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Introduktion: Demenssjukdom kan leda till stora beteendemässiga förändringar hos en person 

som i sin tur kan leda till utmanande beteenden såsom agitation och oro, detta gör att 

sjuksköterskor upplever det svårare att vårda patienter med demenssjukdom än patienter utan 

demenssjukdom. Det är viktigt att se vad svårigheterna kan bero på för att se lösningar och 

kunna ge personer med demenssjukdom bättre vård. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie 

var att beskriva hur sjuksköterskans bemöter patienter med demenssjukdom. Metod: 

Litteraturstudien utfördes enligt Polit & Becks (2017) niostegsmodell. Elva artiklar framkom 

efter systematisk sökning i databaserna CINAHL, PsycINFO samt PubMed. Samtliga artiklar 

har kvalitetsgranskats enligt Polit & Beck (2017). Huvudresultat: I artiklarna i 

litteraturstudiens resultat framkommer det att sjuksköterskans bemötande främst handlar om 

Individanpassat bemötande vilket också är resultatets huvudkategori. Resultatet består också 

av underkategorierna; Bemötande med respekt och tålamod och Anpassad kommunikation. 

Slutsats: Resultatet i denna litteraturstudie visar på att ett framgångsrik bemötande av personer 

med demenssjukdom består av en kombination av flera delar. Att alltid bemöta patienten med 

respekt och anpassad kommunikation ger färre problem med oönskade beteenden. 
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Bakgrund 
Demens 
World Health Organization, WHO (2019) förklarar demens som ett syndrom och ett 

samlingsbegrepp för en typ av sjukdomar som drabbar hjärnan och har stor påverkan på den 

kognitiva förmågan. Demens drabbar främst äldre, över 65, emellertid har demens inte något 

med normalt åldrande att göra (WHO 2019). Demenssjukdomen är kronisk och ofta 

progredierande, hur sjukdomen utvecklas är individuellt relaterat till person samt typ av 

demenssjukdom (WHO 2019). Enligt Socialstyrelsens (2017) nationella riktlinjer för vård och 

omsorg vid demenssjukdom att den kognitiva nedsättningen måste ha försämrats och att det 

dagliga livet eller arbetslivet måste vara påverkat för personen för att en utredning ska 

genomföras. Det finns många typer av demenssjukdom, i många fall kan även en kombination 

av flera finnas.  Alzheimers sjukdom står för cirka 60–70% av fallen världen över och är därför 

den vanligaste demenssjukdomen (WHO 2017). Vid Alzheimers sjukdom kommer symtomen 

ofta smygande för att sedan öka stadigt och visar sig i ökad minnesproblematik samt svårigheter 

att orientera sig i tid och rum (Socialstyrelsen 2017). Vaskulär demens är den näst vanligaste 

formen och beror på skador på hjärnan orsakade av syrebrist på grund av till exempel en stroke. 

Vaskulär demens kan debutera snabbt och komma i vågor (Socialstyrelsen 2017). Hur vaskulär 

demens yttrar sig beror på var i hjärnan skadan sitter men vanliga symtom är apati, depression 

och agitation (Staekenborg m.fl. 2010). Frontallobsdemens utmärker sig genom att skadan sitter 

i främre delen av hjärnan och kan visa sig genom stora personlighetsförändringar då 

omdömesförmågan blir påverkad. Personen kan ofta bli verbalt utåtagerande medan 

minnesfunktionen fortfarande kan vara intakt (Socialstyrelsen 2017). För att ställa diagnos 

krävs alltså en utvärdering av personens kognitiva förmågor tillsammans med prover av 

exempelvis likvor och röntgen av hjärnan för att se eventuella förändringar i till exempel vit 

hjärnsubstans eller om områden drabbats av hypoxi och nekros (Socialstyrelsen 2017). Oavsett 

vilken diagnosen är finns tre stadier, från mild till måttlig till svår demens där graden av 

svårigheter att klara sin vardag mäts. I det första, milda stadiet räknas mindre förändringar 

såsom svårigheter att orientera sig i tid och rum och lättare minnessvårigheter (WHO 2019). I 

det andra stadiet försvåras symtomen samt att svårigheter kring kommunikation och personlig 

vård ökar och även beteendemässiga förändringar kan observeras. I det sista stadiet, svår 

demens, ökar de fysiska svårigheter samt att större beteendeförändringar, såsom aggressivitet 

tillkommer (WHO 2019). Språksvårigheter, att tolka, förstå och göra sig förstådd, förekommer 

i de flesta fall av sjukdomen och blir extra framträdande framförallt i det senare skedet, svår 

demens (Savundranayagam & Orange 2014). 

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens och dess konsekvenser 

Signifikant för demenssjukdomar är att de ofta ger uttryck i olika beteendeförändringar eller 

psykiska besvär som aggressivitet, oro, apati, vandringsbeteende, hämningslöshet och 

hallucinationer (Brodaty m.fl. 2015). Detta är symtom som drabbar cirka 90% av alla med 

demensdiagnos, särskilt hos de med vaskulär demens eller Alzheimers sjukdom och 

förekomsten ökar eller uppstår i de senare stadierna av demensen (The IPA Complete Guides 

to BPSD 2012). Organisationen International Psychogeriatric Association, IPA, har tagit fram 

begreppet BPSD – Behavioral and Psychological Symtoms of Dementia eller Beteendemässiga 

och Psykiska Symtom vid Demens för att samla kunskap, erfarenheter och rekommendationer 

om och för att lyfta och möta dessa symtom (IPA 2012). En konsekvens av beteendemässiga 

symtom hos dementa är att personalens arbetsbelastning ofta upplevs öka när exempelvis 

aggressivitet förekommer, vilket kan leda till ökad stress hos personalen som i sin tur leder till 

både psykiska samt fysiska nedsättningar hos dem (Dietrich m.fl. 2014). Detta kan leda till att 
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vården personalen ger till patienter med demenssjukdom blir mindre kvalitativ (Hessler m.fl. 

2018), bland annat genom att personalen tar genvägar och förenklar vården, skriker på patienten 

och reagerar negativt mot patienten (Hazelof m.fl. 2016). Konsekvens av en stressad 

sjuksköterska leder till fler felmedicineringar (Hessler m.fl. 2018).  

Sjuksköterskans professionella ansvar och bemötande 
Svensk Sjuksköterskeförening [SSF] har framställt en kompetensbeskrivning som kan ses som 

riktlinjer för alla svenska sjuksköterskor. Denna kompetensbeskrivning skildrar sex 

kärnkompetenser indelat i olika rubriker med tillhörande kunskapsrekommendationer (SSF 

2017). Kärnkompetenserna innefattar pedagogik och ledarskap, personcentrerad vård, 

samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker 

vård och informatik. Sjuksköterskan är ansvarig för patientens omvårdnad och att leda och 

planera omvårdnadsarbetet för övrig omvårdnadspersonal, till exempel undersköterskor (SSF 

2017). International Council of Nursing [ICN] (ICN:S Etiska kod för sjuksköterskor 2014) har 

tagit fram en etisk kod som bör gälla för alla inom sjuksköterskeprofessionen. ICN:s etiska kod 

har översatts och applicerats på den svenska sjukvården. Den etiska koden beskriver bland annat 

sjuksköterskans ansvar för att patienten ska få korrekt information om sin vård och behandling 

på ett anpassat och lämpligt sätt för den enskilde patienten samt att alla patienter ska få en rättvis 

vård, utifrån sina enskilda behov (ICN:S Etiska kod för sjuksköterskor 2014). I Sverige är det 

genom Hälso- och Sjukvårdslag [HSL] (SFS 2017:30) lagstadgat att alla människor har rätt till 

en jämlik vård. Patientlag (SFS 2014:821) uttrycker vikten av att informationen som ges 

anpassas till mottagarens ålder, erfarenhet, språkliga bakgrund, mognad och andra individuella 

förutsättningar och också att patientens integritet och självbestämmande ska respekteras. 

Forskning visar att sjuksköterskan ofta känner sig otillräcklig gällande att ge en god, 

patientsäker vård till de med en demenssjukdom som befinner sig i somatisk sjukvård (Digby 

m.fl. 2018). En anledning till detta kan vara de beteendemässiga och psykiska symtom som kan 

uttryckas vid demens (Dietrich m.fl. 2014). Hazelhof m.fl. (2016) bekräftar att sjuksköterskors   

fysiska och mentala hälsa blir negativt påverkad av stressen det innebär att vårda en patient med 

demenssjukdom. HSL (SFS 2017:30) säger att av kraven på vården är att den ska främja 

kontakten mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. Samspelet mellan 

sjukvårdspersonalen och patienten är en viktig del av vården. Definitionen av bemötande är 

komplex och har en inverkan på allt som sker i relationen mellan vårdpersonal och patient 

(Socialstyrelsen 2015). Socialstyrelsen (2018) uttrycker att ett korrekt bemötande från 

omvårdnadspersonal leder till en bättre upplevelse av vården hos patienten. 

 

Problemformulering 
Demenssjukdomar kan leda till stora beteendemässiga förändringar hos en person. Dessa 

beteendemässiga förändringar kan bestå av utmanande beteenden så som agitation och oro. 

Sjuksköterskor upplever, på grund av de utmanande beteendena, det svårare att vårda patienter 

med demenssjukdom än patienter utan demenssjukdom. För att ge sjuksköterskor en möjlighet 

att ge patienter med demenssjukdom en bättre vård är det viktigt att först ta reda på hur 

sjuksköterskors bemötande av personer med demenssjukdom ser ut. 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur sjuksköterskan bemöter patienter med 

demenssjukdom.  
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Metod 
En litteraturstudie består av att systematiskt samla in data och analysera denna. När detta är 

gjort gäller det att sammanställa och kritiskt utvärdera den data som införskaffats. Under 

litteratursökningen hämtas data från vetenskapliga artiklar som både är kvalitativa och 

kvantitativa. Artiklar hämtas från olika relevanta databaser. Att söka från olika databaser bidrar 

till ett mer trovärdigt resultat (Backman 2016). 

I litteraturstudien följs Polit och Becks (2017) nio steg i processarbetet. Dessa steg förklaras 

nedan i figur 1.  

 

Figur 1. Polit och Becks (2017) nio steg i processarbetet. Fritt översatt. 

  

1. Formulering av 
syfte utifrån 

problemområde 

2. Val av sökstrategi 
(sökord och databas) 

3. Sökning efter 
artiklar i databaser 

4. Granskning av titel 
och abstrakt 

5. Genomgång av 
hela artiklarna med 
fokus på metod och 

resultat.  

6. Identifiera data 
relevant för studiens 

syfte 

 

7. Kritisk granskning 
av artiklarna 

8. Analysera och 
kategorisera 

artiklarnas resultat 

9. Sammanställning 
av resultat 
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Inklusionskriterier 
I studien har artiklar publicerade mellan åren 2014–2019 valts för att få fram aktuell forskning. 

I studien har kvalitativa samt kvantitativa vetenskapligt granskade artiklar från hela värden 

inkluderats för att få en samlad bild. I studien har artiklar som är skrivna på eller översatta till 

det engelska språket valts. I studien har alla sjuksköterskor som vårdar patienter med en 

diagnostiserad demenssjukdom på sjukhus eller vårdbonde inkluderats. Alla patienter oavsett 

ålder, kön samt typ av demenssjukdom är inkluderade i denna studie. 

Exklusionskriterier 
I denna studie har sjuksköterskor som har specialistutbildning inom demenssjukvårdvård har 

exkluderats. Sjuksköterskor som vårdar patienter som är under pågående demensutredning eller 

befinner sig på en minnesklinik har exkluderats. Litteraturvetenskapliga artiklar, fallstudier 

samt review-artiklar har exkluderats då dessa ej är ursprungskälla.  

Artikelsökning 
I steg ett (se figur 1) formulerades en problemställning och utifrån denna växte ett syfte med 

studien fram. Syftet ligger till grund för steg två. I steg två identifierades sökord samt relevanta 

databaser valdes. Här identifierades även inklusionskriterier och exklusionskriterier.  

Databaserna CINAHL, PubMed samt PsycINFO har använts i denna litteraturstudie (steg tre, 

se figur ett) för att få fram relevanta artiklar. De olika databaserna valdes då de har olika 

inriktningar. Databasen CINAHL fokuserar på omvårdnadsforskning, PubMed fokuserar på 

forskning som berör medicin och hälsa. PsycINFO täcker områdena omvårdnad och psykologi. 

För att bredda sökningarna i databassökningen användes ”OR”, för att kombinera sökningar 

användes ”AND”. De sökord som användes i CINAHL som Major Headings (MH) var 

Behavior, Dementia, Communication, Nurse attitude samt Patient safety. Fritextsökning 

gjordes med sökorden Dementia care, Patient harm samt Concequences. I PsycINFO gjordes 

först en sökning för att efterlikna den sökning som gjorts i CINAHL med något modifierade 

termer för att passa PsycINFO, detta gav ej ett tillfredsställande resultat. Exempel på dessa 

sökningar så låg stort fokus på läkemedel. På grund av detta fick nya sökord tas fram. Sökordet 

som används i PsycINFO som Thesaurus var Dementia, Caring behaviour, Nurses samt 

Attitudes. Sökorden Behavior samt ”Dementia care” söktes som fritext. I PubMed gjordes 

sökningar som efterliknade de sökningar i tidigare databaser men dessa gav få resultat. 

Sökorden i PubMed som Medical Subject Headings (MeSH) var Nurses samt Dementia. 

Fritextsökning gjordes med sökordet Communication. I CINAHL samt PsycINFO gjordes 

sökningar av sökorden Dementia, Behaviour, Nurses och Attitudes med explode-funktion (+), 

detta för att få med termer som är relaterat till dessa sökord samt för att bredda sökningen. I 

CINAHL samt PsycINFOs databaser gjordes alla sökningarna från början med 

begränsningarna; artiklar skrivna mellan åren 2014–2019, Peer Reviwed samt skrivna eller 

översatta på det engelska språket. I PubMed gjordes begränsningarna; skrivna senaste fem åren, 

skrivna eller översatta till det engelska språket.  

Major Headings, Thesaurus samt Medical Subject Headings är termer som databaserna tagits 

fram för att sätta artiklar som berör samma ämnen i samma kategori oavsett hur artiklarna är 

formulerade (Polit & Beck 2017).  
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Tabell 1 – med sökningar, träffar samt urval i CINAHL 190918 

Sökning Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1  (MH) 

Dementia+ 

15 621    

S2 (MH) 

Behavior+ 

164 905    

S3 (MH)Nurse 

attitudes 

6 628    

S4 (MH) Patient 

safety 

16 509    

S5 Consequences 28 776    

S6 Dementia care 7 692    

S7 Patient harm 5 749    

S8 S1 OR S6 18 742    

S9 S2 OR S3 167 021    

S10 S4 OR S5 OR 

S7 

49 719    

S11 S8 AND S9 

AND S10 

113 24 5 5 

MH= Major headings  + = Explode 
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Tabell 2 – med sökningar, träffar samt urval i PsycINFO 190922  

Sökning Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 (Thesaurus) 

Dementia+ 

17 259    

S2 (Thesaurus) 

Nurses+ 

6 274    

S3 (Thesaurus) 

Attitudes+ 

57 543    

S4 Behavior 254 255    

S5 ”Dementia 

care” 

803    

S6 S1 OR S5 17 430    

S7 S3 OR S4 287 688    

S8 S2 AND S6 

AND S7 

34 11 4 4 

+ = Explode 

 

Tabell tre – med sökningar, träffar samt urval i PubMed 190927 

Sökning Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 (MeSH) Nurses 11 414    

S2 (MeSH) 

Dementia 

32 865    

S3 Communication 139 680    

S4 S1 AND S2 

AND S3 

17 (3) 6 2 2 

MeSH= Medical subject headings ()= Externa dubletter 
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Urval 
Urval 1  

Första sökningen (steg fyra, se figur 1) gav 113 artiklar från CINAHL, 34 artiklar från 

PsycINFO samt 17 artiklar från PubMed. Artiklarnas titel och abstrakt lästes för att skapa en 

uppfattning om överstämmande samt relevans gentemot syftet av litteraturstudien. I urval 1 

valdes 24 artiklar ut från CINAHL och 11 artiklar valdes ut från PsycINFO samt sex artiklar 

valdes ut från PubMed. Totalt valdes 37 artiklar ut.  

Urval 2 

Samtliga artiklar från urval ett genomlästes med fokus på metod och resultat (steg fem och sex, 

se figur 1). Litteraturstudiens författare läste samtliga artiklar enskilt, sedan diskuterades dessa 

gemensamt. I urval två gjordes en bedömning om artiklarnas resultat och metod var relevant 

för denna litteraturstudiens syfte. Artiklar som valdes bort handlade om patienter som vårdades 

i hemmet samt de artiklar där vårdgivaren ej var sjuksköterska. Artiklar valdes också bort 

utifrån att de som metod använt sig av fallstudier eller var review-artiklar. Från CINAHL valdes 

fem artiklar, från PsycINFO valdes fyra artiklar, samt från PubMed valdes två artiklar ut. Totalt 

valdes 11 artiklar ut. 

Urval 3 

Samtliga artiklar kvalitétgranskades (steg sju, se figur 1). Kvalitativa artiklar granskades med 

stöd av mallen ”Guide to an Overall Critique of a qualitativ research report” från Polit & Beck 

(2017) och den kvantitativa artikeln granskades med stöd av ”Guide to an Overall Critique of a 

quantitative research report” från Polit och Beck (2017). Samtliga 11 artiklar har av 

litteraturstudiens författare bedömts hålla en god nivå för att inkluderas i resultatet. Två av dessa 

11 artiklar bedöms ha en lägre kvalitet då en av artiklar har ej genomgått en granskning av en 

etisk kommitté men de redovisar tydligt sina etiska ställningstaganden. Den andra av dessa 

artiklar har ej granskat av en etisk kommitté och redovisar inte heller sina etiska överväganden 

men bedöms utifrån Polit och Becks (2017) modell ändå kunna inkluderas i resultatet.   

Databearbetning  
Databearbetningen i denna litteraturstudie genomfördes med utgångsläge i analyssteg från en 

allmän litteraturöversikt (Friberg 2017). 

Artiklarna skrevs ut i pappersformat och kodades för att underlätta bearbetning. Författarna 

läste artiklarna från urval tre (steg åtta, se figur 1) enskilt vid upprepade tillfällen för att 

identifiera relevant innehåll som författarna sedan diskuterade tillsammans för att minska risken 

för eventuella feltolkningar. Författarna letade efter meningar, citat och stycken i samtliga 

artiklar som kunde besvara på litteraturstudiens syfte. För att få struktur samlades alla relevanta 

fynd i ett dokument som skrevs ut och klipptes isär. Likheter och skillnader i de urklippta 

styckena identifierades och sorterades in i två högar som blev till underkategorierna. Detta 

resulterade i underkategorierna: Bemötande med respekt och tålamod samt Anpassad 

kommunikation. Den gemensamma nämnaren för dessa två underkategorier var Individanpassat 

bemötande som blev resultatets huvudkategori.  Figur 2 visar hur kategoriseringen gått till.  

 

 

 

Exempel på kategorisering 
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Kod Artikel Stycke Mening Underkategori Huvudkategori 
C4 Managing 

Challenging 

Behaviors of 
Dementia in 

Veterans - 

Identifying and 
Changing 

Activators and 

Consequence 

Change the Approach. 

Staff were encouraged 

to change their 
nonverbal 

communication 

approach by making 
eye contact, smiling, 

sitting at the same 

level, and using a 
respectful tone of 

voice when talking to 

Mr. Jones. A change 
in staff’s verbal 

communication 

approach was also 
identified, suggesting 

they let Mr. Jones 

know they understand 

what he says. 

 

Personalen ändrar sitt 

bemötande genom att 

skapa ögonkontakt, le, 
sitta på samma nivå 

samt att använda en 

respektfull röst. 

Bemötande med 

respekt och tålamod 

 

Individanpassat 

bemötande 

 

C4 Managing 
Challenging 

Behaviors of 

Dementia in 
Veterans - 

Identifying and 

Changing 
Activators and 

Consequences 

For example, 
aggressive behavior 

often occurred in  

the context of 
perceived invasion of 

space, being 

corrected, or being 
denied a choice. 

Excess vocalization 

tended to occur when 
residents were sitting 

alone or moved by 

staff. Problematic 
wandering occurred 

when residents 

wanted to go home, 

find their bedroom, or 

were already 

wandering. 

Till exempel så 
förekom aggressivt 

beteende ofta när de 

upplevde kränkt 
integritet, bli rättade 

samt fråntogs ett val.  

 

Bemötande med 
respekt och tålamod 

 

Individanpassat 
bemötande 

 

Figur 2. C4 = kodning av artikel.  

 

 

Forskningsetiskt ställningstagande 
I denna litteraturstudie har allt resultat redovisats noggrant utan personliga förväntningar eller 

värderingar. Litteraturstudiens författare har förhållit sig neutrala i bearbetning av resultatet och 

inte låtits sig influeras av personliga åsikter. Enligt Forsberg & Wengström (2016) är detta av 

vikt i en litteraturstudie. I Sverige finns en lagstadgad forskningsetik (SFS 2003:460). Lagen 

innefattar vikten av att deltagare i forskningen ger sitt samtycke samt att hänsyn visats till 

deltagarnas integritet. Detta har litteraturstudiens författare tagit hänsyn till i granskningen av 

de artiklar som inkluderats i resultatet. Författarna till denna litteraturstudie har valt att enbart 

använda sig av peer-reviwed artiklar. För att undvika att artiklarna feltolkas av författarna till 

denna litteraturstudie har lexikon använts vid behov vid översättning.  

Resultat 
Litteraturstudiens syfte var att beskriva och sammanställa sjuksköterskans bemötande av 

patienter med demenssjukdom och eventuella konsekvenser av bemötandet. Resultatet 

baserades på 11 artiklar, 10 kvalitativa och en kvantitativ. Dessa finns presenterade i 

resultatmatrisen (se bilaga 1). Av de inkluderade artiklarna i denna litteraturstudie var fyra från 

Sverige, två från Norge samt två från Storbritannien. Tyskland, USA och Kanada hade en 

artikel vardera. Åtta antal artiklar kom från olika typer av särskilt boende medan fyra artiklar 
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kom från sjukhus. Huvudkategorin Individanpassat bemötande framkom tydligt med 

underkategorierna Bemötande med respekt och tålamod samt Anpassad kommunikation.  

Individanpassat bemötande 

Krupić m.fl. (2018), Höbler m.fl. (2018), Holle m.fl. (2015), Lillekroken m.fl. (2015), 

Featherstone m.fl. (2019) delar alla meningen att all demensvård förbättras om sjuksköterskan 

har kunskap om sin patient.  De har då möjlighet att anpassa sitt bemötande för att undvika 

eventuella utmanande beteende hos patienter med demenssjukdom. Höbler m.fl. (2018) 

uttrycker att för att ge ett gott bemötande gäller det att inte ta förgivet som personal att patienten 

minns personalen och därför vara beredd att presentera sig om patienten verkar osäker på vem 

personalen är. Vidare uttrycker Höbler m.fl. (2018) att alla aktiviteter som patienten ska 

genomgå, till exempel undersökningar, bör genomföras på tider som bäst passar patientens 

rutiner för att inte skapa oro. Söderman och Rosendahl (2016) menar att personalen måste 

anpassa sitt språk när demenssjukdomen fortlöper för att kunna säkerställa att patienten förstår. 

Som exempel nämner de i samma studie att personalen får tala tydligt och långsamt med ett 

enkelt språk och att detta blir allt viktigare i de senare stadierna av demenssjukdomen. Detta 

bekräftas av Lillekroken m.fl. (2015) och av Höbler m.fl. (2018).  

Bemötande med respekt och tålamod 

I Curyto m.fl. (2017) beskrivs först hur kommunikation mellan en patient med demenssjukdom 

och personal utfördes genom diskussion där personalen försöker övertala patienten att dennes 

oro är obefogad, vidare beskrivs hur personalen försöker argumentera med och 

verklighetsförankra patienten. Detta ledde till ett agiterat beteende som eskalerade hos patienten 

och utlöste ett svårhanterligt oönskat beteende. När personalen i ett senare skede istället ändrade 

sitt bemötande till ömsesidig konversation och mötte personen med demenssjukdom i dennes 

upplevda verklighet så ledde detta till ett mer balanserat beteende med frånvaro av agitation 

(Curyto m.fl. 2017). Holle m.fl. (2015) bekräftar att genom att undvika onödig diskussion från 

sjuksköterskans så genereras ett mer balanserat beteende hos patienter med demenssjukdom. 

Att bemöta patienten med ögonkontakt, leenden, en respektfull röst samt att sätta sig ner om 

patienten sitter ner, leder enligt Curyto m.fl. (2017) till ett minskat aggressivt beteende. 

Söderman och Rosendahl (2016) menar att det är viktigt att tänka på vilka signaler 

sjuksköterskan skickar och att inte visa stress då personer med demenssjukdom är känsliga för 

dessa signaler. Detta bekräftas också av Strandroos och Antelius (2017) som även de uttrycker 

att det är av vikt att inte personalen visar stress utan att de i mötet med den demenssjuka 

personen är lugna, tålmodiga, vänliga samt har ett glatt bemötande. Vidare uttrycker Höbler 

m.fl. (2018) att vid interaktioner med personer med demens gäller det att möta dem i deras 

värld, där de befinner sig här och nu. De nämner också att det är viktigt att respektera personer 

med demenssjukdoms integritet och inte störa deras rutiner om det går att undvika och att ha 

rätt timing. Ett exempel på detta ger även Fatania m.fl. (2018) som beskriver oron som skapas 

hos en patient som blir ombedd att gå i sängs tidigare än denne var van vid sedan innan. Ett 

aggressivt bemötande kunde enligt Curyto m.fl. (2017) uppstå när den dementa personens 

integritet blev kränkt. De nämner också att en ökad oönskad vokalisering uppstod när 

personalen inte respekterade patientens integritet. Egede-Nissen m.fl. (2017) menar att 

sjuksköterskan måste acceptera patienter med demenssjukdoms uttryckssätt och visa tålamod, 

om detta inte görs kan situationen mellan patienten och sjuksköterskan bli komplicerad. 

Söderman och Rosendahl (2016) menar även de att tala lugnt, långsamt samt ge utrymme för 

den demente att komma med svar är viktigt. Även Fatania m.fl. (2018) uttrycker att ett 

respektfullt bemötande är viktigt. De förklarar detta med ett exempel på hur ett respektfullt 

bemötande kan ske där det hela tiden är viktigt att berätta vad och varför något sker istället för 

att bara utföra ett moment utan att ha den demenssjukas godkännande. Featherstone m.fl. (2019) 
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menar att personal ofta påbörjar omvårdnad såsom intimhygien utan att invänta svar eller 

godkännande hos patienten och hur detta kan vara en bidragande orsak till ökad oro och 

agitation hos patienten.  

Anpassad kommunikation 

I flera av artiklarna (Söderman & Rosendahl 2016; Egede-Nissen m.fl. 2017; Strandroos & 

Antelius 2017; Höbler m.fl. 2018) beskrivs hur ett gemensamt språk förbättrar samt förstärker 

kommunikationen mellan människor samt underlättar för ett gott bemötande. När 

sjuksköterskor och patienter inte talar ett gemensamt språk kan detta leda till frustration samt 

ångest hos patienterna, sjuksköterskan kan då tolka denna ångest fel och felmedicinering av 

ångestdämpande läkemedel ökar (Söderman & Rosendahl 2016). Vidare uttrycker Standroos 

och Antelius (2017) att i frånvaron av ett gemensamt språk blir det utmanande att finna en 

gemensam grund för att bygga vidare på relationen mellan sjuksköterskan och en person med 

demenssjukdom. Sjuksköterskor ser hur deras begränsade kommunikation leder till frustration 

och oro hos patienter med demenssjukdom (Egede-Nissen m.fl. 2017). Enligt Strandroos och 

Antelius (2017) kan frånvaron av ett gemensamt språk resultera i att personer med 

demenssjukdom blir mer ensamma och isolerade. Utöver att patienterna blir passiva samt tysta 

när det gemensamma språket inte finns så kan även bristen på stimulans leda till 

sjukdomsprogression (Söderman & Rosendahl 2016). Ett gemensamt språk har positiva effekter 

hos patienter med demenssjukdom som blir mer aktiva och uppvisar färre oönskade beteenden 

(Söderman & Rosendahl 2016). Krupić m.fl. (2018) uttrycker vikten av att anpassa sitt språk 

och beskriver hur vissa sjuksköterskor förenklar språket medan andra sjuksköterskor talar med 

dessa patienter som om de inte förstod något alls. Lillekroken m.fl. (2015) ger exempel på att 

det är av vikt att som personal tala lugnt och försiktigt. Detta medförde en positiv upplevelse 

för patienten så att denne via bra bemötande kände en trygghet. En viktig del av bemötandet, 

när förmågan att inte ta emot verbala instruktioner finns, kan vara att placera föremål i direkt 

anslutning till personer med demenssjukdom. Detta för att patienten med demenssjukdom ska 

förstå att det ska använda dessa, till exempel sätta en gaffel i handen på en person som ska äta 

eller lägga fram tandborsten på handfatet för att ge den en känsla av förståelse och ett 

sammanhang (Strandroos & Antelius 2017; Krupić m.fl. 2016; Höbler m.fl. 2018). Höbler m.fl. 

(2018) menar att när språkbarriärer uppstår krävs en icke-verbal kommunikation så som 

kroppsspråk och ansiktsuttryck, detta bekräftas av Egede-Nissen m.fl. (2017) och Krupić m.fl. 

(2018). Egede-Nissen m.fl. (2017) menar också att kroppsspråk och ansiktsuttryck kan bidra 

till att förvirra patienten om det inte används på ett korrekt sätt, den icke-verbala 

kommunikationen är därför inte alltid ett sätt att förhindra agitation hos patienter. I Lillekroken 

m.fl. (2015) ges exempel på att det är av vikt att personal ska finnas närvarande för patienter 

med demenssjukdom och att ge fysisk kontakt vid behov. Detta har visats leda till en positiv 

upplevelse hos patienten. Ett tydligt kroppsspråk ger ett tryggt och lugnande bemötande 

(Lillekroken m.fl. 2015). Strandroos och Antelius (2017) menar även de att när sjuksköterskan 

är tydlig i sitt kroppsspråk kan osäkerhet och oro minskas hos patienten. Vidare uttrycker de att 

när personalen är i en konversation mellan varandra kan de med hjälp av kroppsspråk involvera 

den närvarande demenssjuka personen för att ge denne en känsla av samvaro och lugn 

(Strandroos och Antelius 2017).  

Enligt Holle m.fl. (2015), Curyto m.fl. (2017), Featherstone m.fl. (2019), Krupić m.fl. (2018) 

och Höbler m.fl. (2018) menar flera av de deltagande sjuksköterskorna att de helt eller delvis 

saknar tillräcklig utbildning för att på ett lämpligt sätt kunna bemöta patienter med 

demenssjukdom. Många sjuksköterskor önskade sig mer utbildning inom demenssjukdomar 

och hur det kan bemötas inom deras område, exempelvis i sjukhusmiljö eller i samband med 

andra undersökningar.  
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Diskussion 
Litteraturstudiens syfte var att beskriva sjuksköterskans bemötande av patienter med 

demenssjukdom. Resultatet i denna litteraturstudie visar att bemötande ofta beskrivs som 

kommunikation och respekt för personer med demenssjukdoms integritet.   

Resultatdiskussion 

Det faktum att om sjuksköterskan känner eller känner väl till personen med demenssjukdom är, 

enligt denna litteraturstudies resultat, en faktor som leder till ett betydligt bättre bemötande. För 

att kunna ge en individanpassad personcentrerad vård så är det bra att känna sin patient 

Socialstyrelsen (2017). Detta bekräftas av Clifford och Doody (2018) där sjuksköterskor som 

vidareutbildats inom demenssjukdomar beskriver att kunskap om den demenssjuke leder till att 

sjuksköterskor och övrig omvårdnadspersonal har lättare att bemöta personen med demens på 

ett positivt sätt.  Att känna sin patient behöver inte, enligt Clifford och Doody (2018), innebära 

att känna patienten sedan tidigare utan att tillräcklig information ges från tidigare vårdgivare 

för att sjuksköterskan ska veta hur patienten bemöts på ett optimalt sätt. Detta blir mer viktigt 

när en demenssjukdom förekommer och patienten inte själv kan redogöra för sitt tillstånd 

(Cliford & Doody 2018). SSF (2013) bekräftar att en god kommunikation mellan enheter och 

personal leder till en säkrare och bättre vård för alla patienter.   

Enligt denna litteraturstudies resultat är det av stor vikt att ta sig tid att lyssna och att alltid 

respektera patientens integritet. Att respektera en persons integritet och rätt till 

självbestämmande beskrivs av SSF (2017) som grundläggande för ett bra bemötande. Resultatet 

visar att ta sig tid för personer med demenssjukdom kan relateras till både respekt och 

sjuksköterskans anpassade kommunikation och poängterar vikten av att ge personen med 

demenssjukdom utrymme för att svara i sin egen takt.  ICN:s etiska kod (2014) säger att 

sjuksköterskan ska ge patienten korrekt information om sin vård och behandling på ett anpassat 

och lämpligt sätt för den enskilde patienten. Även Patientlag (SFS 2014:821) trycker på vikten 

av att information ska anpassas efter individens individuella förutsättningar.  Resultatet visar 

att brist på tålamod eller kränkande av personens integritet hos kan leda till komplikationer så 

som ökade oönskade beteenden eller svårigheter att bryta dessa oönskade beteenden. Detta kan 

kopplas till Hazelhof m.fl. (2016) som menar på att sjuksköterskors fysiska och mentala hälsa 

blir negativt påverkad av stressen det innebär att vårda en patient med demenssjukdom. En ökad 

oro och agitation kan skapas när patientens godkännande inte inväntas.  

Fossum (2013) säger att bemötande vid patientmötet främst handlar om kommunikation och 

kroppsspråk men också om värden som till exempel artighet och vårdpersonalens människosyn. 

Det bekräftas i denna studies resultat som bland annat beskrev bemötande genom anpassad 

kommunikation. Mycket av hur bemötande utförs i denna studies resultat sker via 

kommunikation. När kommunikation beskrevs gjordes det ofta i termer av kroppsspråk eller 

enkel, anpassad kommunikation där dessa ibland beskrevs gemensamt och ibland var för sig. I 

resultatet i denna studie beskrivs bemötande och kommunikationen med flera exempel på god 

och mindre god kommunikation och vilka konsekvenser det kan leda till. Delfino m.fl. (2019) 

bekräftar att kommunikation och hur kommunikationen sker är mycket viktigt i mötet med 

personer med demenssjukdom och hur utfallet av dessa möten blir. Även Massimo (2018) 

beskriver hur viktig personalens bemötande kan vara för att den demenssjukes eventuella 

oönskade beteenden kan öka eller minskas.  

I denna studies resultat beskrivs att god kommunikation, eller gott bemötande, leder till positiva 

konsekvenser på den demenssjukes beteende och i förlängning har positiv inverkan för den 

demenssjuke personen. Litteraturstudiens resultat visar att gott bemötande från sjuksköterskan 

kan leda till att personen med demenssjukdom antingen kan få ett redan pågående oönskat 
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beteende minskat eller att det inte uppstår över huvud taget. Exempel på god kommunikation 

är att tala långsamt, tydligt och att använda enkla ord. Vidare i resultatet ges exempel på där 

ömsesidig konversation mellan sjuksköterska och person med demenssjukdom ses som något 

positivt och kan få personen med demenssjukdom att känna sig mindre orolig. Att använda sig 

av en lugn och vänlig ton framkommer också i studiens resultat som något positivt.  

Mindre god kommunikation, som innebär ett sämre bemötande, ses i denna studies resultat, 

som kommunikation som skapar eller leder till ett ökat oönskat beteende hos personen med 

demenssjukdom. Exempel på detta återfinns i resultatet när sjuksköterskan inte anpassar sin 

kommunikation och hur det leder till frustration och senare oro och aggression hos personen 

med demenssjukdom eftersom denne inte förstår. Detta bekräftas även av Krishnamoorthy och 

Anderson (2011) som tar upp att bristande kommunikation, som till exempel en bristande 

språklig förståelse eller förmåga att anpassa sitt språk leder till ökad oro och agitation. 

Ytterligare ett av litteraturstudiens resultat som påvisar negativa konsekvenser av en mindre 

god kommunikation är frånvaron av ett gemensamt talat språk. Konsekvenserna vid ett icke-

gemensamt språk är, enligt studiens resultat, omfattande och långtgående, bland annat genom 

att personen med demenssjukdom i den isolering bristen på språk innebär i snabbare takt 

insjuknar i sin demenssjukdom.  

Ett intressant resultat som inte svarar direkt på denna studies syfte men ändå tydligt framkom i 

resultatet är att det ges förslag på lösning som utökad utbildning inom demenssjukdom, 

antingen som en intern utbildning, en vidareutbildning eller att grundutbildningen utökas. I alla 

studier där sjuksköterskan själv fått ge förslag på förbättring har detta nämnts. Clifford och 

Doody (2018) beskriver att sjuksköterskor som läst vidare om demenssjukdomar anser att deras 

vidareutbildning bidrar till att både demenssjuka patienter och personalen som vårdar dessa mår 

bättre av kunskapen sjuksköterskorna kan förmedla och att de lättare kan ta sig an beteenden 

som tidigare lett till oönskade situationer. Litteraturstudiens resultat bekräftar att när 

sjuksköterskor inte är medvetna om hur de använder sitt kroppsspråk så kan det leda till 

oönskade beteenden, som till exempel oro, hos en person med demenssjukdom, detta menar 

Clifford och Doody (2018) kan undvikas med rätt utbildning. Även Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU] (2008) bekräftar att sjuksköterskor generellt önskar en utökad 

utbildning inom demensvård. Pfeifer (2018) menar att en utökad utbildning om 

demenssjukdomar hos sjuksköterskor ger ett bättre bemötande av personer med 

demenssjukdom.  

Metoddiskussion 
Denna studie har noga använt och följt Polit och Beck´s (2017) nio steg (se figur 1) dessa 

medför ett metodiskt arbetssätt som stärker litteraturstudiens validitet samt reliabilitet. 

De databaser som valdes ut är relevanta för syftet och resultatet av mängden artiklar var 

förväntat. Då fokus låg på omvårdnad och bemötande gav CINAHL och PsycINFO ett bättre 

resultat än den mer medicinskt inriktade databasen PubMed. Sökorden som valts ut bedöms 

som relevanta för respektive databas och gav resultat som svarade på studiens syfte. Majoriteten 

av sökorden var kontrollerade termer som Major Headings, MeSH samt Thesaurus. Författarna 

anser generellt att sökorden är relevanta, med vissa undantag. När ordet bemötande översattes 

till engelska gav det ordet Treatment. Sökordet Treatment togs bort från sökningarna i båda 

databaserna då denna gav fel betydelse i sökresultaten. Senare framkom det i 

resultatsammanställningen författarna emellan att sökordet approach hade varit relevant att 

inkludera med de övriga sökorden då detta är en synonym till treatment. Genom att inte ta med 

approach som sökord kan detta ha bidragit till att artiklar relevanta för denna studie ej 

framkommit. I PubMed användes få sökord, detta efter fler kombinationer gjorts utan 

tillfredsställande resultat.  
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Litteraturstudiens syfte var brett men utifrån de inklusions- och exklusionskriterier som 

tillämpats smalnades sökresultaten av. Sökning i databaser gjordes med en begränsning på de 

senaste fem åren, detta för att ge ett så aktuellt och relevant resultat som möjligt. Sju av de 11 

artiklar som inkluderades i litteraturstudien är gjorda de senaste två åren och anses av författarna 

vara relevanta för vår tid. Mycket forskning inom området verkar dock vara gjord längre 

tillbaka och är allmänt vedertagen, kanske hade resultatet kunnat öka i relevans om tidsspannet 

utvidgats men då hade aktualiteten fått stå tillbaka. Många artiklar valdes bort i urval ett och 

två då de visade sig handla om patienter vårdade i hemmet och av anhöriga, dessa kom med 

bland träffarna trots att sökordet nurses inkluderats och sökts som Major Subject i sökningarna 

i PsycInfo och PubMed.   

Endast en studie med kvantitativ metod valdes till resultatet men denna artikel ansågs styrka 

och ge tyngd till de övriga kvalitativa studiernas resultat och därför valde författarna att 

inkludera denna i litteraturstudien. Enligt Polit och Beck (2017) ger ett resultat av artiklar som 

är av både kvantitativ samt kvalitativ metod en högre trovärdighet.  

Artiklarna som ingick i litteraturstudien är endast från Nordamerika och Europa. De från Europa 

kom till större del från Norden. Författarna är medvetna om att dessa artiklar som är 

representerade från Europa står för en övervägande del av litteraturstudiens resultat. Det 

bristande geografiska resultatet gör att studiens resultat är svårt att applicera på fler delar av 

världen än Europa och Nordamerika men att applicerbarheten stärks i framförallt i nordiska 

länderna.  

Författarna är medvetna om att två av artiklarna har samma huvudförfattare detta bedöms dock 

ej ha någon påverkan på resultatet.  

Att denna litteraturstudie sammanställts av två författare ses som en styrka då alla resultat 

bearbetats både enskilt samt gemensamt i både inläsning och diskussion omkring fynden som 

lett fram till det slutgiltiga resultatet. Genom att författarna diskuterade sinsemellan minskar 

risken för eventuella feltolkningar av de valda artiklarna.  

 

Klinisk betydelse 
Denna litteraturstudie visar på att bemötande består av många olika delar. I mötet med 

personer med demenssjukdom behöver sjuksköterskan vara medveten om vikten av att 

kombinera och anpassa sin kommunikation efter den demenssjukes behov.  

Förslag till fortsatt forskning 
För att få en ökad kunskap inom sjuksköterskors bemötande av patienter med demenssjukdom 

kan vidare forskning göras med fokus på hur sjuksköterskor utbildas i bemötande av personer 

med demens. Ett annat förslag på vidare forskning är att undersöka skillnader på 

sjuksköterskans bemötande beroende på om personen med demenssjukdom befinner sig på 

sjukhus eller särskilt boende.   

Slutsats 
Resultatet i denna litteraturstudie visar på att ett framgångsrik bemötande av personer med 

demenssjukdom består av en kombination av flera delar. Att alltid försöka individanpassa och 

bemöta patienten med respekt samt att använda sig av en kommunikation som är anpassad för 

individen med demenssjukdom ger en minskning av oönskade beteenden.  
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