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Introduktion: Världens befolkning blir allt äldre och antalet personer med demenssjukdom 

ökar ständigt. Att leva med demenssjukdom ökar risken för inläggning på sjukhus. 

Sjuksköterskor på sjukhus har ett stort ansvarsområde och ansvarar för många patienter 

samtidigt. Patienter med demenssjukdom har ett ökat omvårdnadsbehov och kan därför 

innebära stora utmaningar för vårdpersonal vid vård på sjukhus. Syfte: Syftet var att beskriva 

utmaningar vid omvårdnad av patienter med demenssjukdom på sjukhus. Metod: 

Litteraturstudien följde Polit och Becks (2017) nio steg. Databassökning utfördes i CINAHL 

och PubMed och resulterade i 10 vetenskapliga artiklar, varav majoriteten var av kvalitativ 

metod. Artiklarna kvalitetsgranskades, analyserades och bearbetades enligt en induktiv 

ansats. Resultat: Fem kategorier identifierades: Att hantera patientens beteende och bedöma 

symtom, Att anpassa rutiner och vårda flera patienter samtidigt, Att samarbeta inom 

vårdteamet, Att sakna kunskap och erfarenhet samt Att påverkas av en negativ attityd. 

Slutsats: Flertalet utmaningar vid vård av patienter med demenssjukdom på sjukhus 

identifieras. Patienters förändrade beteende bidrar till svårigheter att bedöma symtom och 

genomföra undersökningar. Kunskapsnivån och inställningen hos den enskilda 

vårdpersonalen påverkade förmågan att ge god omvårdnad och kan också påverka kollegors 

inställning till vård av patientgruppen.  
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Introduktion 

Världens population växer dag för dag och i takt med att fler människor blir äldre kommer även 

förekomsten av sjukdomar som är relaterade till ökad ålder att bli vanligare. Demenssjukdom 

är en åldersrelaterad sjukdom och idag lever cirka 47 miljoner människor med en 

demenssjukdom världen över. Prognosen visar att 131 miljoner människor kommer att ha 

insjuknat i en demenssjukdom innan år 2050 (Prince 2015). Att leva med en demenssjukdom 

fördubblar risken för sjukhusinläggning (Phelan et al. 2012). Demenssjukdomen är oftast inte 

den primära orsaken men konsekvenser av sjukdomen kan orsaka tillstånd som kräver 

sjukhusvård. Sjuksköterskor på sjukhus har ett stort ansvarsområde och vårdar många patienter 

samtidigt. Patienter med demenssjukdom har ett ökat omvårdnadsbehov vid inläggning på 

sjukhus och kan därför innebära stora utmaningar för sjuksköterskan (Borbasi et al. 2006).  

Bakgrund 

Demenssjukdom 
Det finns olika sorters demenssjukdomar, exempelvis Alzheimers sjukdom, vaskulär demens 

och frontallobsdemens (Socialstyrelsen 2017). Hjärnans funktioner förändras allt eftersom 

kroppen åldras. Gränsen mellan kognitiv nedsättning på grund av ålderdom alternativt faktisk 

sjuklig nedbrytning av hjärnan är diffus. Vid demenssjukdom sker nedbrytning och nekros av 

hjärnans nervceller vilket drabbar hjärnans olika funktioner. Symtombilden kan se liknande ut 

oavsett om hjärnan påverkats av sjukdom eller endast ålderdom (Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering [SBU] 2006). Orsaken till varför en person drabbas av 

demens, förutom åldrandets påverkan, är ännu inte helt klarlagd. Några riskfaktorer som 

beskrivs är arv, kvinnligt kön, låg utbildning, högt blodtryck samt höga blodfetter. Forskning 

om riskfaktorer pågår kontinuerligt (Prince 2009).  

 

Att leva med demenssjukdom 

Personer med demenssjukdom upplever ofta svårigheter med minnet och förlust av andra 

kognitiva färdigheter. Dessutom minskar förmågan till självständighet gradvis (Prince 2009). 

Problem som kan uppstå i hemmet är exempelvis svårigheter att sköta den personliga 

ekonomin, handla och laga mat samt att bevara befintliga relationer. I ett senare stadie blir också 

förmågan att tillgodose de grundläggande behoven som hygien och matintag en svårighet 

(Socialstyrelsen 2017). Förändringar i beteende och personlighet är vanligt och orsakar mycket 

lidande för personen med demenssjukdom. Personen drabbas ofta av besvärliga symtom som 

kallas för beteendemässiga och psykologiska symtom vid demenssjukdom [BPSD] 

(Socialstyrelsen 2017). Exempel på BPSD-symtom kan vara beteendeförändringar såsom 

motorisk oro och rastlöshet, aggressivitet, nedstämdhet, sömnsvårigheter, rastlöst vandrande 

eller apati. Psykiska symtom som kan upplevas är ångest, oro, depression, vanföreställningar 

eller hallucinationer (Prince 2009). BPSD-symtom förekommer i olika grader under sjukdomen 

och kan uppträda helt oprovocerat men även som reaktion på situationer i omgivningen. Det 

förändrade beteendet drabbar både personen med demenssjukdom och närstående. Behandling 

av BPSD-symtom är mycket individuell och riktas främst till att åtgärda orsaker eller utlösande 

faktorer (Socialstyrelsen 2017). Anhöriga är ofta starkt påverkade av sjukdomen och får ta ett 

stort ansvar under hela sjukdomsförloppet (Socialstyrelsen 2017). De bidrar med direkt 

assistans och känslomässig stöttning. Det kan vara psykiskt påfrestande att vårda en närstående 

som drabbats av demenssjukdom (Shanley et al. 2011). 
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Det går inte att bota en demenssjukdom, utan syftet med hälso- och sjukvårdens och 

socialtjänstens åtgärder är att underlätta vardagen och bidra till en så god livskvalitet som 

möjligt under sjukdomens olika skeden. (Socialstyrelsen 2017, s. 21) 
 

När behovet av vård och omsorg ökar hos personen med demenssjukdom kan anhöriga söka 

stöd och få avlastning från kommunal hälso- och sjukvård samt socialtjänsten. Socialstyrelsen 

rekommenderar olika sorters stödinsatser som kan innefatta bland annat hemtjänst, 

dagverksamhet eller särskilt boende (Socialstyrelsen 2017). I Sverige bor 50% av alla med en 

demenssjukdom på ett särskilt boende med vårdpersonal. De flesta flyttar in cirka två till tre år 

efter diagnosen fastställts (SBU 2006). För att kunna erbjuda bästa möjliga vård krävs ett 

helhetsperspektiv av personens situation som hälso- och sjukvården tillsammans med anhöriga 

och socialtjänsten måste sammanställa och samarbeta kring (Socialstyrelsen 2017).  

 

Sjukhusvård av patienter med demenssjukdom 

Av alla personer med demenssjukdom behöver 40% någon gång vårdas på sjukhus och av alla 

personer utan demenssjukdom kräver endast 20% liknande vård (Phelan et al. 2012). Den 

största andelen av inläggningar på sjukhus av personer med demenssjukdom görs i akuta skeden 

och orsakas främst av fall, höftfrakturer, urinvägsinfektioner, luftrörsbesvär eller stroke 

(Natalwala et al. 2008). Vårdtiden på sjukhus för patienter med demenssjukdom i åldrarna 65–

74 år beräknas överstiga medellängden för samma åldersgrupp utan demenssjukdom med 15,7 

dygn (Connolly & O’Shea 2013). Tidigare forskning visar att personen själv samt anhöriga 

anser att sjukhusmiljön inte är optimal för personer med demenssjukdom. När en person med 

demenssjukdom placeras i en obekant situation som vid vård på sjukhus, blir det svårare att 

upprätthålla de dagliga rutinerna och symtombilden kan förvärras (Borbasi et al. 2006). Enligt 

Digby et al. (2018a) beskriver patienter med demenssjukdom som vårdas på sjukhus 

upplevelsen av sjukhusmiljön som skrämmande. De har inte full förståelse för sin situation och 

orsakerna till sjukhusvistelsen vilket skapar en känsla av oro och kan leda till ett agiterat 

beteende (Digby et al. 2018a). 
 

Sjuksköterskan och personcentrerad vård 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att omvårdnad är sjuksköterskans specifika 

kompetens. Det innefattar både vetenskaplig kunskap och patientnära arbete med fokus på en 

humanistisk människosyn. Arbetet ska präglas av ett etiskt förhållningssätt och det krävs 

kunskap om hur individens förmågor och egenskaper påverkar möjligheten att få en jämlik 

vård. Det är sjuksköterskans ansvar att framföra patientens åsikter för att främja en värdig vård 

där patienten har rätt till självbestämmande. Professionen kräver förmåga att samverka i 

interprofessionella team och att ansvara för ledning av omvårdnadsarbete (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  
 

Sjuksköterskan ska kunna planera, konsultera och samverka med andra aktörer för att 

säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan (Svensk sjuksköterskeförening 2017, s. 7). 
 

Sjuksköterskan ska kunna leda, prioritera och samordna omvårdnadsarbetet (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017, s. 10). 
 
Sjuksköterskan arbetar utifrån sex stycken kärnkompetenser. En av dem är personcentrerad 

vård vilket innebär att sjuksköterskan tillsammans med patient och närstående ska arbeta för att 

bevara patientens värdighet och integritet (Svensk sjuksköterskeförening 2017).  
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Personcentrerad vård innebär att man försöker förbättra hälso- och sjukvården genom att 

utgå från varje patients unika erfarenheter, värderingar och preferenser och genom att se 

patienten som en person som är mer än sin sjukdom. Det innebär också att man eftersträvar 

att patienten ska bli medskapare och partner i sin egen vård och dess utveckling och 

utvärdering. (Lydahl 2017, s. 67) 
 
Under 1990-talet presenterades personcentrerad vård för första gången som något viktigt i 

relation till omvårdnad av personer med demenssjukdom (Kitwood 1997). Personcentrerad 

vård är det primära arbetssättet vid vård av personer med demenssjukdom och stödet bör utgå 

från personens samt anhörigas önskemål och förutsättningar. Det innebär att sätta personen i 

fokus och inte diagnosen. Målet är att bemöta personen med demenssjukdom som en person 

med egna åsikter, upplevelser och med rätt till självbestämmande. Omvårdnaden bygger på en 

god relation mellan vårdpersonal, personen med demens och anhöriga (Socialstyrelsen 2017). 

Sjuksköterskor uppger att de försöker ge den personcentrerade vård som krävs men lyckas inte 

alltid (Cowdell 2010). Personcentrerad vård beskrivs som ett tidskrävande arbete och är inte 

högst prioriterat vid vård på sjukhus (Smythe et al. 2015).  

 

Problemformulering  

Antalet personer som diagnostiseras med en demenssjukdom stiger varje år och att leva med 

demenssjukdom ökar risken för sjukhusvistelse. Personer med demenssjukdom har ett ökat 

omvårdnadsbehov då förlusten av kognitiva förmågor leder till minskad självständighet. 

Förekomsten av BPSD-symtom i hemmet varierar från person till person men på sjukhus 

beskrivs symtombilden i de flesta fall förvärras. Tidigare forskning beskriver att situationen på 

sjukhus leder till ökad stress hos personer med demenssjukdom. Sjuksköterskan på sjukhus har 

ansvar för många patienter samtidigt och arbetar ofta under stressiga förhållanden. Att ansvara 

för patienter med demenssjukdom som har ett ökat omvårdnadsbehov är en utmaning och ställer 

ytterligare krav på sjuksköterskan och övrig vårdpersonal. Att beskriva utmaningar som uppstår 

vid omvårdnaden kan vara ett tillvägagångssätt för att i framtiden kunna utveckla strategier och 

metoder för bästa möjliga omvårdnad av patienter med demenssjukdom på sjukhus.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva utmaningar vid omvårdnad av patienter med demenssjukdom på sjukhus.  

  



  

 7 

Metod 

En litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur 

inom ett valt ämne. Syftet är att skapa en sammanställning av redan befintlig data, information 

och forskning inom ämnet (Polit & Beck 2017). Polit och Beck’s (2017) nio steg användes för 

att genomföra litteraturstudien. Samtliga steg beskrivs enligt Polit och Beck (2017), fritt 

översatta i figur 1. 

 

 
Figur 1. Polit och Beck 9-steg (2017). Fritt översatt. 

 

Litteratursökning 

Enligt steg 1 startade litteraturstudien med att ett syfte utformades. Enligt steg 2 valdes två 

relevanta databaser, CINAHL och PubMed. De valda databaserna rekommenderas av Polit och 

Beck (2017) då de innehåller vetenskaplig forskning inom omvårdnad och medicin. Sökord 

relevanta för studien utformades genom att identifiera ämnesord i respektive databas samt från 

tidigare litteraturstudier inom samma område. I CINAHL utformades sökord med hjälp av 

Major Subject Headings (MH), här användes: dementia, hospitals, hospital units och acute 

care. I PubMed utformades sökorden till MeSH-termer, här användes: dementia, hospitals, 

hospitalization, nursing care och inpatients. 
 
I studien inkluderades engelskspråkiga och vetenskapligt granskade artiklar, skrivna från 2014-

02-01 till 2019-01-31. Artiklar som speglar omvårdnadspersonals upplevelser, såsom 

sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden, inkluderas. Artiklar som innehåller material 

om upplevda utmaningar eller synonymbegrepp till utmaningar inkluderas. Litteraturstudier 

(reviews) samt artiklar som beskrev vård utanför sjukhus exkluderades manuellt.  
 
Databassökningen genomfördes enligt steg 3. Vid samtliga sökningar i CINAHL användes 

begränsningen “peer-reviewed”. Databassökningar genomfördes med enskilda och 

kombinerade sökningar av valda sökord. I CINAHL kombinerades “Dementia” AND 

“Hospitals”, “Dementia” AND “Hospital units” och “Dementia” AND “Acute care”. I PubMed 

kombinerades “Dementia” AND “Hospitals”, “Dementia” AND “Hospitalization”, 

“Dementia” AND “Nursing care” och “Dementia” AND “Inpatients”. Samtliga sökningar 

dokumenterades i tabell 1 och 2 nedan. Ytterligare databassökning genomfördes i databasen 

psycINFO med sökorden dementia, hospitalization och nursing staff. Sökningen genererade 

endast dubbletter och artiklar som inte ansågs spegla studiens syfte, varav databasen uteslöts.  
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Tabell 1. Resultat av databassökning i CINAHL den 8 februari 2019. 

 

S: sökningar (): interna dubbletter 

 

Tabell 2. Resultat av databassökning i PubMed den 8 februari 2019 

 

S: sökningar (): interna dubbletter (*): externa dubbletter 

 

Urval 1 

I Steg 4 granskades artiklarnas titel och abstract för att välja ut artiklar relevanta för studien. 

Artiklar i PubMed som publicerats i vetenskapligt granskade tidsskrifter (peer reviewed) 

inkluderades manuellt. I CINAHL granskades sammanlagt 215 artiklar och i PubMed 990 

stycken. Totalt valdes 70 artiklar i urval 1. I sökningarna identifierades en extern dubblett, tre 

interna dubbletter i CINAHL samt 17 interna dubbletter i Pubmed, se tabell 1 och 2. 

 

Urval 2 

I Steg 5 fortsatte processen med granskning av valda artiklar i fulltext. Syfte, metod och resultat 

kontrollerades. I urval 2 exkluderades bland annat artiklar som saknade beskrivning av metoden 
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för studien. Artiklar som endast innehöll statistik om upplevda symtom samt artiklar som 

beskrev hur hög mortaliteten är bland patienter med demenssjukdom på sjukhus exkluderades. 

Först lästes artiklarna enskilt sedan diskuterades innehållet för att enligt steg 6 komma fram till 

vilka artiklar som innehöll värdefullt material för studiens syfte. Antalet artiklar som 

exkluderades i CINAHL var 21 och i PubMed 34. Urval 2 resulterade i en total på 14 artiklar, 

se tabell 1 och 2.  

 

Urval 3 

Steg 7 innebar en fullständig kvalitetsgranskning av valda artiklar. Kvalitetsgranskningen 

genomfördes med hjälp av Polit och Beck´s (2017) granskningsmallar Guide to an overall 

critique of a quantitative research och Guide to an overall critique of a qualitative research. 

Från CINAHL exkluderades 4 artiklar på grund av bristfällig redovisning av alla delar i en 

vetenskaplig artikel, exempelvis saknades beskrivning av studiens metod samt avsnitt som 

diskuterade studiens styrkor och svagheter ställt mot annan forskning. Urval 3 resulterade i 7 

artiklar från CINAHL och 3 artiklar från PubMed. Totalt valdes 10 artiklar, se tabell 1 och 2. 

De artiklar som använts i litteraturstudien redovisas i en artikelmatris, se bilaga 1.  

 

Databearbetning och analys 

Enligt Steg 8 bearbetades och analyserades artiklarna för att generera kategorier. 

Databearbetningen genomfördes induktivt. Enligt Polit och Beck (2017) innebär en induktiv 

ansats att data samlas in objektivt för att därifrån utveckla nya begrepp (Polit & Beck 2017). 

Artiklarna skrevs ut i pappersform och numrerades från 1 till 10 för att minska risken för 

förväxling. Artiklarna lästes flertalet gånger både separat och gemensamt av författarna för att 

undvika att detaljer missades samt för att öka förståelsen av texten. De delar i varje artikel som 

svarade på litteraturstudiens syfte markerades med markeringspenna. I sex av artiklarna har 

informanterna olika professioner, resultaten särredovisas tydligt och endast 

omvårdnadspersonalens upplevelser användes i litteraturstudiens resultat. Enligt steg 9 gjordes 

en strukturerad sammanställning av de delar i artiklarna som svarade på syftet. 

Sammanställningen av de utvalda delarna gjordes i ett word-dokument. Här färgmarkerades 

delarna utifrån likheter och slutligen framkom fem kategorier.  

 

Forskningsetiska ställningstaganden 

Artiklar som ingår i litteraturstudien har utgått från primärkällor för att undvika fabricering av 

innehåll. Samtliga artiklar i studiens resultat är etiskt granskade. Litteraturstudien strävar efter 

objektivitet genom att i största möjliga mån utesluta egna värderingar och förförståelse. Alla 

artiklar som svarade på studiens syfte har redovisats. Artiklarna har lästs enskilt och sedan 

gemensamt för att säkerställa att texten uppfattats korrekt. Vid behov av språköversättning har 

lexikon använts. Litteraturstudiens metod har redovisats tydligt för att öka replikerbarheten. 

Enligt Polit och Beck (2017) är ovanstående etiska aspekter viktiga att förhålla sig till i samband 

med omvårdnadsforskning.  
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Resultat 

Litteraturstudiens resultat baserades på 10 vetenskapliga artiklar, sju kvalitativa, en kvantitativ 

och två mixed-method vilka presenteras i bilaga 1. Fyra artiklar var utförda i Storbritannien, 

två i Australien, en i Japan, en på Malta, en i Finland samt en vars resultat var hämtat från 

sjukhus i Österrike och Tyskland. Utifrån artiklarnas resultat framkom fem kategorier som 

tydliggör de utmaningar som kan uppstå: Att hantera patientens beteende och bedöma symtom, 

Att anpassa rutiner och vårda flera patienter samtidigt, Att samarbeta inom vårdteamet, Att 

sakna kunskap och erfarenhet samt Att påverkas av en negativ inställning. (figur 2). 

 

Figur 2. Kategoriöversikt för utmaningar vid omvårdnad av patienter med demenssjukdom.  

 

Att hantera patientens beteende och bedöma symtom 
Fukuda et al. (2015) beskrev att patienter med demenssjukdom hade nedsatta förmågor i olika 

grader, exempelvis att ta till sig instruktioner eller att kommunicera sina behov (Fukuda et al. 

2015). Sjuksköterskor upplevde att patienters nedsatta förmågor i kombination med minskad 

förståelse för sjukdomstillståndet resulterade i sämre följsamhet och förmåga till samarbete hos 

patienter (De Witt Jansen et al. 2016; Digby et al. 2018b; Hynninen et al. 2014). Patienters 

problem att förstå omständigheter gällande det egna sjukdomstillståndet kunde resultera i risker 

för både patienten själv och för omgivningen (Fukuda et al. 2015). Vid en sjukhusvistelse har 

patienten lyfts ur sitt trygga sammanhang och placerats i en obekant situation. Förändringen 

resulterade ofta i nya eller en ökning av redan förekommande beteendemässiga och 

psykologiska symtom vid demenssjukdom [BPSD] (Fukuda et al. 2015; Hynninen et al. 2014). 

Hur patienter med demenssjukdom agerade i nya situationer var mycket individuellt (Pinkert et 

al. 2017). BPSD-symtom som kunde uppstå eller förvärras var exempelvis oro, ångest, 

aggression, frustration och utåtagerande beteende (Digby et al. 2018b; Fukuda et al. 2015; 

Hynninen et al. 2014; Pinkert et al. 2017). Sjuksköterskor beskrev förekomsten av BPSD-

symtom som utmanande och situationen kunde ge en känsla av frustration och hjälplöshet 

(Crowther et al. 2018; Pinkert et al. 2017).  
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Att identifiera symtom och göra bedömningar av patienter med demenssjukdom ställde höga 

krav på sjuksköterskor. Patienter med demenssjukdom hade individuella sätt att uttrycka 

symtom (Fukuda et al. 2015). Enligt Dowding et al. (2015) hade inte alla patienter med 

demenssjukdom förmågan att med ord beskriva sina känslor eller symtom vilket krävde att 

sjuksköterskor läste och tolkade kroppsliga och icke-verbala signaler. Patienter med 

demenssjukdom kunde dessutom ha svårt att beskriva känslor som upplevts tidigare och 

svarade därför ofta på frågor angående exempelvis smärta utifrån hur det kändes just för 

stunden. För att kunna identifiera och bedöma exempelvis smärta behövdes kunskap om och 

insikt i patientens normaltillstånd och beteende (Dowding et al. 2015). Sjuksköterskor på 

vårdavdelning saknade ofta tillgång till den helhetsbild som hade underlättat identifiering och 

bedömning (Crowther et al. 2018; Dowding et al. 2015: Pinkert et al. 2017). “But there is also 

a lack of time to learn their biography. So if you knew more, it would probably be easier” 

(Pinkert et al. 2017, s. 169).  
 

Att anpassa rutiner och vårda flera patienter samtidigt  

Den önskvärda nivån av personcentrerad vård vid omvårdnad av patienter med demenssjukdom 

var svår att uppnå på sjukhus. Vårdpersonal uppgav att de inte hade tid eller möjlighet att 

genomföra de utökade insatser som krävdes (Innes et al. 2015; Pinkert et al. 2017). Det 

organisatoriska upplägget på sjukhus var inte utformat för omvårdnadsbehovet som patienter 

med demenssjukdom hade (Clissett et al. 2014; Digby et al. 2018b; Fukuda et al. 2015; 

Hynninen et al. 2014; Innes et al. 2015; Pinkert et al. 2017; Tropea et al. 2017). Sjuksköterskor 

upplevde att de var ensamma om att prioritera vården av patienter med demenssjukdom 

(Fukuda et al. 2015; Pinkert et al. 2017). Rutinerna på vårdavdelningar beskrevs som 

uppgiftsorienterade och standardiserade med få möjligheter till individuell anpassning (Digby 

et al. 2018b; Innes et al. 2015; Pinkert et al. 2017). Patienter med demenssjukdom kunde ha 

svårt att anpassa sig efter vårdavdelningarnas rutiner (Clissett et al. 2014; Digby et al. 2018b; 

Pinkert et al. 2017). Dagliga undersökningar och åtgärder som vanligtvis framställdes som 

enkla att genomföra blev vid vård av patienter med demenssjukdom istället svåra och kunde 

framstå som omöjliga uppgifter. Resultatet blev att den vård som gavs till patienterna var 

bristfällig och inte individuellt anpassad (Pinkert et al. 2017). 
 
Bemanningen av sjuksköterskor kunde upplevas tillräcklig relaterat till det dagliga behovet på 

en vårdavdelning (Fukuda et al 2015). Sjuksköterskans arbetsbelastning kunde dock bli för hög 

när en patient med demenssjukdom tillkom (Clissett et al. 2014; Digby et al. 2018b; Fukuda et 

al. 2015). Att ansvara för flertalet mycket sjuka patienter i kombination med patienter med 

demenssjukdom beskrevs som en utmaning (Crowther et al. 2018; Digby et al. 2018b; Innes et 

al. 2015; Pinkert et al. 2017). Enligt Digby et al. (2018b) beskrev sjuksköterskor att upplevelsen 

av att vårdas på samma vårdavdelning som patienter med demenssjukdom kunde vara 

påfrestande för medpatienter (Digby et al. 2018b). Medpatienter ringde flertalet gånger på 

klockan för att kalla på vårdpersonal då de ofta var oroliga för patienter med demenssjukdom 

(Hynninen et al. 2014). Sjuksköterskor kände ett extra ansvar för att patienter med 

demenssjukdom inte skulle störa andra patienter (Digby et al. 2018b; Fukuda et al. 2015).  
 

Att samarbeta inom vårdteamet  
Sjuksköterskor ansåg sig inte ha tillräckligt inflytande för att kunna påverka omvårdnaden på 

det sätt som vore mest gynnsamt och ansåg att stödet från ledning och andra professioner var 

bristande (Digby et al. 2018b; Pinkert et al 2017; Tropea et al. 2017). Samarbetet mellan 

sjuksköterskor och läkare var bristfälligt. Sjuksköterskor beskrev vissa läkare som ovilliga att 

ta sig an de komplexa patientfall som patienterna med demenssjukdom ofta var (De Witt Jansen 

et al. 2016; Fukuda et al. 2015).  
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Doctors’ understanding of patients with dementia is limited; therefore, even if a nurse asks 

for a psychiatric consultation, the doctor might say that a consultation is not necessary for 

that level of dementia and refuse to conduct one. (Fukuda et al. 2015, s. 8) 
 
Många gånger uppstod en konflikt med läkare när sjuksköterskor bad om till exempel 

förskrivning av läkemedel (Pinkert et al. 2017). Sjuksköterskor ansåg att läkare sällan tog det 

medicinska ansvaret för patienten som krävdes, läkare inom slutenvården hänvisade till 

primärvården och tvärtom. Samarbete mellan sjukhus och andra vårdinstanser, exempelvis 

primärvården, beskrevs brista vid rapportering och utbyte av patientinformation (Hynninen et 

al. 2014). Tydliga faktorer som påverkade samarbetet negativt var tidsbrist och 

kommunikationsproblem (Fukuda et al. 2015).  
 

Att sakna kunskap och erfarenhet 
En utmaning som beskrevs generellt av sjuksköterskor var avsaknad av kunskap och erfarenhet 

om att vårda patienter med demenssjukdom (Fukuda et al. 2015; Hynninen et al. 2014; Pinkert 

et al. 2017; Tropea et al. 2017). Skillnader i de praktiska erfarenheterna mellan personal vid 

vård av patienter med demenssjukdom beskrevs bero på sjuksköterskornas ålder och 

arbetslivserfarenhet (Pinkert et al. 2017). Sjuksköterskor beskrev att de fått sin kunskap genom 

att ta lärdom av och efterlikna kollegor med längre arbetslivserfarenhet (Fukuda et al. 2015). 

Grundutbildningen innehåller undervisning för att vårda äldre patienter men att vårda patienter 

med demenssjukdom kräver extra utbildning (Hynninen et al. 2014). Enligt Pinkert et al. (2017) 

går det inte att vårda alla patienter med demenssjukdom enligt ett och samma protokoll, 

sjukdomen är komplex och kräver därför individuella anpassningar.  
 
Vårdpersonal behövde ytterligare kunskap inom området för att klara av de utmaningar som 

uppstod (De Witt Jansen et al. 2016; Fukuda et al. 2015; Hynninen et al. 2014; Pinkert et al. 

2017; Tropea et al. 2017). Flertalet studier beskrev att vidareutbildning inom vård av patienter 

med demenssjukdom saknas (De Witt Jansen et al. 2016; Fukuda et al. 2015; Pinkert et al. 2017; 

Tropea et al 2017). Där vidareutbildning erbjöds fanns ofta organisatoriska utmaningar med 

bland annat tids- och resursbrist som innebar att personalen inte hade möjlighet att delta (De 

Witt Jansen et al. 2016).  
 

Att påverkas av en negativ inställning 
Enligt Clissett et al. (2014) upplevde vissa sjuksköterskor arbetet med patienter med 

demenssjukdom som mindre givande jämfört med andra patientgrupper. Patienternas 

utmanande beteende och sjukdomens negativa prognos medförde att vårdpersonal kunde känna 

sig omotiverad att vårda just den patientgruppen (Clissett et al. 2014; Digby et al. 2018b; Tropea 

et al. 2017).  
 

There is no reward. I mean, you can´t ask for resiprocation… kids give something back… 

even those on intensive care come back and are pleased to be alive. Well most of them. Here - 

no… I know they are still people but in a way they have no way of putting back what you [give 

them]. (Field notes, conversation with staff nurse during observation) (Clissett et al. 2014, s. 

1823) 
 
Om vårdpersonalens inställning till patientgruppen påverkades negativt blev omvårdnaden 

lidande (Digby et al. 2018b; Pinkert et al. 2017). I en studie genomförd av Digby et al. (2018b) 

redovisades ett genomgående tema som handlade om den “ovärdiga patienten”. Sjuksköterskor 

beskrev en negativ inställning till och benämning av patienter med demenssjukdom som 
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ovärdiga patienter. Den negativa benämningen av patientgruppen spreds till kollegor och 

influerade även deras sätt att värdera patienter (Digby et al. 2018b).  
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Diskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva sjuksköterskans utmaningar vid vård av patienter med 

demenssjukdom på sjukhus. Sammanlagt identifierades fem kategorier. Resultatet beskrev 

utmaningar relaterat till förändrat beteende hos patienter med demenssjukdom. Vidare beskrevs 

utmaningar relaterade till att sjukhusmiljön inte var optimalt utformad och att 

vårdavdelningarnas rutiner var svåra att anpassa. Bristande samarbete inom teamet kunde 

försvåra arbetet och beroende på sjuksköterskors nivå på utbildning och deras personliga 

inställning kunde omvårdnaden variera.  
 

Resultatdiskussion 
I resultatets kategori Att hantera patientens beteende och bedöma symtom beskrevs avsaknaden 

av information om patientens normaltillstånd som en utmaning. Bristen på information 

begränsade sjuksköterskors möjligheter att identifiera och bedöma om patientens symtom och 

beteende var ett normaltillstånd, något nytillkommet eller förvärrat. Resultatet stärks av Borbasi 

et al. (2006) som beskriver att vårdpersonal inte har den kunskap som krävs om varje individ 

för att förstå deras behov, identifiera symtom och saknar därför förutsättningar för att kunna ge 

bästa möjliga vård (Borbasi et al. 2006). Resultatet stärks ytterligare av Heath et al. (2010) som 

betonar vikten av att identifiera ett förändrat beteende hos patienter med demenssjukdom i god 

tid. Ett förändrat beteende hos patienter med demenssjukdom orsakas av otillfredsställda behov 

eller sjukdomstillstånd utöver demenssjukdomen. Ett förändrat beteende sker alltid av en 

anledning och kan vara ett tecken på att patienten upplever exempelvis smärta, hunger, törst 

eller förstoppning. Dessutom kan ett avvikande beteende vara det enda symtomet på en kraftig 

infektion. Förändring i beteendet hos patienter med demenssjukdom bör identifieras och 

åtgärdas snarast (Heath et al. 2010). För att få information om patientens normaltillstånd kan 

en möjlighet för sjuksköterskan vara att kontakta personer i patientens omgivning. Är patienten 

med demenssjukdom boende i hemmet kan anhöriga kontaktas. Bor patienten på någon form 

av vårdboende kan kontakt tas med patientansvarig sjuksköterska eller vårdpersonal som träffar 

patienten dagligen. Viktigt är dock att vara medveten om och förhålla sig till sekretesslagen och 

inte ta för givet att alla patienter tillåter kontakt med anhöriga.  
 
I studiens kategori Att anpassa rutiner och vårda flera patienter samtidigt beskrevs det att 

sjuksköterskans arbetsbelastning blev för hög när en patient med demenssjukdom tillkom 

utöver den vanliga patientbeläggningen. När sjuksköterskans arbetsbelastning blev för hög 

räckte tiden inte till och ytterligare personal krävdes. Undersökningar och åtgärder som 

vanligtvis gick snabbt att genomföra tog mycket längre tid och ibland kunde de ej genomföras 

alls vid vård av patienter med demenssjukdom. Resultatet stärks av Borbasi et al. (2006) som 

beskriver sjukhusorganisationen som ett pressat system. Vårdpersonalen arbetar under tidsbrist 

och sjuksköterskan har inte tid att ge grundläggande omvårdnad på grund av förekomsten av 

flertalet multisjuka, tidskrävande patienter samtidigt. En sjuksköterska beskriver exempelvis 

att administrering av oralt läkemedel kan ta tre gånger så lång tid att ge till en patient med 

demenssjukdom jämfört med en patient utan kognitiv nedsättning (Borbasi et al. 2006).  
 
Litteraturstudiens resultat visade att rutiner som personalen på sjukhus arbetade efter var svåra 

att anpassa efter individens behov. Patienter med demenssjukdom saknade ofta sjukdomsinsikt 

och hade svårt att anpassa sig. När situationen är låst och varken rutiner eller patienter har 

möjlighet att anpassa sig kan det leda till sämre omvårdnad och att patienter inte får den vård 

de behöver. Enligt sjuksköterskeprofessionens etiska koder är det sjuksköterskans ansvar att ge 

personcentrerad vård. Sjuksköterskan behöver i vissa situationer göra ett val mellan att följa sin 
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etiska kod som innebär att individanpassa vården till varje pris, eller rätta sig efter sjukhusets 

rutiner och ekonomiska krav, vilket kan riskera kvaliteten på omvårdnaden.  

 
I resultatets kategori Att sakna kunskap och erfarenhet framkom det att en stor utmaning för 

sjuksköterskor var avsaknaden av kunskap inom vård av patienter med demenssjukdom. 

Grundutbildningens utbud motsvarade inte de utmaningar sjuksköterskor stötte på, särskilt inte 

i sjukhusmiljö på vårdavdelning. Vårdpersonal krävde ytterligare kunskap inom området men 

vidareutbildning saknades. Där den erbjöds fanns ofta brister i möjligheten att kunna genomföra 

utbildningen. Enligt Smythe et al. (2015) beskriver sjuksköterskor att de efter genomförd 

utbildning fick större förståelse för patientens behov och bättre självförtroende relaterat till sitt 

yrke. Vårdpersonal uppger att utbildning ger strategier och metoder som kan underlätta vården 

av patienter med demenssjukdom. Dock finns inte tillräckligt med tid för att implementera den 

nya kunskapen som utbildningen genererat. Då utbildningen endast erbjuds parallellt med de 

vanliga arbetsuppgifterna finns risken att inte alla i personalgruppen hinner eller har möjlighet 

att genomföra den (Smythe et al. 2015). Gould & Reed (2009) visar goda effekter av 

vidareutbildning av vårdpersonal på särskilt boende. Vidareutbildningen består av sammanlagt 

21 timmars material som delas upp med en timme per utbildningstillfälle. Förbättringar kan 

visas på flera plan. Studien pekar ut faktorer som är extra viktiga för att god vård ska kunna 

ges. Exempelvis god kommunikation mellan vårdpersonal, anhöriga och patienter samt ett 

fungerande samarbete och god kommunikation i vårdteamet. Personal som deltagit i 

utbildningen beskriver att de fått bättre självförtroende i sin förmåga att utföra personcentrerad 

vård (Gould & Reed 2009).  
 
I resultatets kategori Att påverkas av en negativ attityd beskrevs vårdpersonalens negativa 

inställning till vård av patienter med demenssjukdom vara en utmaning för att ge god vård. 

Vissa upplevde att arbetet med just den patientgruppen var mindre givande och det kunde leda 

till negativ påverkan på omvårdnaden. Kang et al. (2011) beskriver att kvaliteten på vården som 

ges till äldre personer direkt är beroende av inställningen hos sjuksköterskan. En negativ 

inställning bidrar till att sjuksköterskor inte anpassar vården till individens behov och 

omvårdnaden blir lidande (Kang et al. 2011). Enligt Baillie et al. (2012) upplever 

sjuksköterskestudenter att inställningen till att vårda patienter med demenssjukdom hos 

yrkesverksamma sjuksköterskor är mycket varierande. Studenterna beskriver många 

sjuksköterskor som väldigt entusiastiska inför att vårda patienter med demenssjukdom. 

Samtidigt upplevs vissa sjuksköterskor ha inställningen att patienter med demenssjukdom inte 

hör hemma på vårdavdelningar. Studenterna anser att en negativ inställning påverkar 

sjuksköterskans utförande av vård till patienter med demenssjukdom (Baillie et al. 2012).  
 
Förförståelsen och uppfattningen av individer varierar mellan människor och därför naturligt 

också mellan vårdpersonal. Enligt Coudin och Alexopoulos (2010) kan flertalet orsaker påverka 

sjuksköterskors inställning till patienter. Sjuksköterskor kan ha en negativ inställning till äldre 

personer sedan innan vilket kan vara svårt att ändra på genom endast utbildning (Coudin & 

Alexopoulos 2010). O’Connor och McFadden (2012) visar att en allmän uppfattning inom 

samhället är att äldre personer anses ha mindre förmåga att upprätthålla en god hälsa och 

uppfattas generellt vara mer problematiska. Utöver hög ålder framkommer det att en 

demenssjukdom gör att personen ytterligare uppfattas som problematisk och inkompetent 

(O’Connor & McFadden 2012). En negativ inställning till en specifik patientgrupp kan 

uppkomma efter att personal benämner en patientgrupp på ett negativt sätt. Price (2013) 

beskriver negativa konsekvenser av att vårdpersonal benämner patientgrupper som 

problematiska. Patienter, särskilt äldre, oberoende av demenssjukdom, har en tendens att 

anpassa sitt beteende efter den negativa inställning de upplever att vårdpersonal har om dem. 
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Anpassningen till det förväntade beteendet kan innebära att patienten förväntar sig mindre av 

sjukvården och låter bli att uppsöka vård trots att det många gånger är nödvändigt (Price 2013).  
 
En studie utförd av Kada et al. (2009) redovisar svar från 291 personer som arbetar på 

demensboenden i Norge. Informanterna består av bland annat sjuksköterskor och vårdbiträden 

med olika utbildningsnivå, ålder och erfarenhet. Syftet var att undersöka attityder hos 

personalen och de faktorer som orsakar och påverkar deras attityd. Resultatet visar att personal 

som är under 50 år, har högre utbildningsgrad och 10 eller fler års erfarenhet av att arbeta med 

patienter med demenssjukdom har bättre attityd och känner högre grad av hopp relaterat till 

patienterna och sitt arbete (Kada et al. 2009). En frågeställning som framkommer är om 

attityden hos vårdpersonal främst beror på ålder, yrkeserfarenhet eller utbildningsnivå. Personer 

över 50 år bör logiskt sett ha längre yrkeserfarenhet och enligt den norska studiens resultat 

därför ha bättre attityd. Eftersom den norska studien visar att detta inte är fallet skulle 

utbildningsnivån kunna vara den avgörande faktorn. Är det vanligare att yngre personer 

vidareutbildar sig och kan det vara orsaken till varför personer under 50 år har bättre attityd. 

Litteraturstudiens resultat visade att attityden hos vårdgivaren gav effekter på omvårdnaden. 

Om en högre utbildningsnivå ger bättre attityd visar det ytterligare vikten av att organisationen 

erbjuder utbildningstillfällen för personal, oavsett tidigare erfarenhet och ålder.  
 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien har följt Polit och Beck´s nio steg (figur 1) då den gav tydlig struktur till 

utformning av metoden. För att uppnå högsta möjliga replikerbarhet har metoden beskrivits 

utförligt. Databassökning genomfördes i två databaser, CINAHL och Pubmed. Med syftet att 

öka sökningens bredd gjordes även en provsökning i databasen psycINFO. Sökningen 

genererade inga användbara artiklar och därför uteslöts databasen. Trots att inkludering av 

endast två databaser kan ses som en svaghet uppnåddes tillfredsställande sökresultat.  
 
Studiens sökningar tidsbegränsades till fem år för att endast inkludera uppdaterad forskning 

och därmed stärka studiens resultat. I urval 1 granskades artiklar utifrån titel och abstract enligt 

Polit och Beck’s nio steg (figur 1). Flertalet artiklar som lästes i urval ett saknade abstract och 

en tillräckligt informativ titel. Det finns därför risk att artiklar relevanta för studien exkluderats.  
 
Samtliga sökningar genomfördes med olika kombinationer av sökord utformade enligt MeSH 

och CINAHL-Headings (MH-termer), så kallade kontrollerade termer. Användningen av 

kontrollerade termer i sökningarna ökade chansen att få relevanta träffar. Kontrollerade termer 

kunde innebära en begränsning då nya artiklar eventuellt inte tilldelats kontrollerade termer och 

därför inte redovisats i sökningen. För att försöka utöka resultatet gjordes sökningar på fler 

sökord i CINAHL, orden som användes var nursing care och inpatients. Sökningarna gav 

endast dubbletter och uteslöts därför.  
 
Resultatet i litteraturstudien har enbart baserats på vetenskapligt material som är 

kvalitetsgranskat vilket bidrog till hög trovärdighet för studien. Samtliga artiklar har lästs 

flertalet gånger, både individuellt och tillsammans, vilket innebär att innehållet är noggrant 

granskat och värderat mot studiens syfte. Litteraturstudien stärks av att artiklarna i resultatet 

svarar på studiens syfte genom att beskriva ämnet ur mer än ett perspektiv. Utmaningarna 

beskrevs främst av sjuksköterskor men även av andra professioner. Det presenteras tydligt vilka 

deltagarna är och vem som besvarar vad, vilket minskar risken för feltolkning. 
 
Kvalitativa forskningsresultat anses ge en utförlig presentation av ämnet vilket ger 

litteraturstudien en målande beskrivning av innehållet och bidrar till ett omfattande resultat. 
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Resultatet består av sju artiklar med kvalitativ metod, två med mixed-method och en med 

kvantitativ metod. Kombinationen av kvalitativa och kvantitativa artiklar anses vara en styrka 

för litteraturstudien. Artikeln “Caring for people with dementia in hospital: findings from a 

survey to identify barriers and facilitators to implementing best practice dementia care” av 

Tropea et al. (2017) är en studie med kvantitativ metod som presenterar sitt resultat i siffror och 

procentsatser. I resultatet ses därför Tropea et al. (2017) aldrig presentera resultat självständigt, 

studien har enbart stärkt de övriga artiklarnas resultat.  
 
Samtliga artiklar var skrivna på engelska. Då det engelska språket inte är författarnas 

modersmål finns det risk för feltolkning och eventuell förlust av användbar data. För att 

motverka risken och eventuella svagheter använde sig författarna av lexikon.  
 
Den geografiska spridningen av artiklarna i studiens resultat är relativt begränsad och 

undersöker enbart industrialiserade länder med befolkning som har liknande socioekonomisk 

status. Hade resultatet inkluderat artiklar från flera olika delar av världen hade resultatet kunnat 

se annorlunda ut. En artikel som författarna ansåg skilja sig var “Issues experienced while 

administering care to patients with dementia in acute care hospitals: a study based on focus 

group interviews” av Fukuda et al. (2015) som utförts i Japan. Kulturella skillnader 

identifierades i artikelns resultat relaterat till involveringen av anhöriga vid vård av patienter 

med demenssjukdom på sjukhus. Sjuksköterskor identifierade problem som inte gick att lösa 

utan hjälp från patientens anhöriga och de ansåg att patienter med demenssjukdom endast kunde 

få tillräcklig vård vid stressiga situationer om assistans från anhöriga fanns tillgänglig. 

Samtidigt upplevde sjuksköterskor i studien att samarbete från patientens anhöriga av olika 

anledningar kunde vara svårt att få.  
 

Klinisk betydelse 

Studien kan bidra med ökad kunskap för att utveckla arbetet och öka patientsäkerheten vid vård 

av patienter med demenssjukdom. Litteraturstudiens resultat presenterar flera utmaningar som 

vårdpersonal möter vid vård av patienter med demenssjukdom på sjukhus. Utmaningarna som 

beskrivs ger underlag och argument för att genomföra förändringar på organisatorisk nivå. För 

att öka sjuksköterskors möjligheter att hantera de utmaningar som uppstår krävs bland annat 

mer anpassningsbara rutiner och möjlighet till vidareutbildning för vårdpersonal. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Idag finns forskning som beskriver de olika former av utmaningar som vårdpersonal möter vid 

vård av patienter med demenssjukdom på sjukhus. Ett förslag till framtida forskning är att 

identifiera och utveckla strategier och lösningar på de utmaningar som vårdpersonal stöter på. 

Utmaningar av högsta intresse upplevs vara negativa attityder och bristande kunskap hos 

vårdpersonal samt strukturella utmaningar såsom uppgiftsorienterade och standardiserade 

rutiner.  

 

Slutsats  

Resultatet visar att vårdpersonal på sjukhus upplever många utmaningar vid vård av patienter 

med demenssjukdom. Sjukdomens påverkan på patientens beteende och förmågor ger upphov 

till flera utmaningar. Bland annat att identifiera och bedöma symtom samt att få patienten att 

förstå viktig information och följa instruktioner. Sjuksköterskor ställs inför strukturella 

utmaningar i form av uppgiftsorienterade och standardiserade rutiner som inte går att anpassa 

till den individuella form av vård som är önskvärd. Vård av patienter med demenssjukdom på 

sjukhus innebär en hög arbetsbelastning och i många fall är bemanningen otillräcklig relaterat 

till det ökade omvårdnadsbehovet. Det framkommer att beroende på vårdpersonalens 
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kunskapsnivå och upplevda erfarenheter kan omvårdnaden variera. Vårdpersonalens personliga 

inställning var avgörande för omvårdnadens kvalitet. En negativ attityd kan påverka kollegors 

inställning till patientgruppen.  
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Bilaga 1, Artikelmatris 
Författare, år & land Syfte Metod Resultat 
Clissett et al.  

 

2014 

 

Storbritannien  

Syftet var att undersöka hur vårdpersonal 

reagerar och hanterar situationen när 

patienter med en kognitiv nedsättning 

skrivs in på akutvårdsavdelning och 

sjukhus.  

Mixed method med 72 timmars 

observationsstudier i sjukhusmiljö samt 

semi-strukturerade intervjuer 

 

Strategiskt urval 

 

35 deltagare, observationsstudier med 

konversationer med sjuksköterskor och 

undersköterskor, samt intervjuer med 

anhöriga till patienten med kognitiv 

nedsättning 

 

Constant comparative method 

 

Studien identifierade ett grundproblem 

för vårdpersonal som innebar ett avbrott i 

den vardagliga arbetsmiljön. Samt en 

grundprocess som innebar att få eller 

försöka skapa en känsla av kontroll för 

att kunna hantera avbrottet i den 

vardagliga arbetsmiljön.  

Crowther et al. 

 

2018 

 

Storbritannien 

Syftet var att undersöka hur vårdpersonal 

identifierar och hanterar stress och oro 

hos patienter med demenssjukdom som 

vårdas på sjukhusavdelningar, samt 

eventuella barriärer som hindrar 

identifiering och hantering. 

Kvalitativ metod med semi-strukturerade 

intervjuer  

 

Strategiskt urval samt snöbollsurval 

 

25 deltagare, sjuksköterskor, läkare, 

fysioterapeuter & undersköterskor 

 

Braun och Clarks’ sex faser av tematisk 

innehållsanalys 

 

Alla deltagare ansåg att förmågan att 

identifiera oro har stark korrelation med 

erfarenhet, hur väl personalen känner 

patienten samt att information om hur 

patienten fungerar i det vardagliga livet 

behövs. Flertalet barriärer som hindrar 

identifiering av oro beskrevs.  

De Witt Jansen et al. 

 

2016 

 

Storbritannien 

Syftet var att undersöka sjuksköterskors 

erfarenheter av att identifiera behovet av 

samt administrera smärtlindring hos 

patienter med demenssjukdom i livets 

slutskede.  

Kvalitativ metod, semi-strukturerade 

intervjuer 

 

Maximerat variations-urval 

 

24 deltagare, sjuksköterskor 

 

Braun och Clarks’ sex faser av tematisk 

innehållsanalys 

 

Tre huvudteman identifierades: 

utmaningar vid att administrera 

smärtlindring, relationen mellan 

sjuksköterska och läkare samt ett behov 

av utökad utbildning och praktisk övning 

för att förbättra kunskapen om 

identifiering och behandling.  

 



 

  

 

Författare, år & land Syfte Metod Resultat 
Digby et al. 

 

2018b 

 

Australien 

Syftet var att utforska orsaker till 

den negativa feedback som vård 

av patienter med demenssjukdom 

på sjukhus fått. Samt att 

undersöka vårdpersonalens 

perspektiv på den negativa 

feedbacken.  

Kvalitativ metod med kritisk 

etnografisk design, observation och 

intervjuer med öppna frågor  

 

Strategiskt urval 

 

29 deltagare, sjuksköterskor 

 

Braun och Clarks’ sex faser av tematisk 

innehållsanalys 

 

Ett övergripande tema som observerades av 

forskningsgruppen handlade om den 

”ovärdiga” patienten. Temat stärktes av 

subteman där man relaterade patienten med 

demenssjukdom med bland annat hög 

arbetsbelastning samt organisatoriska mål 

och hur detta samband påverkade 

omvårdnaden.  

Dowding et al.  

 

2015 

 

Storbritannien 

Att framställa en gemensam 

beslutsmodell för att upptäcka, 

utreda och hantera smärta hos 

patienter med demenssjukdom.  

Kvalitativ metod med explorativ 

etnografisk design, observationsstudie 

 

Strategiskt urval  

 

31 deltagare i observationsdelen, 

patienter. 52 deltagare i intervjudelen, 

läkare, sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal 

 

Induktiv och deduktiv tematisk 

innehållsanalys 

 

Resultatet visade att existerande 

bedömningsinstrument för smärta är 

otillräckliga vid klinisk användning hos 

patienter med demenssjukdom. Patienter 

med demenssjukdom hade svårt att beskriva 

smärtupplevelser. Det krävdes mer jobb av 

vårdpersonal för att tolka kroppsliga och 

icke-verbala signaler hos patienterna.  

Fukuda et al. 

 

2015 

 

Japan 

Syftet var att undersöka de 

utmaningar som sjuksköterskan 

kunde stöta på vid vård av 

patienter med demenssjukdom på 

sjukhus i Japan. 

Kvalitativ metod med 

fokusgruppsintervjuer 

 

Strategiskt urval 

 

50 deltagare, sjuksköterskor 

 

KJ metoden 

 

Det formades sju problemkategorier som 

förklarar problemen som kan uppstå. 

Exempelvis: problematiskt patientbeteende, 

brist på kunskap och organisatoriska brister 

som påverkar vården. 

 

  



 

  

Författare, år & land Syfte Metod Resultat 
Hynninen et al. 

 

2014 

 

Finland 

Syftet var att ur vårdpersonalens 

perspektiv beskriva omvårdnaden 

av äldre patienter med 

demenssjukdom som vårdas på 

kirurgiska avdelningar. 

Kvalitativ metod, intervjuer med öppna 

frågor 

 

Strategiskt urval 

 

28 deltagare, sjuksköterskor och läkare 

 

Induktiv innehållsanalys 

 

Vårdpersonalen rapporterade att vård av 

patienter med demens på sjukhus var både 

fysiskt och mentalt krävande. De beskrev 

svårigheter att hantera utmanande beteende 

från patienter och att flera ur 

personalgruppen saknade specifik kunskap 

som krävs för denna typ av omvårdnad. 

Innes et al. 

 

2015 

 

Malta 

Syftet var att fastställa 

erfarenheter, attityder och kunskap 

hos vårdpersonal vid vård av 

patienter med demenssjukdom på 

sjukhus. 

Mixed method studie, pre- & posttest. 

Enviromental audit tool- utvärderar i 

vilken grad den undersökta miljön är 

anpassad för personer med 

demenssjukdom. Dementia care 

mapping- undersöker patienter med 

demenssjukdoms psykosociala 

upplevelser under en sex-timmars 

period. Person-centered care 

assessment tool- utvärderar 

personalens syn på omvårdnaden de 

ger i sitt yrke. Person-centered 

climate questinnaire, Staff version- 

undersöker personalens upplevelser av 

att jobba på vårdavdelning.  
 

Strategiskt urval 

 

16 patienter och 69 personal deltog, 

sjuksköterskor, undersköterskor, 

vårdbiträden, administrativ personal 

och enhetschef. Bortfall redovisas 

endast i en del av studien, där under T1 

47% av de tillfrågade deltog samt under 

T2 där 46% av de tillfrågade deltog 

 

Deskriptiv innehållsanalys följt av 

tematisk analys av data 

 

Små men viktiga skillnader noterades 

mellan de olika undersökningstillfällena. 

Miljön på de olika avdelningarna mötte inte 

alltid de rekommendationerna som givits 

vid vård av patienter med demenssjukdom. 

Bland annat identifierades tidsbrist och 

begränsade möjligheter att ge 

personcentrerad vård identifierades. 



 

  

 

 

Författare, år & land Syfte Metod Resultat 
Pinkert et al. 

 

2017 

 

Österrike och Tyskland 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors erfarenheter vid 

vård av patienter med 

demenssjukdom på sjukhus. 

Kvalitativ sekundäranalys med en 

innehållsanalys av två tidigare studier, 

fokusgruppsintervjuer 

 

99 deltagare, sjuksköterskor 

 

Kvalitativ innehållsanalys 

Studien visar att sjuksköterskor upplever en 

osäkerhet vid vård av patienter med 

demenssjukdom på sjukhus, olika 

sjuksköterskor upplever osäkerhet av olika 

anledningar, det beskrivs även att 

personcentrerad vård är svårt att utföra på 

sjukhus.  

 

Tropea et al.  

 

2016 

 

Australien 

Syftet var att utreda och beskriva 

vilka hinder som finns för att 

sjuksköterskor ska kunna ge en 

god omvårdnad till patienter med 

demenssjukdom vid vård på 

sjukhus. 

Kvantitativ metod, enkätundersökning 

genom ”Survey Monkey” 

 

Opportunistiskt urval 

 

112 deltagare, sjuksköterskor, läkare, 

farmaceuter, inget bortfall redovisas r.t. 

opportunistiskt urval 

 

Deskriptiv innehållsanalys 

 

Flertalet barriärer för god omvårdnad 

identifierades. Exempelvis faktorer som 

miljö, tid, kunskapsnivåer samt situationer 

där personalstyrkan inte räckt till. 
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