärta hos personer med demenssjukdom. För att personer med 

demenssjukdom ska få en god livskvalité måste smärta behandlas och det är upp till 

vårdpersonalen att bedöma när en person med demenssjukdom har ont (Bökberg et al., 2018). 

Författarna till denna litteraturöversikt reflekterar att vårdpersonal vill behandla smärta hos 

personer med demenssjukdom men att det är svårt att veta när de har ont, hur ont de har, vart 

de har ont eller är det någonting annan som skapar en eventuell oro hos personen. Att se till 

Jane Watsons teori om vikten av att ge utrymme för känslor för att få en bättre förståelse för 

personens behov samt att verkligen vara närvarande tillsammans med patienten kan enligt 

författarna vara en hjälp i bedömningen om en person är smärtpåverkad eller ej. Eftersom 

studien av Bökberg et al. (2018) bekräftar att det finns ett samband mellan smärta och 

livskvalité menar författarna att det är ytterst viktigt att behandla smärta hos personer med 

demenssjukdom för att det inte endast leder till att personerna är smärtfria. Det leder även till 

ett bättre välbefinnande hos personerna.    

Vårdpersonalen ska arbeta personcentrerat och vårda utifrån individens vilja (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016; International council of nurses, 2012). Fukuda et al. (2015) 

menar att det kan vara svårt för vårdpersonal att få ett samtycke av personer med 

demenssjukdom då personerna kan ha svårigheter att förstå anledningen till en handling eller 

behandling. Författarna till denna litteraturöversikt reflekterar att det kan vara svårt att vårda 

personer med demenssjukdom personcentrerat på grund av kommunikationssvårigheter som 

orsakar att personen med demenssjukdom inte förstår varför vissa åtgärder måste göras samt 

för att vårdpersonalen kan ha svårt att förstå vad personen vill.   

  

Redan vid måttlig demens blir förmågan att kunna kommunicera verbalt en svårighet. En 

person med demenssjukdom har i det här stadiet svårt att följa med i samtal och svårighet med 

att uttrycka sig verbalt (Edberg, 2015). I resultatet presenteras vårdpersonalens upplevelser att 
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det är en svårighet att vårda personer med demenssjukdom i livets slut på grund av att det är 

en svårighet att kommunicera. Detta leder i sin tur till personen riskerar att inte få alla sina 

behov tillfredsställda (Brorson et al., 2012). I resultatet belyser vårdpersonalen att det även 

kan vara svårt att tillämpa en värdefull vård i livets slutskede då personen med 

demenssjukdom tyder på smärta men nekar till att ta emot smärtlindring (De Witt Jansen et 

al., 2016). En fungerande kommunikation är viktig del för att vårdpersonal ska kunna tillämpa 

god vård för sina patienter. I vård vid livets slut eftersträvas att det finns en så god livskvalitét 

som möjligt den sista tiden av livet (Thulesius, 2016). Om kommunikationen inte fungerar 

anser författarna att det är svårt att ge den bästa möjliga livskvalitén i livets slut som 

eftersträvas. Återigen framkommer det i resultatet att personalen ställs inför problemet att 

välja mellan att gå mot patientens vilja och kränka patientens integritet eller bevara patientens 

självbestämmanderätt.  

 

6.3 Metoddiskussion  

Litteraturöversikten innehåller kvalitativa och kvantitativa artiklar, majoriteten av artiklarna 

som valdes var kvalitativa och baserade på intervjuer. Intervjustudier underlättar vid 

forskning med demenssjuka personer i jämförelse med om artiklarna skulle vara baserade på 

enkäter/frågeformulär då personer med demenssjukdom många gånger inte är kapabla till att 

läsa/skriva. Artiklarna som inkluderades var enbart språk på engelska då författarnas 

kunskaper inom andra språk än svenska och engelska är bristfälliga och kunde därför ge ett 

förvrängt resultat om de inkluderades i översikten. 

 

Databaserna som användes vid sökning av artiklar var PubMed samt CINAHL. Enligt 

Forsberg & Wengström (2015) är Pubmed en bred databas som innehåller bland annat 

medicin och omvårdnad i vetenskapliga tidskrifter. CINAHL är en databas som innehåller 

omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. (Forsberg & Wengström 2015). PubMed och 

CINAHL användes av författarna till denna litteraturöversikt då de hade bäst utbud relaterat 

till syftet, var enkla att söka efter artiklar i samt att de hade artiklar som var inriktade på 

omvårdnad. Sökning i flera databaser hade eventuellt givit fler artiklar att använda i resultatet. 

Sökorden som användes var: dementia, dementia care, people with dementia, care, nursing, 

experience, caregivers experience samt challenges. Dessa ord användes av författarna i olika 
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kombinationer. Flera av artiklarna som valdes belyste liknande resultat, vilket författarna 

ansåg höja trovärdigheten i litteraturöversiktens resultat.   

Artiklarnas kvalitet bedömdes med hjälp av en granskningsmall för kvalitativa artiklar och en 

för kvantitativa artiklar, (Bilaga 3 och 4). Dessa granskningsmallar var en god hjälp för att 

bestämma trovärdigheten för artiklarna. De valda artiklarnas trovärdighet var antingen medel 

eller hög. Det mest optimala hade varit om alla var av hög trovärdighet. På grund av 

svårigheter att hitta artiklar kopplade till syftet valde skribenterna till denna litteraturöversikt 

att även använda artiklar med medel trovärdighet. Författarna till denna litteraturöversikt 

valde även att använda artiklar från flera olika vårdmiljöer (sjukhus, äldreboenden med mera) 

samt olika länder då vårdpersonal oavsett plats möter personer med demenssjukdom och kan 

ställas inför utmaningar. I resultatet av litteraturöversikten användes artiklar där deltagarna 

var över 18 år, då vårdpersonal i Sverige inte är under 18 år och de som får en 

demenssjukdom vanligtvis inte insjuknar i ung ålder. Det går dock inte att utesluta att det 

förekom att vårdpersonal var under 18 år i vissa av artiklarna från andra länder, men det 

framkom ej i artiklarna som valdes till denna litteraturöversikt att någon skulle vara under 18 

varvid författarna till denna litteraturöversikt valde att använda dessa artiklar trots att det inte 

är helt klarlagt hur gamla deltagarna var.  

  

Författarna till denna litteraturöversikt valde att skriva om vårdpersonal, vilket inkluderade 

sjuksköterskor samt undersköterskor/vårdpersonal av den anledningen till att det inte fanns 

tillräckligt med artiklar som enbart tog upp sjuksköterskors erfarenheter.    

  

Författarna har skrivit litteraturöversikten på varsitt håll men genom ett onlinedokument där 

båda har haft möjlighet att skriva samtidigt och på så vis har författarna kunnat diskuterat 

innehållet under arbetets gång. 

 

 

6.4 Etikdiskussion 

Enligt Forsberg & Wengström (2015) är det inte etiskt rätt att förvränga resultat genom att 

inte framställa all fakta som framkommer ur artikelns resultat. Författarna till denna 

litteraturöversikt har därför sammanfattat allt resultat som har presenterats i artiklarna och 
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därefter redovisat det i litteraturöversiktens resultat. När artiklar inte svarade på 

litteraturöversiktens syfte valde författarna att exkludera de artiklarna. Författarna har översatt 

ord och termer med nationalencyklopedins lexikon, då författarna inte har engelska som 

modersmål så finns en viss risk att vissa ord och termer är feltolkade gentemot sitt 

sammanhang och kan ses som en svaghet i litteraturöversikten.  

  

Författarna till litteraturöversikten granskade valda artiklar med granskningstabeller (Bilaga 2 

& 3). I dessa bilagor skulle författarna undersöka om valda artiklar hade genomfört ett etiskt 

resonemang, vilket majoriteten av de valda artiklarna för denna litteraturöversikt gjorde.   

Enligt Heggestad, Nortyedt och Slettebö (2012) är det viktigt att forska om personer med 

demenssjukdom för att utveckla kunskap men det kan också vara en svårighet att forska om 

personer med demenssjukdom och forskaren kan ställas inför etiska dilemman. Ett exempel är 

om en person med demenssjukdom berättar personlig eller privat information i en intervju till 

forskaren. Det är viktigt att forskaren i denna situation inte tar med sådant som kan kränka 

personens integritet. Hur den som intervjuar ställer sina frågor är också en etisk ställning som 

forskaren måste se över. Att ställa frågor som patienten inte kan besvara på, frågor som kan 

skada patienten är inte etiskt korrekt (Heggestad et al., 2012). Författarna till denna 

litteraturöversikt har reflekterat kring hur etiskt korrekt det är att forska om personer med 

demenssjukdom som inte kan lämna sitt reella samtycke till att de är med i en 

forskningsstudie. Med reellt samtycke menar författarna till denna litteraturöversikt att ett 

samtycke kanske kan lämnas, men att det är tveksamt om en person med demens förstår 

innebörden av samtycket. Författarna menar därmed att det kanske inte är helt etiskt rätt men 

välbehövligt för att få mer kunskap inom demensvården.  

 

7. Klinisk betydelse för samhället   

Resultatet i denna litteraturöversikt kan enligt författarna vara en hjälp för personer som 

forskar inom demensvård att se olika utmaningar vårdpersonal kan ställas inför i 

omvårdnaden av personer med demenssjukdom. En litteraturöversikt som belyser utmaningar 

som kan uppstå i omvårdnaden av personer med demenssjukdom kan ge en bild av vilka 

riktlinjer som behövs för att stödja vårdpersonalen i svåra situationer.  
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På olika arbetsplatser inom vården till exempel vårdavdelningar och äldreboenden kan 

resultatet av denna litteraturöversikt vara ett verktyg för att föra en diskussion. Genom att ta 

del av de olika utmaningarna och situationer som litteraturöversikten belyser kan 

vårdpersonalen diskutera kring detta samt göra en analys av deras eget arbete och reflektera 

kring hur de tycker att agerandet ska ske i olika situationer där utmaningar kan uppstå. Att 

diskutera utmaningarna kollegialt kan vara till hjälp för vårdpersonalen när de hamnar i 

utmanande situationer som beskrivs i denna litteraturöversikt. 

 

8. Slutsats  

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka vårdpersonalens erfarenheter av 

utmaningar inom omvårdnad av personer med demenssjukdom. Resultatet till denna 

litteraturöversikt beskrev att det fanns flera situationer inom omvårdnad av personer med 

demenssjukdom som innebar utmaningar för vårdpersonal. Åtta situationer kunde urskiljas. 

Bevara integritet eller förebygga skada beskrevs som ett huvudtema, sju underteman kunde 

urskiljas; personlig hygien, administrera läkemedel, måltidssituationer, att undanhålla 

sanning för att lugna, teknisk övervakning samt kommunikation. Att bevara integritet eller 

förebygga skada var en utmaning som kunde ses inom varje tema. Fler utmaningar i de 

underteman som beskrevs var att personer med demenssjukdom inte ville ha hjälp vid 

omvårdnad och vårdpersonalen stod inför situationer där vårdpersonal hade valet att till 

exempel låta personen gå med ett inkontinensskydd som var i behov av att bytas eller att 

bevara personens självbestämmande. Utmaningar vid administration av läkemedel till 

personer med demenssjukdom var att personer inte ville ta emot läkemedel och 

vårdpersonalen stod då inför valet att blanda läkemedel i mat och dryck eller att låta patienten 

riskera eventuella komplikationer av att inte ta sina läkemedel. Vid måltidssituationer uppstod 

utmaningar för vårdpersonalen när personer inte ville äta mat, vårdpersonalen hamnade 

situationer där de ibland gav parenteral nutrition till personer med demenssjukdom för att de 

inte skulle vara hungriga/bli undernärda. Ytterligare utmaningar som beskrevs var att 

vårdpersonal undanhöll information för att lugna patienter samt att kommunikationen med 

personer med demenssjukdom var en utmaning som kunde ses under fler av de underteman 

som beskrevs.   
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9. Vidare forskning  

Författarna till denna litteraturöversikt anser att mer forskning bör göras angående svårigheter 

och utmaningar i vården av personer med demenssjukdom med syfte att se vad som kan 

underlätta för vårdpersonal att veta hur de ska handla i dessa situationer. Resultatet i denna 

litteraturöversikt kan vara en hjälp för att se vilka svåra situationer som kan uppstå i 

omvårdnaden av personer med demenssjukdom och därefter finna lösningar och riktlinjer som 

kan hjälpa i dessa situationer. Ett sätt att finna dessa lösningar och riktlinjer kan vara genom 

att i denna litteraturöversikt se vilka utmaningar vårdpersonalen kan ställas inför och därefter 

söka exempelvis vårdavdelningar eller äldreboenden där vårdpersonalen funnit ut fungerande 

lösningar. Vårdpersonal på avdelningarna eller boendena kan intervjuas och observeras, sedan 

kan resultatet och vårdpersonalens erfarenheter föras vidare och testas på exempelvis andra 

vårdavdelningar och äldreboenden för att se om lösningarna även fungerar där och om så är 

fallet kan riktlinjer kring dessa lösningar skrivas.   

Det skulle även vara intressant med forskning om vad det blir för konsekvenser om 

vårdpersonal bara respekterar personer med demenssjukdoms autonomi. Det skulle också vara 

intresseväckande om det forskades mer på hur personer med demenssjukdom ska smärtlindras 

på bästa vis eftersom att resultatet visar på att det är en svårighet i och med att de inte kan tala 

för sig vilket i sin tur leder till nedsatt välbefinnande. Forskning om dilemman/problem i 

vården av personer skulle enligt skribenterna kunna göras genom kvalitativa intervjustudier. I 

dessa går det både att höra dilemman/problem som kan uppstå samt hur vårdpersonalen löser 

dessa situationer. Författarna menar också på att konsekvenser hos personer med 

demenssjukdom skulle gå att forska på genom observationsstudier.   
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Bilaga 1 
Sökmatris 
 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Urval efter 
lästa titlar 

Urval efter 
lästa 
abstrakt 

Antal utvalda 
artiklar till resultat 
efter genomläsning 
av artiklar, n=18 

CINAHL Caregivers experience NOT family AND dementia 429 12 3 1 

CINAHL Experience AND Dementia care NOT family NOT relatives  1035 23 5 3 

CINAHL Dementia NOT intellectual disability AND nursing AND experience NOT family 
NOT relatives  

547 16 9 5 

CINAHL Dementia NOT intellectual disability AND care NOT family AND challenges 644 22 5 3 

PubMed Experience AND nursing AND dementia 779 10 7 1 

CINAHL Dementia nursing NOT family NOT intellectual disability AND experience 582 7 2 1 

CINAHL Manuell sökning: Pain Relief at the End of Life: Nurses’ Experiences Regarding End-
of-Life Pain Relief in Patients with Dementia. 

   1 

CINAHL Manuell sökning: Ethical aspects of using GPS for tracking people with dementia: 
recommendations for practice. 
 

   1 

CINAHL Manuell sökning:  
Ethics of Coercive Treatment and Misuse of Psychiatry. 
 

   1 

CINAHL Manuell sökning: Electronic tracking for people with dementia: An exploratory study 
of the ethical issues experienced by carers in making decisions about usage. 

   1 
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Bilaga 2.  Sammanställning av artiklar (n=18) som ligger till grund för resultatet.  
 

Författare  
År  
Land 

Titel  Syfte Metod Deltagare Kvalitetsgrad Resultat 

Brorson, H., Plymoth, H., 
Örmon, K., & Bolmsjö, I.  
Sverige 
2012 

Pain Relief at the End of Life: 
Nurses’ Experiences 
Regarding End-of-Life Pain 
Relief in Patients with 
Dementia 

This study aimed to describe nurses’ 
experiences regarding end-of-life 
pain relief in patients with dementia. 

 

Kvalitativ design, 
baserat på intervjuer  

N=7, 
sjuksköterskor 

Hög                          
80 % 
(20 av 25) 

 

Resultaten av denna studie belyser komplexiteten av 
smärtlindring hos patienter med demens vid livets slut från ett 
omvårdnadsperspektiv. Oförmågan hos patienter med demens 
att muntligt förmedla sin smärta gör dem till en sårbar 
patientgrupp, beroende av deras vårdgivare. Att lära känna 
patientens livshistoria, yrkeserfarenhet, samarbete, god 
kommunikation och användning av ett 
smärtbedömningsverktyg rapporterades av sjuksköterskorna 
för att förbättra smärtlindringen vid livets slut för patienter 
med demens. 

 
Bryon, E., Bryon, 
E., Dierckx De Casterlé, B., & 
Gastmans, C.   
Belgien.   
2012.  

 

 
Because we see them 
naked´- Nurses´experiences in 
caring for hospitalized 
patients with dementia: 
considering artificial nutrition 
or hydration (ANH).  

 

 
The ame of this study was to explore 
and describe how Flemish nurses 
experience their involvement in the 
care of hospitalized patients with 
dementia, particularly in relation to 
artificial nutrition or hydration 
(ANH).   

Kvalitativ design, 
baserat på intervjuer 

N 

 
N= 21, sjuksköterskor  

 

Hög 
80% 
(20 av 25) 

 

 
Att vara rörd av sårbarheten hos den demenssjuka patienten 
var sjuksköterskans centrala erfarenhet, vilket har stor 
inverkan på dem både yrkesmässigt och personligen. Denna 
känsla kan beskrivas som att omfatta de olika stadierna av 
vårdprocessen: sjuksköterskornas första möte med den utsatta 
patienten; den intensiva beslutsprocessen, där 
sjuksköterskorna upplevde flera intensiva känslor som 
påverkades av att stödja eller hindra komplexa faktorer; och 
den slutliga hanteringsprocessen, en tid då sjuksköterskor kom 
överens med denna utmanande upplevelse.  
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Kvalitetsgrad Resultat 

 
Davies, N., Maio, L., Riet Paap, 
J., Mariani, E., Jaspers, 
B., Sommerbakk, 
R., Grammatico, 
D., Manthorpe, J., Ahmedzai, 
S., Vernooij-Dassen, M., 
& Iliffe. S.  
England, Tyskland, Italien, 
Nederländerna & Norge  
2014  
 

 
Quality palliative care for 
cancer and dementia in five 
European countries: some 
common challenges  
 

 
This paper explores some common 
challenges currently faced by 
professionals providing palliative 
care for patients with either cancer or 
dementia across five countries” 
 

 
Kvalitativ design, 
baserat på 
intervjuer  
 

 
N=74, sjuksköterskor, 
doktorer, 
socialarbetare, forskare, 
politiker.  
 

 
Hög  
80%  
(20 av 25)  
 

 
Intervjuerna avslöjade fem gemensamma utmaningar i 
de fem länderna: kommunikationsproblem (mellan 
tjänster och mellan yrkesverksamma och patienter och 
deras familjer); den varierande omfattningen av 
strukturell / funktionell integration av tjänster; 
svårigheterna med att finansiera palliativ vård 
problematiska processer av vård (gränser, definitioner, 
kunskaper, färdigheter och inklusivitet) och slutligen 
tidsbegränsningar  
 

 
De Witt Jansen, B., Brazil, 
K., Passmore, P., Buchanan, H., 
Maxwell, D., McIlfactrick,S. J., 
Morgan, S. M., Watson, M., & 
Parsons, C.   
England.  
2016  
 

 
Nurses´experiences of pain 
management for people with 
advanced dementia 
approaching the end of life: a 
qualitative study.  
 

 
To explore hospice, nursing home 
and acute care nurses’ experiences of 
pain manage- ment, the perceived 
barriers to and facilitators of 
pain management,and   perspectives 
on training needs in managing pain in 
people with advanced dementia in 
the final month of life.  
 

 
Kvalitativ design, 
baserat på 
intervjuer  
 

 
N= 24, sjuksköterskor, 
läkare, vårdpersonal 
 

 
Hög   
84%  
(21 av 25)  
 

 
Tre kärnämnen identifierades: utmaningar vid 
svårigheter att känna smärta, förhållandet mellan 
sjuksköterska och läkare och interaktivt lärande och 
övningsutveckling. Patientrelaterade utmaningar för 
smärtlindring var universella övervårdsinställningar; 
sjuksköterskans och organisationsrelaterade barriärer 
skiljer sig mellan inställningarna. Ett behov av interaktiv 
inlärning och övningsutveckling, särskilt inom 
farmakologi identifierades.  
 

 
Edberg, A-K., Bird, M., 
Richards, D. A., Woods, R., 
Keeley, P., & Davis-Quarrell, 
V.   
Sverige, Australien & 
England.   
2008  
 

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

 
The aim of this study was to explore 
nurses' experience of strain in 
dementia care. 
 

 
Kvalitativ design, 
baserat på 
gruppdiskussioner  
 

 
N= 35, sjuksköterskor, 
vårdpersonal, 
sjuksköterskeassistenter 
 

 
Medel  
76%   
(19 av 25)  
 

 
Sjuksköterskorna beskrev komplexiteten i sin situation 
och hänvisade till miljöfaktorer som "systemet", 
samhällets attityder, annan personal, invånarnas 
familjemedlemmar och även sin egen familj. När det 
gäller att ta hand om dem med demens kan tre 
huvudkällor av belastning identifieras: Att vara 
oförmögen att nå; Försöker skydda; och måste balansera 
konkurrerande behov. 
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
Metod  

Deltagare  Kvalitetsgrad Resultat 

Edberg, A-K., & Edford, E. 
Sverige  
2007 

 

Nursing care for 
people with 
frontal-lobe 
dementia – 
difficulties and 
possibilities. 

 

The aim of this study was to describe 
nurses' experience of difficulties and 
possibilities in caring for people with 
dementia diseases with frontal-lobe 
dysfunction. 

 

Kvalitativ design, baserat 
på intervjuer.   

 

N=10 
Sjuksköterskor 

 

 
Hög 
84 % 
(21 av 25) 

 
De upplevda svårigheterna var relaterade till patientens 
bristande inhibition och dom, ångest, oro, minskad förmåga 
att hantera fysiska behov, obalans mellan vila och aktivitet 
och depression. Möjligheterna ses i förhållande till 
vårdpersonalens professionella möten, kännetecknad av att 
vara tydlig och konsekvent, ett steg framåt, flexibelt, lugnt 
och skapa en positiv atmosfär, närhet och tillit och att göra 
saker tillsammans. Kontinuerlig feedback och support var 
förutsättningar för personalens engagemang. 

 
Egede-Nissen, V., Sellevold, G. 
S., Jakobsen, R., & Sørlie 
Norge  
2016 

Ethical and 
cultural striving: 
Lived experiences 
of minority nurses 
in dementia care 

 

 
The aim is to explore and examine the 
lived experiences of minority 
healthcare providers in the context of 
a dementia care unit in a Norwegian 
nursing home 

Kvalitativ design, baserat 
på intervjuer 

 

N= 22, sjuksköterskor, 
sjuksköterskeassistenter, 
sjukgymnaster.  

 

Hög 
80% 
(20 av 25) 

 

 
Ett tema och fyra underteman: strävar efter att förstå 
vårdkvaliteten för personer med demens. Undertema: 
känslighet för att förstå patienternas verbala och icke-
verbala uttryck. För att förstå tacksamhet, förstå patienten 
som en vuxen och självbestämmande och förstå patienten 
som patient i ett vårdhem. Utmaningar omfattar både etiska 
och kulturella strävanden att förstå personer med demens. 

 
Fukuda, R., Shimizu, Y. & Seto, 
N. 
2015 
Japan 

Issues 
experienced while 
administering 
care to patients 
with dementia in 
acute care 
hospitals: A study 
based on focus 
group interviews” 

 
This study aimed to explore the 
challenges nurses face in providing 
care to patients with dementia in acute 
carehospitals in Japan” 

Kvalitativ design, baserat 
på frågeformulär 

N= 50 
Sjuksköterskor 

Medel 
 
68 %  
(17 av 25) 

 
Totalt deltog 50 sjuksköterskor med en genomsnittlig 
erfarenhet av 9,8 år. Åtta fokusgrupper bildades. Frågor om 
att administrera vården till patienter med demens vid akuta 
vårdsjukhus delades in i sju grupper. Tre av dessa grupper, 
det vill säga problematiska patientbeteenden, 
återkommande problem och problem som påverkar många 
människor lika, interagerar för att resultera i en betungande 
kretslopp. Detta kretslopp förvärras av brist på omvårdnad 
och brist på organisation på sjukhus. För att klara av denna 
kretslopp utvecklar sjuksköterskor skyddsplaner för sig 
själva och för sjukhuset 
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
Metod  
 

Deltagare Kvalitetsgrad Resultat 

 
Hammar, L., Swall, A., 
& Summer, M.  
Sverige 
2016. 

 
Ethical aspects of 
caregivers’ 
experience with 
persons with 
dementia at 
mealtimes. 

 
The study aim was to 
illustrate the meaning of the 
caregivers’ experiences. In 
addition, according to 
Dahlberg,29 quantitative 
measures are also suitable 
when examining the life-
world; thus, food intake and 
weight of persons with 
dementia were analyzed to 
gain an additional perspective 
and increase our under- 
standing of caregivers’ 
experience of caring for 
persons with dementia during 
mealtimes. 

Mix metod (kvalitativ 
och kvantitativ design), 

 

 
N= 9, sjuksköterskor, vårdpersonal Hög 

Kvalitativ, 20 av 
25.  
80 % 
Kvantitativ 25 
av 29. 86 % 

 

 
Ett tema uppstod från intervjuerna: kämpa 
mellan att ha kunskapen och inte möjligheten, 
som byggdes på tre underteman: att vara 
engagerad och försöka, känna sig övergiven och 
otillräcklig, vara orolig och känna sig skyldig. 
Sju av nio personer med demens förlorade minst 
1,3 kg av sin vikt och åt högst 49,7% av maten 
som serverades. 

 
Jakobsen, R, & Sørlie, 
V.  
Norge  
2010 

 
Dignity of older 
people in nursing 
home: Narratives 
of care providers 

 
To illuminate the ethicaly 
difficult situations 
experienced by care providers 
working in nursing homes. 

 
Kvalitativ  
Intervju  

 
N=23, 
sjuksköterkor,vårdpersonal,sjuksköterskeassistent, 
avdelningschef, sjukgymnast, vårdpersonal 

 
Medel 
76% 
(19 av 25) 

 
Resultatet visade att vårdpersonal upplevde 
etiska dilemman dagligen i arbetet. Deltagarna i 
studien upplevde att det var en daglig svårighet 
att finna en balans mellan ideal, autonomi och 
värdighet. Deltagarna menade att arbetsmiljön 
ite var stöttande och att det inte sågs eller hördes 
i situationer där de inte höll med om 
organisationens värderingar 

 
Johansson, I., Bachrach-
Lindström, M., 
Struksnes, S., & Hedelin, 
B.  
Sverige, Norge. 
2009. 

 
Balancing 
integrity vs risk of 
falling - 
nurses´experiences 
of caring for 
elderly people 
with dementia in 
nursing homes 

 
The aim was to explore 
registered nurses’ and nurse 
assistants’ experi- ences of 
caring for elderly people with 
dementia at risk of falling, 
and factors that promote or 
reduce falls in this group 

Kvalitativ design, 
baserat på intervjuer 

 

 
N= 28, sjuksköterskor, sjuksköterskeassistenter  
 

Hög 
88% 
(22 av 25) 

 

 
Resultaten lyfte fram ett etiskt dilemma i 
huvudkategorin ”integritet och autonomi 
gentemot risk för fall" som var omfattande 
relaterad till två beskrivande kategorier. Den 
första var "Anpassning till den äldre människans 
tillstånd" med begreppen minnesförlust, ångest, 
förvirrin, förmåga att uttrycka sig och förstå, och 
kroppsligfunktion. Den andra kategorin var 
"Justering av vårdmiljön", som omfattar dessa 
begrepp: den fysiska miljön, den psykosociala 
miljön, organisationen och mänskliga resurser. 
Baserat på personalens upplevda svårigheter att 
förebygga fall hos äldre med demens finns det 
behov av ytterligare stöd eller professionell 
tillsyn i sitt arbete för att förbättra möjligheterna 
till framgångsrikt fallförebyggande. 
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Författare 
År  
Land 

Titel Syfte Design 
Metod 

Deltagare Kvalitetsgrad Resultat 

 
Landau, R., & Werner,  
Israel 
2012 

 
Ethical aspects of 
using GPS for 
trackning people 
with dementia: 
recommendations 
for practice 

 
The aim was to obtain the 
perspectives of different stakeholders 
on GPS trackning for people with 
dementia. 

 
Mix metod (kvalitativ och 
kvantitativ) baserat på 
enkäter och intervjuer 

 
N=96, 
anhöriga, 
sjukskötserkor, 
socialarbetare.   

 
Medel  
Kvalitativ, 17 av 
25 (68%) 
Kvantitativ, 22 av 
29 (76%) 

 
Resultaten framställs i en lista med rekommendationer för 
beslutsfattare samt för professionella vårdgivare och 
anhörigvårdare. Rekommendationerna tyder på att preferenser 
och vad som är bäst för personen med demenssjukdom bör 
cara det centrala i beslutsfattandet i svåra beslut som krävs i 
demensvård. Vidare bör ingen bli tvingad att använda 
spårteknik och, om möjligt, bör personer med demenssjukdom 
vara involverade i beslutsfattandet och ge samtycke. 

 
Lejman, E., Westerbotn, 
M., Pöder, U., & 
Wadensten, B.  
Sverige 
2013 

The ethics of 
coercive treatment 
of people with 
dementia. 

 

 
The aim of the present study was to 
describe how registered nurses in 
nursing homes ensure legal security, 
good and safe nursing care and 
uphold the dignity of nursing home 
residents with severe dementia 
without violating residents’ integrity. 

Kvalitativ design, baserat på 
intervjuer 

 

N=10, 
sjuksköterskor  

 

Hög 
84% 
(21 av 25) 

 

 
Den manifestella analysen identifierade aktuella lokala rutiner 
som involverar tvångsbehandling och legitimerade 
sjuksköterskors beskrivningar av komplikationer och 
alternativa åtgärder. Den latenta analysen resulterade i tre 
teman som beskriver sjukdomsstrategier: en med 
tvångsbehandling, en med tvångsbehandling under särskilda 
omständigheter och en för att förebygga tvångsbehandling. 

Manthorpe, J., Iliffe, 
Samsi, S., Cole, L., 
Goodman, C., Drennan, 
V., & Warner, J.  
Storbritannien  
2010 

 

Dementia, dignity 
and quality of life: 
nursing practice 
and its dilemmas. 

 

The need for healthcare practitioners 
to respect the dignity of older people 
iswidely recognised in England, 
where it has been given attention by 
politicians,professionals and health 
service regulators. This article aims to 
provide examples ofhow such 
ambitions may be used in practice 
development. 

 

Kvalitativ design, baserat på 
diskussioner. 

 

N=70, 
vårdpersonal 

Medel 
52% 
(13 av 25) 

 

 
Varje avsnitt främjade diskussionen om olika perspektiv om 
sätten att förbättra värdigheten hos demens i sjukhus, vårdhem 
och samhällsinställningar. Diskussionen bekräftade att medan 
värdighet kan vara en kvalitetsindikator för god vård som 
potentiellt förbättrar livskvaliteten är det inte alltid enkelt. 
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
Metod  

Deltagare  Kvalitetsgrad Resultat 

Söderman, M., & 
Pietilä Rosendahl, S. 
Sverige  
2016 

 

 
Caring for Ethnic 
Older People 
Living with 
Dementia - 
Experiences of 
Nursing Staff 

 
The aim was to explore and 
describe nursing staffs  ́
experiences of caring for non-
Swedish speaking persons with 
dementia in a Finnish speaking 
group home and a Swedish 
speaking group home in Sweden. 

Kvalitativ design, baserat 
på intervjuer 

 

N= 27, sjuksköterskor, 
vårdpersonal. Kvinnor och 
män. 
Finsktalande,svensktalande 
samt tvåspråkig.  

 

Medel  
76% 
(19 av 25) 

 

 
Den svensktalande vårdpersonalen kunde ge kvalitativ och 
rättvis vård, men det var en större utmaning för dem än för 
tvåspråkig vårdpersonal som talade samma språk som 
invånarna. Den finsktalande sjuksköterskan förstod hur det 
var att vara finsk och medan den svensktalande 
vårdpersonalen inte hade samma kunskaper om invånarna. 
Således kunde inte invandrarnas behov bli nöjda till fullo. 

 
Tucket, A. G.  
Australien. 
2012 

 
The experience 
of lying in 
dementia care: A 
qualitative study. 

 
This analysis examines the 
practice of care providers in 
residential aged care lying to 
residents with dementia 

 
Kvalitativ design, baserat 
på journaler, 
gruppdiskusioner och 
intervjuer 

 
N= 57, vårdpersonal 

 
72% 
(18 av 25) 

 
Vårdpersonal i ålderdomshem ljuger till boende med 
demens. Lögnerna  var vårdgivarens avsikt att eliminera 
skada och även styra om vissa beteenden. Vård av person 
med demens i ålderdomshem behöver vägledning kring att 
ljuga. En etisk ram som är känd för en etisk teori om god 
och etisk teori om rätt kompletterad med en teori om dygd 
föreslås. En gratis fyra-stegs kommunikationsstrategi som 
främjar sanning som ett första alternativ samtidigt som man 
rekommenderar ljuga som en lämplig strategi främjas 
också. 

Turner, A., Eccles, F., 
Keady, J., Simpson, J., 
& Elvish, R.  
England.  
2017 

 

The use of the 
truth and 
deception in 
dementia care 
amongst general 
hospital staff. 

 

This study aimed to develop 
understanding of the experiences 
of general hospital staff and 
explore their decision-making 
processes when choosing whether 
to tell the truth or deceive a 
patient with dementia 

 

 
Kvalitativ design, baserat 
intervjuer 

N= 12, sjuksköterksor, 
avdelningschef, 
socialarbetare, 
fysioterapeut 

 

Hög 
84% 
(21 av 25) 

 

 
Deltagarna identifierade särskilda ”igång triggade” som 
inledde behovet av ett svar. Olika förmedlande faktorer 
påverkar hur personalen valde att svara på dessa 
triggningar. Totalt sett var sjukhuspersonalen ovilliga att 
antingen berätta sanningen eller ljuga för patienter. Istället 
var "distraherande" eller ”gå runt boven" av en annan 
anställd föredragna strategier. Frågan om hur sanning och 
bedrägeri definieras. 

White, E., & 
Montogomery, P.  
2014 

Electronic 
tracking for 
people with 
dementia: An 
exploratory study 
of the ethical 
issues 
experienced by 
carers in making 
decisions about 
usage 

The study aimed to explore the 
extent of the involvement of the 
person with dementia in decision-
making and identify the ethical 
dilemmas encountered by carers 
through usage. 

 
Kvalitativ design, baserat 
på intervjuer 

N=10, vårdpersonal Hög 
76% 
(19 av 25) 

 
Studien undersökte de värderingar, övertygelser och 
komplexa faktorer som motiverade vårdnadshavare att 
använda elektronisk spårning. Den undersökte omfattningen 
av medverkan av dem med demens i beslutsfattandet och 
undersökte de olika etiska dilemman som drabbades av 
vårdgivarna när de introducerade spårningssystemet. Som 
ett problem som framkom av intervjuerna, har särskild 
uppmärksamhet ägnats åt att utforska hemlig användning. 
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Bilaga 3 - Granskningsmall  

Granskningsmall för kvalitetsbedömning Kvalitativa studier 

 
  
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet: < 60%låg,  60–80% medel,  80% > hög 
 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström 
(2008) 

 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   
15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    



 

1 
 

 

Bilaga 4 - Granskningsmall för kvalitetsbedömning Kvantitativa studier 

 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet: < 60% låg,  60–80% medel,  80% > hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008). 

 

 
 


