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Sammanfattning  
Bakgrund: Demenssjukdomar innebär kognitiva nedsättningar som ofta bidrar till svårigheter i 
omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Ofta möter vårdpersonalen problematik av etisk 
karaktär då personer med demenssjukdom ej kan se konsekvenserna av sitt handlande. 
Tvångsåtgärder är i Sverige olagligt och kan ej tillämpas i omvårdnaden då personer med 
demenssjukdom motsätter sig omvårdnaden. Att få personer med demenssjukdom att samverka i 
omvårdnaden kräver således andra åtgärder för att kringgå dessa dilemman. Syfte: Att belysa 
vårdpersonalens erfarenheter kring etiska dilemman i mötet med personer med demenssjukdom. 
Metod: En litteraturöversikt där 11 artiklar granskades. Analysmetoden inspirerades av Forsberg och 
Wengströms tidigare etablerade modell. Resultat: Två huvudkategorier med två underkategorier under 
vardera. Erfarenheter av svårigheter i etiska dilemman samt erfarenheter av möjligheter vid etiska 
dilemman. Det utkristalliserades i resultatet att tvång faktiskt förekommer i omvårdnaden av personer 
med demenssjukdom trots att de faller utanför befintliga lagrum. Det framkom dock i resultatet att ett 
personcentrerat förhållningssätt i omvårdnaden av personer med demenssjukdom var en av nycklarna 
till att kringgå etiska dilemman. Vårdpersonalens utbildningsgrad påverkade i vilken utsträckning en 
personcentrerad vård utövades. Slutsats: Mer utbildning krävs för att öka vårdpersonalens kunskap i 
hur en personcentrerad omvårdnad skall bedrivas för att undvika att etiska dilemman uppstår. Därtill 
behöver vårdpersonal i större utsträckning beakta de etiska värdegrunderna för omvårdnad. Det leder 
till en förbättrad omvårdnad samt livskvaliteten för personer med demenssjukdom. Personcentrerad 
omvårdnad bör således ingå redan i grundutbildningen för all vårdpersonal. 
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BAKGRUND 

Kommunikativa svårigheter, nedsatt beslutsförmåga, psykiska och beteendemässiga 

symtom leder ofta till att personer med demenssjukdom motsätter sig den vård de 

behöver (Skog, 2013). Dessa kognitiva nedsättningar som demenssjukdomar kan 

innebära gör att vårdpersonalen dagligen möter problem av etisk karaktär som de 

vanligtvis kanske inte gör. Socialstyrelsen (2014) beräknar att antalet personer med 

demens kommer öka efter år 2020, det beror på att en stor del av befolkningen som är 

födda under 1940-talet förväntas bli äldre än tidigare generationer. Detta innebär att 

sjukvården står inför en ökad belastning och interaktion gällande denna patientgrupp. 

Det är därför av största vikt att ha kunskap om hur dessa etiska dilemman bör hanteras i 

omvårdnadsarbetet. 

Demens är ett samlingsnamn för de kognitiva sjukdomarna som påverkar vårt minne, 

kognition och beteende (Socialstyrelsen, 2016). Inom ämnesområdet finns två 

huvudgrupper där de olika typerna av demenssjukdom räknas in. De kallas 

primärdegenerativa och sekundära demenssjukdomar. Till de primärdegenerativa räknas 

Alzheimers samt frontallobsdemens, vilket innebär att hjärnvävnaden bryts ned i snabb 

takt och orsakar minnesstörningar samt personlighetsförändringar.  I den 

primärdegenerativa kategorin räknas även Lewy Body demens samt Parkinsons 

sjukdom med demens. Dessa innebär att förändringar sker i hjärnans vita substans och 

orsakar hallucinationer, tremor, muskelstelhet och minnesstörningar. Sekundära 

demenssjukdomar kategoriseras av att sjukdomen kommer sekundärt till en annan 

sjukdom, det kan exempelvis bero på alkoholmissbruk och B-12 brist. Under denna 

kategori räknas vaskulär demens och blodkärlsdemens. De vanligaste följderna av dessa 

är neurologiska symtom, minnesstörningar, apati och kan leda till depression (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2006).  

 

Problem som oftast uppstår mellan personer med demenssjukdom och annan person 

(anhörig/ vårdare) är svårigheter i kommunikationen men även att förstå det sociala 

samspelet. Sjukdomen påverkar såväl långtids- som korttidsminnet, vilket innebär att 
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det föreligger svårigheter att minnas saker som ett objekts egenskaper eller vilken 

uppgift som utfördes för en stund sedan (Socialstyrelsen, 2016). Det gör därtill att den 

sjuke upplever svårigheter med att utföra både basala färdigheter samt de färdigheter 

som är nyinlärda (SBU, 2006). Störningar i språket och förmågan att tolka eller förstå 

vad andra säger ligger därmed ofta till grund för bristerna i kommunikationen. Även det 

visuospatiala (förmågan att bedöma avstånd, storleksskillnader) påverkas av 

demenssjukdomen och gör att den sjuke får svårt att orientera sig i familjära miljöer. 

Kombinationen av dessa faktorer kan orsaka en rädsla och osäkerhet hos den sjuke och 

utmynnar då ofta i agitation och aggressivitet. I dessa fall uppstår ofta etiska dilemman 

som att personer med demenssjukdom motsätter sig omvårdnaden. Detta på grund av att 

man inte förstår sin omgivning och inte kan omsätta de intryck man får (Skog, 2013). 

En studie utförd av Hancock, Woods, Challis och Orell (2006) visade att i de fall 

personer med demenssjukdom har kommunikationssvårigheter föreligger det en större 

risk att deras behov ej blir tillgodosedda av vårdpersonalen. Detta kunde exempelvis 

handla om sällskap eller behandling vid depression. Kada, Nygaard, Mukesh och 

Geitung (2009) påvisade att personer med demenssjukdom ofta utsattes för neglect eller 

likgiltighet vid beteendemässiga symtom eller kommunikationssvårigheter.  

Ofta används terminologin BPSD som samlingsnamn för dessa beteenden. BPSD står 

för beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom och enligt International 

psychogeriatric association (2007) drabbas de flesta personer med demenssjukdom 

någon gång av BPSD. I en studie utförd av Edvardsson, Sandman, Nay och Karlsson 

(2008) så ökade förekomsten av beteendemässiga och psykiska symtom hos personer 

med demenssjukdom i de fall vårdpersonalens arbetsbelastning var hög. Således 

påverkade en stressig miljö BPSD symtomen hos personer med demenssjukdom. 

Edvardsson et al. (2008) påvisade även att den verbala aggressiviteten hos personer med 

demenssjukdom ökade till följd av att vårdpersonalen upplevdes som stressade.  

 

När personer med demenssjukdom är aggressiva, apatiska, oroliga eller skriker tas ofta 

olika åtgärder till, som medicinering, fysiska begränsningar samt tvång. Dessa åtgärder 

är enligt Skovdahl (2004) en effekt av den bristande förmågan att kunna skapa bättre 
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förutsättningar för mötet med den sjuke, samt att som vårdare se det egna bemötandet. 

Begränsningarna i sig påverkar även sjukdomens progression, då psykiskt tvång ofta 

försämrar kognitionen och även kan leda till depression (Svenskt demenscentrum, 

2015). Därtill finns det inget i svensk lag som stödjer brukandet av begränsningar och 

tvång i vårdandet av personer med demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2013). År 2006 

gjordes en statlig utredning (Statens offentliga utredningar [SOU], 2006) som tog ansats 

på tvångsåtgärder gällande personer med demenssjukdom, men fram till denna dag 

finns ingen proposition från regeringen gällande detta problem. Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO, 2015) genomförde på begäran av regeringen en studie där man tittade 

på bland annat förekomsten av tvångsåtgärder på demensboenden. Resultatet visade på 

bristande planering för nattpersonalen på dessa boenden. Den bristande planeringen 

innebar att personalen ibland utförde vårdinsatser som pågick i timmar, vilket kunde få 

till följd att andra boende låstes in under tiden (IVO, 2015). Personalen blev således 

tvingade att ta till tvångsåtgärder för att förhindra att skador uppstod hos resterande 

boende. I en utredning av utförd Statens offentliga utredningar (SOU, 2013) föreslås 

lättnader i patientdatalagen i syfte att ge vårdpersonalen tillgång till patientjournalen för 

att kunna ge en bättre och mer personcentrerad vård. 

Vad är det då som är rätt eller fel i de situationer där den sjuke inte längre kan uttrycka 

sin vilja? Enligt Skog (2013) innebär inte etik enbart avgörandet om något är rätt eller 

fel, utan innefattar även beslutsfattandet. Ett etiskt dilemma enligt Birkler (2011) 

handlar om en värdekonflikt, där ett beslut om en handling måste tas även då det 

utmynnar i konsekvenser för annan person än beslutsfattaren. I de fall där avgörandet 

blir svårt och den vårdande ställs inför ett etiskt dilemma menar Skovdahl (2004) att 

avgörandet ligger i att reflektera om beslutet görs med, för eller över personen med 

demenssjukdom. Målet ligger i att fatta beslut i linje med vad den sjuke rimligtvis skulle 

ha uttryckt i friskt tillstånd (Skog, 2013). I Hälso-och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763, 

2§) beskrivs autonomiprincipen, att värna om individens integritet och 

självbestämmande. Sjuksköterskan skall enligt Svensksjuksköterskeförening (2016) 

vårda efter de fyra principerna autonomiprincipen, rättviseprincipen, icke-skada-

principen och godhetsprincipen.  
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Sjuksköterskan har det övergripande omvårdnadsansvaret och skall därav även leda 

vårdpersonalen i omvårdnadsarbetet. Det patientnära arbetet sker oftast genom 

omvårdnadspersonalen men de har en skyldighet att rapportera till sjuksköterskan. Det 

kan gälla exempelvis utebliven medicinering, vårdskada och misstanke om sjukdom 

(Evertsson & Johansson, 1995). Sjuksköterskan ska även se till att riktlinjer följs samt 

att arbetet utgår ifrån en personcentrerad vård som värnar om patientens integritet. 

(International Council of Nurses [ICN], 2014). Det vill säga att hon har som uppgift att 

vägleda i de etiska dilemman som kan uppstå. Omvårdnaden kan enligt Kim (2010) 

uppdelas i fyra omvårdnadsdomäner, patientdomänen, yrkesutövningsdomänen, 

mötesdomänen och omgivningsdomänen. I mötet med patienter skall sjuksköterskan ha 

respekt för integriteten, visa empati och kunna bygga förtroendefulla relationer. Under 

yrkesutövningsdomänen framhåller Kim vikten av att kunna fatta svåra beslut, leda 

omvårdnadsarbetet som huvudansvarig för omvårdnaden och att se hela individen. 

Att arbeta personcentrerat innebär att se personen bakom sjukdomen och utgå från 

personens levnadsberättelse, att se hela människan. Enligt McCormack (2003) är den 

personcentrerade omvårdnaden grunden i vårdandet av personer med demenssjukdom. 

Skog (2012) menar att arbetet skall främja den sjukes funktioner som finns kvar, 

omvårdnaden innebär alltså inte att omvårdnadspersonalen skall ta över funktionerna 

som personen fortfarande besitter utan istället uppmuntra dem. Syftet är att kunna stärka 

den sjukes självkänsla. Maslow (1970) beskriver utifrån en trappmodell de 

grundläggande behoven en människa har för att kunna må bra, bland dessa återfinns 

självkänsla och trygghet. Hur etiska dilemman hanteras i omvårdnadsarbete med 

demenssjuka verkar således vara avgörande för vårdens kvalitet.  

 

Problembeskrivning: 

Utifrån värdegrunderna för omvårdnad så skall omvårdnad ske med respekt för 

autonomin, integriteten, främja hälsan och lindra lidandet (ICN, 2016). I 

vårdpersonalens möte med personer med demenssjukdom kan konflikter uppstå 

gällande hur omvårdnaden kan ske utifrån dessa värdegrunder. Ofta beror det på att den 
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sjuke har svårt att tolka de hjälpande insatser som vården försöker ge. Hindren kan vara 

kommunikativa såväl som visuella. I de situationer där vårdpersonalen ej ges samtycke 

till vårdandet uppstår ett etiskt dilemma. 

SYFTE 

Syftet var att belysa vårdpersonalens erfarenheter kring etiska dilemman i mötet med 

personer med demenssjukdom. 

METOD 

Design 

Denna studie är en allmän litteraturstudie över vetenskapliga artiklar av kvalitativ art. 

Enligt Friberg (2012a) innebär en allmän litteraturöversikt att få en överblick över det 

valda problemet. 

Sökvägar och Urval 

Inför denna studie gjordes en pilotsökning i databasen Cinahl Complete för att få en 

överblick över litteraturen på det valda ämnesområdet, samt för att författaren skulle 

försäkra sig om att det fanns tillräckligt med material att översiktligt granska. 

Denna studie använde sig av databaserna Cinahl Complete och Pubmed för att få med 

omvårdnadsaspekten i artiklarna. För att finna artiklar som svarar mot studiens syfte 

menar Karlsson (2012) att ämnesord kopplade till de specifika databaserna bör 

användas, för att i större utsträckning hitta det som eftersöks. I denna litteraturstudie 

användes MeSH samt Cinahl Headings för att hitta rätt ämnesord. När ämnesorden 

identifierats kombinerades dessa med termerna OR samt AND. OR användes för att 

kombinera olika söktermer till sökblock, AND användes för att kombinera sökblocken i 

en enda sökning, se (bilaga 1). Dessa termer kallas för booleska termer (Karlsson, 

2012). Genom att använda dessa booleska termer minskar samt ökar känsligheten i 

sökningen. För att bredda sökningen användes trunkering vid ordstammen av fritextord, 

dock är detta endast applicerbart i databasen Cinahl.  



B
i
l
a
g
a 
1 

10 

 

De ämnesord som valdes (se bilaga 1) kombinerades med varandra i sökblock för att 

hitta relevanta artiklar. Begränsningar som gjordes i sökningen var peer reviewed, 

engelska artiklar och nordiska språk. Peer reviewed innebär enligt Karlsson (2012) att 

en artikel innan publicering blivit granskad av andra forskare. Detta var för att säkra god 

kvalitet på artikeln (Karlsson, 2012). Artiklarna som framkom i sökningen valdes ut 

genom att läsa titeln samt abstract. Valet utgick från huruvida de svarade mot studiens 

syfte. Andra delen av urvalsprocessen var att läsa resultatet av studien för att se det 

motsvarade studiens kriterier. Inklusionskriterierna för denna studie utgjordes av de 

nyckelord syftet har. Där inkluderades de artiklarna som innehöll vårdpersonals 

perspektiv (vårdpersonal innefattade vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor). 

Vårdpersonalen skulle jobba med personer med demenssjukdom, samt att någon form 

av etiskt dilemma skulle förekomma. Exklusionskriterierna var möten där etiska 

dilemman ej förekom, där personerna som vårdas ej hade demenssjukdom och 

vårdpersonal med annan kompetens än den som beskrivs här ovan. 

Utöver databassökningen gjorde författaren även en manuell sökning. Enligt Karlsson 

(2012) innebär en manuell sökning att fynd kan göras då t.ex. forskning ej ännu blivit 

publicerad eller att finna litteratur genom referenslitteraturen. Fritextsökning inom 

blocken gjordes även för att fånga upp de artiklar som ännu inte blivit kategoriserade in 

i databasernas inklusionskriterier. 

Granskning och Analys 

Systematisk granskning med den granskningsmall som erhållits av HKR (Blomqvist, 

Orrung Wallin & Beck, 2016) genomfördes för att utesluta samt inkludera relevanta 

artiklar för det valda syftet. Friberg (2012b) menar att avgörandet för om artikeln 

uppnår god kvalitet lättast analyseras med en granskningsmall.  

De artiklar som användes söktes fram på ett systematiskt sätt och granskades sedan 

kritiskt innan sammanställningen av resultatet. När de artiklar som motsvarade studiens 

syfte inhämtats skapades ett resultat av aktuell litteratur. Forsberg och Wengström 

(2013) menar att genom repetitiv läsning av artiklarna kan skillnader identifieras och 

slutligen kan en sammanställning göras, där litteraturen kategoriseras efter teman och 
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ett resultat blir tydligt. Repetitiv läsning har som syfte att göra författaren bekant med 

texten, för att underlätta i analysprocessen. Författaren för denna studie inspirerades av 

Forsberg och Wengströms (2013) analysmodell. Analysen genomfördes i faser, den 

inledande fasen bestod av att läsa artiklarna och identifiera etiska dilemman som 

uppstod i mötet mellan vårdpersonal och personer med demenssjukdom. Nästa fas 

innebar att varje artikel fick en beskrivande mening som sammanfattade varje enskild 

artikels resultat. I tredje fasen jämfördes dessa meningar för att hitta meningsbärande 

likheter mellan artiklarna och de delades in efter dessa likheter. Totalt framkom två 

övergripande huvudkategorier samt fyra underkategorier. I den slutgiltiga fasen 

diskuterades kategoriernas benämningar tillsammans med handledare och kurskamrater. 

De reviderades var efter då författaren fick ny insikt.  

 

Figur 1. Beskrivning av arbetsprocessen 

Etiska överväganden  

För att säkerställa att de artiklar som användes i denna litteraturstudie var tillförlitliga ur 

ett etiskt perspektiv, granskade och analyserade författaren litteraturen utifrån etiska 

värdegrunder. Vetenskapliga artiklar bör enligt Kjellström (2012) ha utförts på ett etiskt 

tillvägagångssätt, för att kunna beaktas som etiskt tillförlitliga. Studien i sig bör därtill 

ha betydelse för en population/samhälle, och ej endast vara en studie baserad på 

forskarens egna intresse (a.a.). De artiklar som inkluderades i denna litteraturstudie 

innehöll något etiskt resonemang eller hade ett etiskt godkännande. Enligt 

Ämnesord plockades ut 
utifrån studiens syfte.

Sökblock skapades utifrån 
dessa ämnesord och 

kombinerades med AND 
och OR i sökningarna.

Första urvalet - Artiklar 
som framkom ur 

sökningen valdes ut 
utifrån titel och abstract.

Andra urvalet - artiklarnas 
resultat lästes och 

jämfördes mot studiens 
valda syfte.

Artiklar valdes ut och 
repetetiv läsning av 
artiklarnas resultat 

påbörjades.

Varje artikel fick en 
bärande mening, 

meningarna jämfördes 
sedan för att identifiera 

likheter.

Artiklarna delades in efter 
dessa likheter och 
benämndes med 
kategorier som 

summerade dessa likheter.  

Diskussioner fördes med 
handledare och 

kurskamrater om 
artiklarna resultat och 

kategoriernas 
benämningar.

Kategorier reviderades 
och slutgiltiga kategori 
benämningar gjordes 

utifrån de diskussioner 
som förts.
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Vetenskapsrådet (2002) finns fyra huvudkrav som skall beaktas i forskningsstudier. 

Dessa innefattar samtyckeskrav, informationskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav.  För att säkerställa att forskning bedrivs etiskt korrekt i Sverige så 

regleras den i två lagrum, Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 

2003:406) samt Personuppgiftslagen (SFS, 1998:204).  

Repetitiv läsning av artiklarna och varsam hantering av resultaten innebar en minskad 

risk för feltolkning. En inkorrekt tolkning av tidigare forskningsresultat skulle innebära 

att studier ej uppfyller kraven för god forskningsetik (Helgesson, 2015) samt en 

bristande trovärdighet för studien.  För att uppfylla kraven för god forskningsetik bör 

enligt Helgesson (2015) författarens egen förförståelse beskrivas innan studien påbörjas. 

På så sätt medvetandegörs författaren om sin förförståelse och kan i större mån förhålla 

sig till vetenskapligt tänkande i studien.  

Inför denna litteraturstudie och valet av aktuellt forskningsområde gjorde författaren en 

avvägning av betydelsen för övrig samhällspopulation. Valet gjordes utifrån det faktum 

att nya riktlinjer gällande vård och omsorg vid demenssjukdom är aktuella samt en ny 

rapport för nollvision gällande tvång vid vårdande av demenssjukdom. Enligt ICN:s 

(2014) etiska koder för sjuksköterskor skall verksamma sjuksköterskor vara 

uppdaterade gällande forskning för att kunna ge evidensbaserad vård. 

Förförståelsen 

Författarens förförståelse om demenssjukdom var generell och författaren hade ingen 

detaljkunskap om ämnet. Dock fanns kunskap om vårdandet av äldre gällande t.ex. 

nutrition, hygien och ADL.  Många personer med demenssjukdom behöver bemötas på 

ett sätt som inte är skuldbeläggande. Då många av de kognitiva funktionerna blir 

nedsatta, vilket patienter oftast är väl medvetna om, kan detta upplevas jobbigt samt 

ångestfyllt. Det är därav av största vikt att vårdpersonalen jobbar med att gå runt 

påfrestande ångestfyllda situationer som t.ex. urininkontinens. Patienten skall inte 

skuldbeläggas för att ha kissat på sig utan att vårdpersonalen själva tar på sig problemet 

i syfte att låta patienten ha sin integritet i behåll. 
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Med denna förförståelse given ser författaren att det enbart finns förbättringsmöjligheter 

när det gäller vården av denna grupp. Dock är författaren medveten om att utfallet för 

resultatet kan spegla en annan verklighet och att förförståelsen baseras enbart från de 

verksamheter där författaren varit arbetande. 

RESULTAT 

I analysen som gjordes framkom två huvudkategorier om hur vårdpersonals erfarenheter 

av etiska dilemman ser ut i mötet med personer med demenssjukdom: Erfarenheter av 

svårigheter vid etiska dilemman samt erfarenheter av möjligheter vid etiska dilemman. 

De två huvudkategorier samt fyra subkategorier som framkom redovisas nedan i figur 2. 

 

Figur 2. Beskrivning av resultatkategorier 

Erfarenheter av svårigheter i etiska dilemman 

I huvudkategorin erfarenheter av svårigheter i etiska dilemman beskrivs erfarenheter av 

att handla etiskt rätt utifrån olika perspektiv samt dilemmat att beakta om den enskildes 

beslutanderätt väger tyngre än hens värdighet. De två underkategorier som beskrivs här 

under är: att handla etiskt rätt – ur vems perspektiv samt att väga autonomin mot 

integriteten. 

Att handla etiskt rätt - ur vems perspektiv? 

Att beakta etik i de dagliga dilemman som uppstod i vårdandet av personer med 

demenssjukdom gjordes av all vårdpersonal i studierna, men vems etiska perspektiv 

som beaktades skilde sig åt. I studien utförd av Lopez Palan, Amella, Mitchell och 

Strumpf (2009) angav vårdpersonalen att det ibland förelåg dem själva ett dilemma i 

huruvida de borde beakta den egna etiken eller professionens etik. I professionens etik 

•Att handla etiskt rätt - ur vems perspektiv?
•Att väga autonomin mot integritetenErfarenheter av svårigheter 

vid etiska dilemman

•Att arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt
•Att inbjuda till delaktighetErfarenheter av möjligheter 

vid etiska dilemman
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ålåg det vårdpersonalen att värna om livet och därav fortsätta administrera mat och 

vätska artificiellt då patienten vägrade äta på naturlig väg. Deras egna personliga etik 

gick ofta emot den professionsenliga etiken då de ansåg att den sjukes livskvalitet ej 

förbättrades utan snarare att de förlängde lidande. 

I’d rather not … just prolong their suffering. So i tend … to say, well you know, your 

mom or [dad’s] not able to do this, what quality of life does he or she have? They 

wouldn’t want to be like [this] if they already have decreased skin integrity. You 

wouldn’t want to put your mom through that or your father through that. ( Lopez Palan, 

Amella, Mitchell & Strumpf, 2009. s.635) 

Huruvida de valde att beakta etiken utifrån professionen eller som individ skilde sig 

bland vårdpersonalen, då vissa enbart följde professionskodex och andra sin 

individuella syn (Lopez et al., 2009).  Den gyllene regeln om att behandla andra såsom 

man själv vill bli behandlad präglade även det etiska handlandet i dilemman (Bryon, 

Dierckx de Casterlé & Gastmans, 2012). Vårdpersonalen i studien utförd av Bryon et al. 

(2012) ansåg att det var deras plikt inte enbart som vårdpersonal men även som 

medmänniskor att se situationen utifrån den sjukes perspektiv. Genom att applicera 

kontexten på en imaginär situation där den enskilda vårdpersonalen eller deras 

familjemedlemmar befann sig i den sjukes situation så ökade vårdpersonalens empati 

med förståelse för patienten livskvalitet. 

… For me that’s a question of life … that concerns not only this patient and that patient, 

later, it also concerns me, perhaps … Do i want to live that way? … What can I do in the 

future to not end up in such condition? … I would not want it …(Bryon, Dierckx de 

Casterlé & Gastmans, 2012. s. 289)  

Genom att se situationen genom den sjukes perspektiv kunde vårdpersonalen lättare 

fatta beslut i etiska dilemman. De pekade även på vikten av att ha respekt inför den 

sårbara situationen personer med demenssjukdom befinner sig i då deras fysiska miljö 

begränsas och därav upprätthålla den sjukes autonomi samt integritet (Bryon et al., 

2012).  En annan aspekt som framkom i studierna var huruvida vårdpersonal skall 

handla utifrån den sjukes perspektiv eller de närståendes. I studien utförd av Moene 

Kuven och Giske (2015) så framkom detta. Studien syftade till situationer rörande 

matning och då personer med demenssjukdom motsatte sig att äta. Vårdpersonalen 
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menade att det i dessa lägen var en balansgång mellan att respektera den sjukes tydliga 

tecken på att inte vilja äta och de närståendes vädjan om att hålla deras kära i livet. 

Majoriteten av vårdpersonalen ansåg det dock vara ovärdigt att tvångsmata personer 

med demenssjukdom enbart för att hålla dem vid liv.  De menade att eftersom att de 

fanns vid den sjukes sida majoriteten av tiden kunde de följa utvecklingen av 

sjukdomen och även se hur resan började gå mot sitt slut när den sjuke själv inte längre 

vill medverka i vårdandet. Vårdpersonalen upplevde ofta att närstående hade svårt att 

både se denna kedja men även acceptera hur situationen tedde sig”Det er det som er 

vanskelig … slutter å spise for naturen går sin gang og pasienten vil si takk for seg, og 

vi ser det og ikke pårorende.” (Moene Kuven & Giske, 2015. s.100). I de fall där 

vårdpersonalen valde att inte beakta närståendes önskan om tvångsmatning eller 

sondmatning när den sjuke ej ville äta längre, hände det att närstående slutade besöka 

den sjuke då de ej ville bevittna slutskedet (Moene Kuven & Giske, 2015). 

Att väga autonomin mot integritet 

I avvägningen mellan autonomi och integritet var det tydligt i samtliga studier att det 

förelåg vårdpersonalen att handla för att upprätthålla integriteten för att inte skada 

patientens anseende hos omgivningen, snarare än att värna om autonomin då patienten 

inte ansågs vara kapabel till att handla i intresse för sitt eget bästa (Jakobsen & Sorlie, 

2010; Johansson, Bachrach-Linström, Struksnes & Hedelin, 2009; Lillemoen, 1999). 

Balansen mellan vad som ansågs vara etiskt rätt i förhållandet till patientens autonomi 

kontra integritet var svår enligt vårdpersonalen i studien utförd av Jakobsen och Sorlie 

(2010). Mestadels förelåg det svårigheter att upprätthålla den sjukes autonomi, detta 

berodde enligt vårdpersonalen på den sjukes oförmåga att kunna fatta ”rätt” beslut som 

inte gav ödesdigra konsekvenser för hen själv i slutändan.   

One patient just won’t get washed. She smells, and all those around her react to it. We 

have to help her to regain her dignity. We’ve tried many approaches. Some of us partly 

succeed, but others don’t get anywhere. It’s sad to come to work after the weekend and to 

see that she is completely isolated and that her oral hygiene has been neglected. Her false 

teet hare stuck in there and she smells. (Jakobsen & Sorlie, 2010, s. 292) 
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Vad som förelåg tydligt för vårdpersonalen var svårigheter att respektera den sjukes 

självbestämmanderätt men även i de fall då närstående ansåg att den sjuke kunde ta 

egna beslut (Jakobsen & Sorlie, 2010). Detta resulterade ofta i att vårdpersonalen fick 

ljuga eller lura den sjuke till att ta rätt beslut för hen själv, för att leva upp närståendes 

önskan (a.a). Problematiken kring att väga integriteten mot autonomi förkom även i en 

annan studie där vårdpersonalen mötte det etiska dilemmat av att begränsa autonomin 

hos personer med demenssjukdom för att undvika fallskador (Johansson et al., 2009). 

Vårdpersonalen framhöll det etiska dilemmat i att den sjukes autonomi och integritet 

skall respekteras, såsom att få gå på toaletten själv samt sköta intimhygien själv. Dock 

uppstod problem i de situationer där den sjukes närminne drabbats och skador eller 

handikapp glömdes bort. Den sjuke utsatte sig själv då för fara när hen på egen hand 

ville utföra en uppgift och kapaciteten ej fanns.  

She was very demented and didn’t remember that she’d broken a bone, and then she’s 

sitting on a regular chair. I’m standing at the other end of the room and see her stand up 

and call on this lady. ’ Wait, I’ll help you’. But she stands up and thinks she can walk and 

falls and breaks it all over again. (Johansson, Bachrach-Lindström, Struksnes & Hedelin, 

2009, s.66) 

Att upprätthålla autonomi för den sjuke blev således svårt på grund av minnesförlusten 

demenssjukdomen orsakade (Johansson et al., 2009). Dock ansågs integriteten bli 

upprätthållen på så sätt att vårdpersonalen förhindrade den sjuke att försätta sig i 

situationer som hen aldrig försatt sig i som frisk (Jakobsen & Sorlie, 2010; Johansson et 

al., 2009). Även i de fall den sjukes autonomi ej beaktades så framhävde vårdpersonalen 

att deras högsta prioritet var att den sjuke skulle ha det så bra som möjligt och att deras 

beslut värnade om den sjukes integritet (Lillemoen, 1999). Detta innebar för 

vårdpersonalen i Lillemoens studie att de beaktade vad den sjuke hade önskat i ett friskt 

tillstånd, få den sjuke att känna sig delaktig i beslutsfattandet i största möjliga mån samt 

att i de fall där den sjuke ej kunde uttrycka sin önskan handlade de utefter den gyllene 

regeln. Den gyllene regeln innebar att handla och behandla som de själva velat bli 

behandlade. Konkret så kunde detta handla om situationer där den sjuke ej hade insikt i 

sitt eget beteende och hur det uppfattades av andra. Vårdpersonalen ansåg då att det var 
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deras plikt att skärma den sjuke från omgivningen i linje med att värna om hens 

integritet. T.ex. då den sjuke låg och kröp naken på golvet (Lillemoen, 1999).   

Erfarenheter av möjligheter vid etiska dilemman 

Under huvudkategorin erfarenheter av möjligheter vid etiska dilemman beskrivs 

möjligheter till att minska förekomsten av etiska dilemman samt möjligheter att öka 

livskvalitet för den som är demenssjuk. I denna huvudkategori ingår två 

underkategorier: att arbete med ett personcentrerat förhållningssätt och att bjuda in till 

delaktighet. 

Att arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt 

I de fall där vårdpersonalen tog hänsyn till den sjukes levnadsberättelse i vårdprocessen 

minskade förekomsten av etiska dilemman (Gjerberg, Hem, Forde & Pedersen, 2013; 

Lejman, Westerbotn, Pöder & Wadensten, 2013). Att känna den sjukes preferenser 

gällande hygienrutiner, aktiviteter, morgonrutiner och vilken mat som föredrogs bidrog 

till att vårdpersonalen i större utsträckning kunde undvika att hamna t.ex. i en situation 

där den sjuke vägrade äta (Gjerberg et al., 2013). Vårdpersonal som bedrev en 

personcentrerad omvårdnad var mindre benägna att använda tvång i vårdandet av 

personer med demenssjukdom. Genom att se till individen i omvårdnadsprocessen, 

utarbeta individuella omvårdnadsplaner och strategier så kunde lugnande mediciner och 

tvång undvikas i de fall personer med demenssjukdom var aggressiva eller oroliga 

(Lejman et al., 2013). 

It’s very much about my role as a nurse. How I explain, how i support and show nursing 

staff    how to behave towards residents showing anxious or aggressive behaviour, 

without giving sedative drugs. Because it’s all about how we approach residents with 

dementia. I do think we have a very important role as a nurse to support our staff and 

show them how to use individually adepted strategies. (Lejman, Westerbotn, Pöder & 

Wadensten, 2013. s. 256) 

Det förekom skillnader gällande den personcentrerade omvårdnaden i förhållande till 

vilken typ utbildningsnivå vårdpersonalen hade. Sjuksköterskorna var mer benägna att 

arbeta personcentrerat än undersköterskor och vårdbiträden (Lejman et al., 2013).  
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Enligt Gjerberg et al. (2013) så förekom tvång mer frekvent hos vårdpersonal som 

saknade samma kompetens som sjuksköterskor har. 

En annan viktig del i arbetet för att undvika etiska dilemman var att försöka tolka den 

sjukes uttryck i de fall denne inte längre kunde uttrycka sig verbalt (Sellevold, Egede-

Nissen, Jakobsen & Sorlie, 2013). I studien av Sellevold et al. (2013) så strävade 

vårdpersonalen efter att se bortom de symtom demenssjukdomen gav och se den unika 

individen bakom sjukdomen. Genom att tyda kroppsspråk såsom; ögonkontakt, 

kroppshållning och blinkningar kunde personalen avgöra om den sjuke var positiv till 

situationen eller negativ. Det handlade enligt dem om att bygga en relation mellan 

patienten och vårdpersonalen. På så sätt lärde vårdpersonalen känna patienten bättre och 

kunde i större utsträckning ge en god personcentrerad omvårdnad (Sellevold et al., 

2013). Att som vårdpersonal vara stressad och att detta kunde påverka vårdandet var ett 

faktum som framkom i studien utförd av Egede-Nissen, Jakobsen, Sellevold och Sorlie 

(2012). Dock så lyfte vårdpersonalen själva fram vikten av att vara flexibel gällande 

tidsaspekten i vårdandet, dels för att ge de sjuka en bättre vård men även möjlighet till 

att fatta egna beslut kring t.ex. när de ville äta frukost eller duscha. Detta ledde även till 

att tvingande åtgärder sällan användes. Att ge personen med demenssjukdom ett val hur 

tiden skulle disponeras och hur morgonrutinen skulle se ut vara en viktig del i 

vårdpersonalens arbete. Ett personcentrerat förhållningssätt tillämpades utifrån vad som 

varit en rutin i det ”tidigare livet” och innebar att vårdpersonalen jobbade med att 

identifiera hur morgonen sett ut tidigare för den sjuke såsom t.ex. dusch innan eller efter 

frukost, påklädning innan eller efter frukost (Egede-Nissen et al., 2012). 

Att inbjuda till delaktighet  

Beslutsfattande i vårdprocessen utifrån enbart vårdpersonalens perspektiv var en av 

faktorerna som påverkade uppkomsten av etiska dilemman. I de fall där 

arbetsuppgifternas tidsåtgång fick styra hur vården utfördes förekom det mer ofta 

dilemman i form av matvägran, motsättning vid morgonhygien, påklädning etc. från 

personer med demenssjukdom (Helgesen, Larsson & Athlin, 2013). Att låta den sjuke 

delta i beslutsfattandet ledde mer ofta än sällan till att dessa motsättningar kunde 
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undvikas. Dock beaktades inte patientens önskningar vid alla av typer situationer då 

vårdpersonalen ansåg att det kunde leda till både en vårdskada samt bli 

integritetsinskränkande. En sjuksköterska sa i studien: ”It has become a trend that the 

residents are allowed to decide by themselves, as long as their own or other people’s 

security or health are not under threat.” (Helgesen, Larsson & Athlin, 2013. s. 112). 

Den sjukes egna beslutsförmåga var det som styrde i vilken utsträckning hen fick vara 

delaktig i beslut som gjordes. Ju bättre förmåga den sjuke hade desto mer 

patientdelaktighet tilläts. När den sjuke ej kunde kommunicera verbalt hade närstående 

en stor inverkan på beslutsfattandet då de blev informationslämnare till vårdpersonalen.  

Antalet vårdpersonal på avdelningen kunde även ha en inverkan på 

patientdelaktigheten, då vårdpersonal beskrev att mer tid gick åt då den sjuke fick vara 

beslutsfattare vid exempelvis val av kläder för dagen. När personalstyrkan ej var 

fullbemannad för dagen blev patientdelaktigheten mindre för personer med 

demenssjukdom. Organisationens utformning var även den en faktor som påverkade i 

sammanhanget. På de enheter där verksamhetschefen var involverad i det dagliga 

arbetet och syntes på avdelningen förkom mer patientdelaktighet än på de enheter där 

enhetschefen inte var synlig (Helgesen et al., 2013).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att en kvalitativ studie skall vara trovärdig så bör den enligt Shenton (2004) 

bedömas utifrån fyra trovärdighetsbegrepp. Dessa begrepp är: tillförlitlighet, pålitlighet, 

verifierbarhet och överförbarhet. En bedömning utifrån dessa begrepp påvisar hur väl 

studien stämmer överens med sitt valda syfte, hur datainsamlingen skett exempelvis. 

Tillförlitlighet beskriver Shenton (2004) är hur väl fynden stämmer överens med 

verkligheten, det vill säga; hur har datainsamlingen gått till, svarar studien mot sitt valda 

syfte, är analysen väl genomförd, har relevanta databaser använts och finns det några 

brister i arbetet (a.a). I denna studie gjordes sökningar i databaserna Cinahl Complete 

samt PubMed, varför just dessa databaser valdes berodde på deras omfattande innehåll 
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av omvårdnadsrelaterade samt medicinska artiklar. Valet av just dessa databaser styrker 

tillförlitligheten då de genererade en bred sökning inom det valda området. En svaghet 

är att databasen PsychInfo medvetet uteslöts pågrund av de tekniska fel databasen hade 

under några veckors tid, där möjligtvis fler lämpliga artiklar kunde ha hittats. Databasen 

exkluderades därav för att studien skulle fortlöpa. En manuell sökning gjordes i 

addering till den systematiska litteratursökningen, dock framkom ingen ny relevant 

litteratur, vilket stärker tillförlitligheten i studiens datainsamling. Sökorden som 

användes i sökblocken framkom efter diskussioner med handledare och kurskamrater 

och utgick ifrån studiens syfte. En svaghet är dock att trunkeringar inte användes 

konsekvent under sökningen, vilket kan ha gjort att artiklar som motsvarar studiens 

syfte har missats. Begränsningar av studiernas årtal i sökningarna gjordes inte för att 

säkerställa att all existerande litteratur fångades upp. Dock valdes enbart litteratur från 

1999 – 2017, då etikfrågan ej var lika framträdande i studierna gjorda innan 1999, vilket 

kan anses vara en svaghet. Majoriteten av de artiklar som inkluderas var gjorda från 

2012 fram till idag vilket stärker tillförlitligheten då forskningen är relativt ny. Alla 

artiklar som framkom i litteratursökningen erhöll något slags etiskt godkännande eller 

hade beaktat forskningsetiska riktlinjer. Detta är en aspekt som stärker studiens 

tillförlitlighet, då etik beaktas i de artiklar som resultatet baseras på. Under 

analysprocessens andra steg inkluderades handledare samt kurskamrater vilket ökar 

tillförlitligheten i studien, då utomstående fick ta del av arbetet samt vara delaktiga i 

analysen.  

 

Verifierbarhet beskriver enligt Shenton (2004) i vilken utsträckningen en studies metod 

kan replikeras om studien återskapats i likartad kontext (a.a). Denna studies 

litteratursökning beskrivs systematiskt i skrift under metodavsnittet men även i ett 

konkret sökschema i bilaga 1. I skrift beskrivs vilka databaser som använts och varför, 

samt hur söktermerna tagits fram och varför just dessa söktermer valts. Författaren har 

under studiens gång skrivit metodavsnittet parallellt med arbetet för att kunna återge 

exakt hur metodiken sett ut. I bilaga 1 kan metoden även ses och visar konkret hur den 

systematiska litteratursökningen gått tillväga i form av vilka sökord som använts och 
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hur dessa kombinerats i de olika blocksökningarna tillsammans med de booleska 

termerna. Detta stärker verifierbarheten och ökar möjligheten till att replikera studien. 

Dessa olika beskrivningar av metoden anses vara en styrka i verifierbarheten. Utöver 

den skriftliga redovisningen av metoden så har arbetsprocessen även beskrivits i en 

figur (se figur 1) under studiens metodavsnitt vilket även de anses vara en styrka för 

verifierbarheten. Litteraturöversikterna gjordes enbart av författaren själv vilket kan 

anses vara en svaghet. Detta då enbart en part varit ansvarig för vad som fått ta plats i 

artikelöversikterna.  

 

Pålitlighet tillförsäkras genom att författaren till studien kan påvisa att förförståelsen ej 

påverkat studiens resultat (Shenton, 2004).  Författarens förförståelse redovisades innan 

studien påbörjades. Förförståelsen motbevisades i resultatet då resultatet visade en 

annan verklighet än den författaren erfarit, vilket var en styrka. Därtill inkluderades 

artiklar som både stämde överens och gick emot förförståelsen, vilket anses vara en 

styrka då förförståelsen ej påverkade vilken typ av artiklar som inkluderades. Resultaten 

kring tvång styrkte författarens förförståelse, medans de dominerande resultaten kring 

en personcentrerad omvårdnad för att undvika tvång gick emot förförståelsen. Detta gav 

även ett brett perspektiv för studiens resultat. Författaren utförde stora delar av analysen 

själv vilket kan anses vara en svaghet för pålitligheten. Dock deltog både handledare 

och kurskamrater i vissa delar av analysprocessen vilket är en styrka för pålitligheten, 

då andra perspektiv togs i beaktning. Det hjälpte även författaren att frånse sin 

förförståelse. Artiklarna granskades med hjälp av HKR:s granskningsmall för 

kvalitativa artiklar. Författaren själv ansåg denna mall vara en tillförlitlig källa i arbetet 

för att uppfylla god forskningsetik samt trovärdighet. Granskningsmallen följdes och 

bidrog till att författaren kunde beakta objektivitet i granskningen, det anses därav vara 

en styrka för pålitligheten.  

 

Överförbarhet syftar till i vilken utsträckningen en studies resultat kan överföras till en 

större eller mindre population gällande samma kontext (Shenton, 2004). Artiklarna som 

inkluderats i denna studie kommer från Sverige, USA, Belgien och Norge. Alla angivna 

länder har liknande samhällsekonomisk struktur och välfärd, även om deras system ser 
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olika ut. Därtill ser sjukvården liknande ut i dessa länder i jämförelse med exempelvis 

utvecklingsländernas sjukvård. Resultaten är därav överförbara i industriländer med 

utvecklad sjukvård och välfärd. En svaghet för överförbarheten är dock att studien 

saknar resultat gällande hur vårdpersonals erfarenhet kring etiska dilemman ser ut i 

utvecklingsländer, detta till följd av att författaren inte funnit forskning som är utförd i 

denna kontext. Överförbarheten är således enbart gällande för ekonomiskt utvecklade 

länder.  Majoriteten av studierna är utförda i Norge vilket kan vara en svaghet, då 

resultaten gällande användandet av tvång ser annorlunda ut i just Norge då de har en 

lagstiftning som tillåter detta. Detta till skillnad från exempelvis Sverige, där alla 

medborgare enligt lag är tillförsäkrade skydd mot alla typer av tvång. Andra kontexter 

som skulle kunna vara aktuella för överförbarheten är i omvårdnaden av barn där 

personcentrering samt delaktighet är av högst grad och där verbala hinder kan uppstå. 

Överförbarheten stärks dock av abstraktionsnivån på studiens kategorier, detta på grund 

av de ger utrymme för tolkning. Dock inte för mycket för att andra typer av resultat 

skall kunna rymmas in under dem. Det är således tydligt vilken typ av resultat som kan 

skrivas in under varje kategori och därav kan överföras till en ny population med 

liknande kontext. Resultaten är dock överrepresenterade av kvinnlig vårdpersonal vilket 

sänker överförbarheten.  

Resultatdiskussion 

Denna studies syfte var att beskriva vårdpersonals erfarenheter kring etiska dilemman i 

mötet med personer med demenssjukdom. Resultatet som framkom i den systematiska 

litteratursökningen visade på positiva samt negativa erfarenheter av etiska dilemman. 

Centralt för studiens resultat var hur den personcentrerade vården återkom i erfarenheter 

för att kringgå etiska dilemman. Utifrån den personcentrerade vården utgick även flera 

av de fynd författaren valt att diskutera i sitt resultat. De fynd författaren fann samt 

kommer diskutera nedan är den personcentrerade vården, integritet över autonomi och 

gyllene regeln, dessa fynd kommer diskuteras utifrån McCormacks’ (2003) teori om 

den personcentrerade vården. 
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Att arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt 

Ett personcentrerat förhållningssätt minskar förekomsten av etiska dilemman. Centrala 

fynd i litteraturstudien pekade på att ett personcentrerat förhållningsätt i vårdandet av 

personer med demenssjukdom var en av nycklarna för att minska förekomsten av etiska 

dilemman som annars vanligtvis uppstod. Det minskade därtill förekomsten av 

tvingande åtgärder som tvångsmatning, medicinering och tvång vid hygienrutiner. 

Fynden visade även att vårdpersonalens utbildningsnivå påverkade i vilken utsträckning 

de arbetade utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Ju mer utbildning 

vårdpersonalen hade desto bättre var de på att arbeta personcentrerat.  

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) skall omvårdnaden bedrivas på personnivå 

samt utgå från ett holistiskt synsätt där hela människan skall tas i beaktning vid 

omvårdnaden. Andra studier pekade på samma typer av resultat (Chenoweth et al., 

2009: Gilmore Bykovskyi, Roberts, Bowers & Brown, 2015: Sloane et al., 2004) där 

personcentrerad vård minskade förekomsten av dilemman såsom tvingande åtgärder då 

den sjuke motsatte sig vården. I studien gjord av Gilmore Bykovskyi et al. (2015) 

visade det sig att symtom som förekom i samband med BPSD minskade i de fall 

vårdpersonalen tillämpade ett personcentrerat förhållningssätt när de vårdade personer 

med demenssjukdom. Chenoweth et al. (2009) menade även att ett personcentrerat 

förhållningssätt minskade förekomsten av tvång men även av medicinering för att 

minska agitation och aggression. Därtill påvisade studien att en personcentrerad 

omvårdnad var mer kostnadseffektiv till följd av bland annat minskad medicinering för 

personer med demenssjukdom. Studien utförd av Sloane et al. (2004) undersökte hur ett 

personcentrerat förhållningssätt påverkade dusch samt badsituationer av personer med 

demenssjukdom. Resultaten jämfördes mot en kontrollgrupp. Fynden pekade på att ett 

personcentrerat förhållningssätt minskade den sjukes agitation i dessa situationer och 

var mer benägen att tillåta vårdpersonalen genomföra vården. Kontos, Mitchell, Mistry 

och Ballon (2010) påvisade att ju mer utbildning personalen hade, bedrev de i större 

utsträckning en personcentrerad vård. Således stärks fynden som pekar på att 

utbildningsnivå påverkar den personcentrerade vården. Detta går även i linje med vad 
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de Nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2016) säger angående mer utbildning för 

vårdpersonal. 

Enligt McCormack (2003) bör ett personcentrerat förhållningssätt beaktas i vårdandet 

av personer med demenssjukdom. Det innebär att vårdpersonalen skall beakta personens 

livsberättelse och att vården utformas utifrån den. Vårdpersonalen skall således se samt 

vårda personen bakom sjukdomen och inte vårda sjukdomen i sig (a.a). Att en person 

med demenssjukdom motsätter sig en vårdinsats bör därmed ses som reaktioner 

personen i sig har och ej enbart symtom sjukdomen ger. Exempelvis kanske personen i 

fråga inte vill duscha på morgonen, utan föredrar att duscha kvällstid. Att som 

vårdpersonal ha kunskap om individen framför sig är av yttersta vikt. Kim (2010) menar 

att sjuksköterskan skall i sin omvårdnad kunna utgå från ett personcentrerat 

förhållningssätt. Vilket innebär att hon skall kunna se hela individen, detta gäller såväl 

potentiella problem eller behov individen har. Besluten hon fattar skall fall inom ramen 

för patientens intresse. Därav krävs en respekt för patientens integritet (a.a).  

Att veta vem det är som vårdas gör att etiska dilemman i större utsträckning kan 

undvikas då kunskap om personens preferenser finns. Att en personcentrerad 

omvårdnad minskar beteendeproblematik hos personer med demenssjukdom är ett av 

argumenten för att bedriva en personcentrerad omvårdnad. Sett utifrån ett 

samhällsperspektiv så minskar även kostnaderna på sikt för demensvården i de fall ett 

personcentrerat förhållningssätt tillämpas i omvårdnaden enligt de Nationella 

riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2016). Således är 

det rimligt att anse att en personcentrerad omvårdnad är det enda alternativet som 

förenar både lägre samhällskostnader samt ökad livskvalitet för personer med 

demenssjukdom. En personcentrerad omvårdnad skulle kunna bidra till att mer tid 

frigörs för vårdpersonalen. Det kommer sig av att med en personcentrerad omvårdnad 

så vet personal på förhand hur omvårdnaden skall ske, därav kan långa övertalningar av 

patienten undvikas. Omvårdnadsarbetet löper helt enkelt smidigare. En tryggare och 

lugnare arbetsplats skulle därtill kunna bidra till minskad sjukfrånvaro och därmed 

minskade kostnaderna för organisationen. Det är även tydligt utifrån de fynd som 

redovisats att förekomsten av etiska dilemman minskar i de fall ett personcentrerat 
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förhållningssätt tillämpas i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. För att 

främja det personcentrerade förhållningssättet i omvårdnaden skulle förslagsvis 

uppföljning kring implementering av de Nationella riktlinjerna göras på alla 

arbetsplatser. På så sätt kan enhetschefer tillsammans med omvårdnadspersonal 

diskutera hur det personcentrerade förhållningssättet faktiskt återspeglas i det dagliga 

arbetet. Baserat på resultatet gällande den personcentrerade omvårdnaden bör 

vårdpersonal få mer utbildning i hur omvårdnaden skall personcentreras. Utbildning bör 

följas upp med en utvärdering kring hur vårdpersonalen faktiskt omsätter den nya 

kunskapen i praktiken. 

Att handla etiskt rätt – ur vems perspektiv? 

Beaktandet av den gyllene regeln underlättar beslutsfattandet för vårdpersonal i etiska 

dilemman. Fynden i studien visade att beaktning av den gyllene regeln underlättade 

beslutsfattandet i vissa fall för vårdpersonalen då de ställdes inför etiskt svåra 

dilemman. Vårdpersonalen beskrev att i de fall personer med demenssjukdom agerade 

på ett sätt de inte skulle gjort i friskt tillstånd såg vårdpersonalen till sig själva. De 

fattade beslut baserat på hur hade dem själv velat att någon annan agerade om det var de 

själva som exempelvis kröp på golvet eller slet av sig kläderna ibland andra. De beskrev 

även situationer där de beaktade hur de önskat att vårdpersonal skulle behandlat deras 

egna anhöriga om dem var sjuka. Den gyllene regeln är en av de mest centrala delarna 

av etiken, men beskrivs därtill i nästan alla världens religioner. Matteus-evangeliet 7:12 

(1999) säger "Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra 

för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.".  ICN:s (2014) etiska koder för 

sjuksköterskor beskriver att sjuksköterskan skall beakta respekt och medkänsla för 

patienten i sin omvårdnad. I all sin enkelhet innebär detta ha empati för de människor 

man vårdar, vilket i omskrivning är vad etiken och religionen syftar till – att känna och 

ha empati för sina medmänniskor. 

Även andra studier pekar på liknande resultat (Jansson, Norberg, Sandman & Åström, 

1995; Thorup, Rundqvist, Roberts & Delmar, 2012). I studien utförd av Jansson et al. 

(1995) angav sjuksköterskor som vårdade personer med demenssjukdom att i de fall de 
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inte visste vad personen ville så försökte sjuksköterskorna applicera situationen på sig 

själva eller deras närstående, hur hade de velat att någon agerade för dem. Upplevelser 

av en närståendes bortgång kunde även påverka sjuksköterskornas agerande, de satte sig 

in i hur patienten upplevde situationen och försökte därefter att handla för patientens 

bästa. Thorup et al. (2012) beskriver hur sjuksköterskorna försökte se till sina 

erfarenheter och sårbarheter. Det kunde exempelvis handla om upplevda dödsfall av 

närstående samt andra känsliga livsomvälvande situationer. Genom att kunna se till 

dessa ’ömma punkter’ så kunde sjuksköterskorna ta till sig patienternas sårbarhet samt 

lidande och på så sätt förstå patienterna bättre. Men i de fall sjuksköterskorna ej tillät 

sig själva att bli personliga och beakta dem ömma punkterna så hade de svårare att 

förstå patienternas sårbarhet. Empatin blev således mer påtaglig i de fall 

sjuksköterskorna beaktade sina egna upplevelser i liknande situationer. Maxfield och 

Pennington (1999) menar dock att beaktning av den gyllene regeln skulle kunna leda till 

att omvårdnaden frångår det personcentrerade förhållningssättet och fokus flyttas från 

personen med demenssjukdom.  

Enligt McCormack (2003) så är partnerskapet mellan patient och sjuksköterska det 

viktigaste för att kunna vårda personcentrerat. Centralt i partnerskapet är att patientens 

värderingar och beslut får vara ledstjärnan i omvårdnaden. Dock är sjuksköterskans 

värderingar och beslut lika viktiga i de fall patienten saknar förmåga att se 

konsekvenser. Detta bör ej ses som någon form av tvång då sjuksköterskan blir 

beslutsfattande, förutsatt att hon i partnerskapet handlar i patientens intresse (a.a). 

Utifrån McCormacks’ teori ter det sig tydligt att omvårdnadspersonal kan handla utifrån 

den gyllene regeln om det sker med beaktning till patientens bästa. McCormack 

beskriver vikten partnerskapet mellan sjuksköterskan och patienten, detta är något även 

andra teoretiker knyter an till. Kim (2010) beskriver i mötet mellan sjuksköterskan och 

patienten att sjuksköterskan skall värna om relationen till patienten. Hon skall även 

möta patienten med respekt och förståelse (a.a). Att värna om patientens integritet likt 

det Kim men även McCormack menar bör inte ses som tvång, utan snarare som en 

välgärning i att möta patienten med respekt och förståelse.  



B
i
l
a
g
a 
1 

27 

 

Den personcentrerade omvårdnaden bör alltid vara utgångspunkten i mötet med 

personer med demenssjukdom. Den gyllene regeln bör således beaktas i de fall 

vårdpersonalen inte kan utgå från en levnadsberättelse och bör ta hänsyn till den sjukes 

integritet samt för att minska lidandet. Ur ett samhällsperspektiv så minskar kostnaderna 

för omvårdnaden av personer med demenssjukdom om omvårdnaden bedrivs 

personcentrerat (Socialstyrelsen, 2016). Detta menar Socialstyrelsen (2016) beror på att 

en personcentrerad omvårdnad minskar BPSD symtom, vilket i sin tur minskar 

exempelvis medicinering av personer med demenssjukdom. Medicinering av personer 

med demenssjukdom ökar risken för fall, en minskad medicinering kan därav ses som 

en form av fallprevention. På sikt minskar därav vårdkostnaderna. Det ökar även 

livskvalitén för personer med demenssjukdom. I de fall personer med demenssjukdom 

inte kan föra sin egen talan och ingen närstående finns bör den gyllene regeln kunna 

beaktas, med utgångspunkt i att sjuksköterskan handlar med personens bästa i intresse. 

Därtill kan vårdkvalitén öka förutsatt att den utförs med empati och respekt. För att 

främja arbetet kring etiska värdegrunder skulle arbetsplatser förslagsvis införa etisk 

reflektion i anknytning till arbetspassen. På så sätt kan vårdpersonalen kritiskt granska 

hur de själva men även kollegor hanterat olika situationer av etisk karaktär.  

Beaktandet av den gyllene regeln underlättar beslutsfattandet i svåra etiska dilemman, 

vilket fynden av resultaten visar samt den forskning som stödjer dessa fynd. Således 

knyter den gyllene regeln an till de teorier som stödjer en personcentrerad omvårdnad 

för personer med demenssjukdom, detta i syfte att undvika etiska dilemman som 

tvingande åtgärder.   

Att väga autonomin mot integritet 

Det är viktigare att beakta integriteten före autonomin i de fall där personer med 

demenssjukdom inte kan se konsekvenserna av sitt agerande. Fynden i studien visar att i 

avvägningen mellan att beakta den sjukes integritet och autonomi så var det viktigare 

för vårdpersonalen att upprätthålla integriteten i de fall den sjuke inte kunde handla 

konsekvent. De ansåg att upprätthållandet av integriteten inte kunde leda till någon 

negativ konsekvens på samma sätt som autonomin skulle kunna göra. Att låta 
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autonomin föregå integriteten för personer med demenssjukdom kunde potentiellt leda 

till en framtida vårdskada, exempelvis i de fall den sjuke vägrade duscha eller byta 

blöja. Enligt ICN:s (2014) etiska koder för sjuksköterskor skall sjuksköterskan lindra 

lidande, främja hälsan och förbygga sjukdom. Därför skulle en prioritering av 

autonomin i dessa fall gå emot den etiska värdegrund sjuksköterskan bör beakta i sitt 

omvårdnadsarbete.  

Breeze (1998) diskuterar huruvida paternalismen kan rättfärdigas i psykiatriska 

omvårdnaden. Att den tydligt utmanar den personcentrerade omvårdnadens idé om 

autonomi är något Breeze lyfter fram men säger även att rationalitet föregår autonomin.  

Enligt Breeze innebär paternalism samma beskyddande beteende en far har för sina 

barn, att fatta beslut för den sårbara parten som inte förstår konsekvenser av sitt 

handlande. Paternalismen kan således rättfärdigas då sjuksköterskan är säker på att 

patienten ej kan fatta beslut som tar hänsyn till följderna de får. Att fatta beslut i linje 

med vad den sjuke velat i friskt tillstånd var sjuksköterskans uppgift, vilket verkade för 

att upprätthålla den sjukes integritet. Smebye Lislerud, Kirkevold och Engedal (2016) 

undersökte i sin studie etiska dilemman i de fall personer med demenssjukdom ville bo 

kvar hemma. Fynden i studien pekade på att autonomi ej är en prioritet i de fall 

demenssjukdomen är framskriden och besluten kan hota den sjukes säkerhet eller hälsa. 

Således ansåg man ej i studien att personen med demenssjukdom kunde vara 

beslutsfattande i alla aspekter. Dock framkom det i studien att ett paternalistiskt 

vårdande kunde i viss mån verka för att upprätthålla autonomin. Exempelvis att 

installera lås och övervakning i den sjukes hem bidrog till att den sjuke kunde få bo 

kvar hemma. Att förbli boende hemma var då ett beslut som den sjuke tagit själv (a.a).  

Ur ett samhällsperspektiv bidrar detta till en ökad kvalité i vården då patienten själv får 

vara en del av beslutskedjan, medbestämmandet får därmed utrymme i omvårdnaden 

även om integriteten föregår autonomin. Således pekar studierna på att ibland måste 

beslut tas som går emot den sjukes autonomi men upprätthåller hens integritet i 

beaktning till säkerhet, hälsa och värdighet. Som fynden i resultatet framhåller så är 

närstående även en viktig fanbärare i sammanhanget att undvika etiska dilemman. Att 

låta närstående bli uppgiftslämnare för personen men demenssjukdoms räkning kan vara 
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en nyckel till att personcentrera omvårdnaden. Ytterligare dimensioner i diskussionen 

kring samhällsperspektiv finns då enligt Socialstyrelsen (2016) ökar inte bara 

livskvalitén för personer med demenssjukdom utan även för anhöriga. Detta till följd av 

ökad dagverksamhet för de personer med demenssjukdom som är hemmaboende. Mer 

tid frigörs således för anhöriga och livskvaliteten ökar därmed. För att stärka etikens 

närvaro i omvårdnadsarbetet skulle enhetschefer förslagsvis ge vårdpersonalen tid och 

utrymme till att samtala kring den etiska värdegrunden för omvårdnad. På så sätt skulle 

arbetet kunna struktureras utifrån värdegrunden och etiken genomsyra omvårdnaden. 

Som tidigare belyst menar McCormack (2003) att sjuksköterskan skall i sitt 

omvårdnadsarbete fatta beslut i patientens bästa, i de fall patienten själv inte kan ta 

beslut i eget intresse. Kim (2010) framhåller i sin teori kring yrkesutövningen att 

sjuksköterskan skall kunna fatta beslut med patientens bästa intresse i fokus (a.a). 

Denna tes stödjer således resultaten som framkommit ovan. Vårdpersonalen bör i sitt 

omvårdnadsarbete beakta integriteten framför autonomin i de fall autonomin hotar den 

sjukes säkerhet, hälsa eller värdighet. Således är det av största vikt att integriteten 

upprätthålls för att undvika etiska dilemman som kan uppkomma om autonomin 

prioriteras. 

Slutsats  

Resultatet av studien visar på bristande kunskap inom vården gällande rättigheter, men 

även kring de etiska värdegrunder vårdpersonal skall tillämpa i sitt arbete med patienter. 

Men fynden i denna studie vittnar även om ljuspunkter i omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom. Att den personcentrerade vården kan förhindra uppkomsten av etiska 

dilemman är en tydlig röd tråd genom resultatet och även något som återknyts i de nya 

Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2016). 

Ur ett samhällsperspektiv är de minskade kostnaderna med en personcentrerad 

omvårdnad även viktig aspekt som både studier och styrdokument pekar på. Även om 

minskade kostnader är något som de Nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2016) 

menar kommer ske på sikt så är det en viktig aspekt med tanke på att allt fler människor 

kommer utveckla någon form av demenssjukdom. Men utöver siffror så finns andra 
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aspekter som att den personcentrerade omvårdnaden även ökar livskvalitén för personer 

med demenssjukdom såväl som för anhöriga.  

Dock pekar resultaten även på att ökad utbildning för personal behövs för att den 

personcentrerade omvårdnaden skall bli en verklighet. Det vore även önskvärt att den 

personcentrerade omvårdnaden konkretiserades i sjuksköterskeutbildningen. Författaren 

anser att denna litteraturstudie skulle kunna bidra till att tydliggöra vikten av ett 

personcentrerat förhållningssätt i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. 

Studien skulle kunna förbättra kunskapen kring hur etiska dilemman bör kringgås. En 

större medvetenhet om den personcentrerade omvårdnaden hos sjuksköterskor skulle 

också kunna leda till att sjuksköterskor kan påverka sina chefer och organisationer, för 

att kunna skapa utrymme för den personcentrerade omvårdnaden. Som ansvarig för 

omvårdnaden skall sjuksköterskan även föra sin kunskap vidare till 

omvårdnadspersonalen. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar samt kompetensöverföring 

och de Nationella riktlinjernas krav på ökad utbildning för omvårdnadspersonal måste 

därför bli verklighet för att förekomsten av etiska dilemman skall minska i mötet med 

personer med demenssjukdom. 
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sökning (t.ex. 
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Lästa 

Abstract 

Relevanta 

artiklar  

 Cinahl 

Complete 

 

1 MH ethics OR MH 

ethics, nursing OR 

morals OR ethics OR 

ethical dilemmas OR 

ethical issue*  

 Headings, 

fritext 

 

77087 

  

 Cinahl 

Complete 

2 nurse or nursing or nurses 

or health care 

professionals OR MH 

nurses OR MH nursing 

assistants OR MH health 

personnel OR MH home 

health aides OR MH 

nursing home personnel 

OR staff 

 Headings, 

fritext 

 

809459 
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 Cinahl 

Complete 

3 MH dementia or MH 

dementia vascular OR 

MH frontotemporal 

dementia OR MH lewy 

body disease OR MH 

dementia senile OR MH 

dementia presenile OR 

dementia OR alzheimers 

OR cognitive impairment 

OR memory loss 

 Headings 

 

Fritext 

 

 

71412 

  

 Cinahl 

Complete 

4 MH qualitative studies 

OR MH attitude health 

personnel OR attitudes 

OR qualitative OR 

experience 

 

 Headings 

Fritext 

 

 

441438 

 

 

 

 

 

  

 Cinahl 

Complete 

5 1 AND 2 AND 3 AND 4 Peer 

reviewd, 

engelsksprå

kig, 

nordiska 

språk 

 118 32 8 
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g nr 

Sökord och boolesk 

operator (AND, OR, NOT) 

Begränsnin

gar/databa

sfilter 

Typ av 

sökning (t.ex. 

MESH-term, 

abstract, fritext) 

Antal 

träffar 

Lästa 

Abstract 

Relevanta 

artiklar  

 PubMed 

 

1 Mesh ethics OR ethics  

OR Mesh morals  

 Mesh, fritext  

182565 

  

 PubMed 2 Mesh nurses OR Mesh 

nursing OR Mesh nurses 

aides  

 Mesh, fritext  

296124 

  

 PubMed 3 Mesh dementia or Mesh 

dementia vascular OR 

Mesh frontotemporal 

dementia OR Mesh lewy 

body disease OR Mesh 

dementia senile and 

presenile OR dementia 

OR alzheimers OR 

cognitive impairment OR 

memory loss 

 Mesh 

Fritext 

 

 

136314 

  

 PubMed 4 1 AND 2 AND 3  Peer 

reviewd, 

engelsksprå

kig, 

nordiska 

språk 

 121 8 3 
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Bilaga 2, Artikelöversikt 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Bryon, E.,  

Dierckx de 

Casterlé, B., 

Gastmans, C. 

 

”Because we see 

them naked..” 

 

 

Belgien, 2012. 

 

Syftet var att 

undersöka och 

beskriva hur 

flamländska 

sjuksköterskor 

upplever 

vårdandet av 

dementa 

patienter på 

sjukhus, 

specifikt i 

avseende på 

artificiell 

nutrition. 

Selektivt urval gjordes där 

enkäter skickades ut till alla 

sjukhus i Flanderna (Belgien), 

sedan valdes 9 sjukhus ut och 

21 sjuksköterskor utifrån 

dessa sjukhus baserat på hur 

djupa svaren i enkäterna varit. 

Inklusionskriterierna var: 

ANH arbetande, prata 

flytande belgiska och 

frivillighet till studien. Kön 

och ålder anges ej. 

Datainsamlingen bestod av 

semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna utfördes av alla 

författare och intervjutid ej 

angiven. 

Studieplats anges ej.  

Intervjufrågorna baserades på 

en litteraturstudie och 

existerande intervjuformulär. 

Intervjufrågor beskrivs ej. 

Studiens ”research protokoll” 

godkändes av etisk kommitté. 

Informanterna lämnade 

skriftligt samtycke och 

informerades om studiens syfte 

samt försäkrades 

konfidentialitet och anonymitet. 

Intervjuerna utfördes av 

samtliga författare och likaså 

analysen. Analysmodellen var 

manifest innehållsanalys. 

Informanterna beskrev i 

intervjuerna att de viktigaste i 

deras arbete var att tillförsäkra 

patienterna deltagande och 

autonomi, pga. Att sjukdomen 

krymper deras utrymme och frihet 

i alla aspekter av livet. Därav 

ansåg informanterna att det vara 

extra viktigt att beakta 

patienternas självständighet i 

vårdandet. Deras etiska 

överväganden utgick från dem 

själva eller den egna familjen, 

reflektion över hur dem själva 

hade velat bli behandlade. 

Aggressivitet, matvägran ansågs 

vara signaler på att patienterna 

inte ville medverka i vårdandet. 

Tillförlitlighet: Studien svarar bra mot 

syftet. Frågorna beskrivs ej. Bra djup i 

citaten. Stärkt tillförlitlighet. 

Verifierbarhet:  Analysmodellen och 

tillvägagångssätt beskrivs kortfattat, 

intervjufrågor finns ej beskrivna. Skulle ej 

kunna replikeras. Sänkt verifierbarhet. 

Pålitlighet:  Förförståelse saknas. Alla 

författare deltog i analysprocessen. Sänkt 

pålitlighet. 

Överförbarhet:  Kontexten ej beskriven. Bra 

abstraktionsnivå på huvudkategorier. 

Urvalet bra. Överförbart på liknande vård i 

Sverige, då synsätt på etiken och vården 

kring demenssjukdom ser liknande ut 

utifrån det studien beskriver. Överförbarhet 

stärkt. 

Egede-Nissen, V., 

Jakobsen, R., 

Sellevold, G.S., 

Sorlie, V. 

 

”Time ethics for 

persons with 

dementia in care 

homes” 

 

Norge, 2012. 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

undersöka 

vårdpersonals 

erfarenheter 

av vårdande 

och tid – i 

vårdandet av 

boende med 

demens på två 

vårdboenden. 

Ett konsekutivt urval gjordes, 

12 st vårdpersonal deltog 

utifrån kriteriet frivillighet. 

Dem som anmälde sig först 

valdes ut till studien. 10 

kvinnor och 2 män deltog i 

studien. Datainsamlingen 

bestod av kvalitativa 

intervjuer med narrativt 

perspektiv. Intervjuerna 

varade mellan 25–35 minuter 

och utfördes av två av 

författarna. Samt 

transkriberades av en av 

författarna. 

Intervjuerna utfördes under 3 

månader på de 2 olika boendena 

i anslutning till informanternas 

arbetspass. En öppen fråga 

ställdes och återuppföljande 

frågor ställdes för att få ett djup 

i intervjuerna. Studien erhöll 

etiskt godkännande från Norges 

regionala etikkommitté samt 

Norwegian Social Science Data 

Services.  Intervjuerna utfördes 

av två av författarna men 

transkriberades enbart av en 

författare. Analysen utgick ifrån 

tidigare hermeneutiska 

analysmodeller använd i 

liknande studie.  

Fynden i studien visade att 

informanternas erfarenheter av 

god vård i förhållande till tid, 

gällande patienter med demens, 

var att låta vårdandet ta tid. 

Informanterna belyste vikten av 

att vara flexibel med tiden i de 

olika vårdsituationerna, detta 

ledde enligt dem till minskad 

användning av tvång. Att ge de 

boendena tid och eget ansvar 

visade sig även leda till att de 

boende utförde uppgifter själva 

som de annars motsatte sig t.ex. 

att gå på toa eller gå upp ur 

sängen.   

Tillförlitlighet: Studien svarar bra mot 

syftet. Frågorna är öppna och är en bra 

metod för att nå ökat djup i intervjuerna. 

Intervjutiden kan kritiseras. Stärkt 

tillförlitlighet.   

Verifierbarhet: Analysen är välbeskriven 

och bygger på en redan existerande modell. 

Tillvägagångssättet välbeskrivet, även 

frågor och följdfrågor. Stärkt verifierbarhet.  

Pålitlighet: Förförståelsen ej utskriven. 

Transkriberingen enbart utförd av en 

författare och intervjuerna av två författare. 

Sänkt pålitlighet.  

Överförbarhet:  Kontext välbeskriven, låg 

abstraktionsnivå. Urvalet hade kunnat göras 

ändamålsenligt för att vara säker på att rätt 

information säkrades. Sänkt överförbarhet 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Gjerberg, E., 

Hem, M.H.,  

Forde, R., 

Pedersen, R. 

 

”How to avoid 

and prevent 

coercion in 

nursing homes: a 

qualitative study” 

 

Norge, 2013. 

 

Syftet var att 

undersöka 

vilka 

strategier och 

alternativa 

interventioner 

vårdpersonal 

använder för 

att undvika 

tvång när 

patienter 

motsätter sig 

vård. 

Urvalet för studien var 

ändamålsenligt. 60 st 

informanter valdes ut av 

cheferna på de 5 olika 

boendena. Kön och ålder 

anges ej. Inklusionskriterier 

var att man skulle jobba 

patientnära och vara 

intresserad av att diskutera 

frågor om tvång i arbetet.  

Datainsamlingen skedde 

genom fokusgrupps 

intervjuer.  

11 intervjuer gjordes i grupp där 

en intervjuguide med frågor 

användes, alla intervjuer 

spelades in och sedan 

transkriberades. Godkännande 

från Norwiegan Social Science 

Data Services om hur 

informationen hanterades, 

godkännande från etisk 

kommitté saknades. Alla 

informanter lämnade muntlig 

försäkran om att upprätthålla 

alla deltagandes anonymitet. 

Skriftligt samtycke fanns, 

anonymitet försäkrades genom 

avidentifiering av materialet. 

Analysmodellen var ”bricolage” 

som författarna själva beskriver. 

Resultatet från studien visade att 

personalen ägnade en stor del av 

tiden till att hitta alternativa 

lösningar på etiska dilemman för 

att undvika användandet av tvång. 

Att använda tvång var enligt 

informanterna den absolut sista 

utvägen. Genom metoder som att 

rikta fokus på positiva saker, 

komplimanger, hur frågor ställdes 

kunde informanter mer ofta än 

sällan slippa använda tvång. De 

handlade enligt dem om att vara 

flexibel, påhittig och lyhörd. Det 

absolut viktigaste var att känna 

till patientens livshistoria och 

arbeta utefter den.  

Tillförlitlighet: Studien svarar bra mot sitt 

syfte. Citaten innehåller djup som 

motsvarar de fynd författarna presenterar. 

Intervjutiden bra samt fördelning i 

fokusgrupperna. Stärkt tillförlitlighet.  

Verifierbarhet: Analysmetod/modell 

beskrivs svagt men tillvägagångssättet är 

bra. En kort beskrivning av frågorna finns. 

Sänkt verifierbarhet. 

Pålitlighet:  Förförståelsen är beskriven, 

analysen är utförd av alla författare. Stärkt 

pålitlighet. 

Överförbarhet: Kontexten är välbeskriven 

och abstraktionsnivån bra på huvudteman. 

Överförbart på liknande verksamheter i 

västerländska länder som har samma vård 

och etikkultur som t.ex. Sverige. Urval bra 

med tanke på studiesyfte. Stärkt 

överförbarhet. 

Helgesen, A.K., 

Larsson, M.,  

Athlin, E. 

 

 

”Patient 

participation in 

special care units 

for persons with 

dementia: a 

losing principle?” 

 

 

 

Norge, 2013. 

Syftet var att 

undersöka 

vårdpersonals 

respekt för 

patientdeltaga

nde i 

vårdandet av 

patienter med 

demens på 

demensboend

en och på 

specialenheter  

Ett ändamålsenligt urval 

gjordes. 11 informanter 

valdes ut från 3 boenden i 

samarbete med ansvariga 

chefer på boenden. 9 var 

kvinnor och 2 män, 4 av dessa 

var sjuksköterskor, 4 var 

undersköterskor och 3 var 

vårdbiträden. Medelåldern var 

50 år. Inklusionskriterier var: 

jobba på boendet under 

studiens genomförande och 

tala norska. Datainsamlingen 

utgick ifrån grounded theory 

och innebar att intervjuer 

gjorde två gånger. En 

pilotintervju utfördes innan 

studien påbörjades. 

Alla 11 informanter 

intervjuades 2 gånger under 

perioden augusti 2011 och juni 

2012. Intervjuerna utfördes av 

en författare och utgick ifrån en 

intervjuguide av frågor. 

Intervjuerna pågick i 55–75 

minuter första gången och 35–

75 minuter andra gången. 

Studien utfördes i enlighet 

Helsingfors deklarationen. Alla 

informanter informerades om 

studiens syfte, tillförsäkrades 

konfidentialitet och alla gav 

samtycke. Studien godkändes 

av Norwegian Social Science 

Data Services. Analysmodellen 

utgick från grounded theory. 

I vilken utsträckning patienten 

fick vara med i beslutsfattandet 

skilde beroende på om det var en 

leg. Sjuksköterska eller outbildad 

vårdpersonal. Sjuksköterskorna 

bedrev i större utsträckning 

personcentrerad vård för att 

undvika tvång och öka 

patientdeltagandet. Vårdpersonal 

och undersköterskor hamnade i 

större utsträckning i 

tvångssituationer och var mindre 

flexibla gällande tid. 

Sjuksköterskorna var mer flexibla 

gällande tid, vilket gjorde att vård 

som patient motsatt sig på t.ex. 

morgonen kan genomföras senare 

under dagen.  

Tillförlitlighet: Studien svarar mot syftet. 

Djup finns i citaten, mycket pågrund av 

studiens metod. Tillförlitlighet stärkt. 

Verifierbarhet:  Analysmetod och 

tillvägagångssätt svagt beskriven. Vilka 

frågor som ställts beskrivs svagt men finns 

ej utskrivna. Sänkt verifierbarhet. 

Pålitlighet: Förförståelsen är ej beskriven. 

Analysen är svagt beskriven men utförd av 

alla författare i samstämmighet.  Sänkt 

pålitlighet. 

Överförbarhet:  Kontexten ej beskriven och 

abstraktionsnivån är bra men kunde varit 

bättre. Skulle kunna var överförbara i andra 

kontexter men förbättringar i studiens 

utformning skulle behövas.  Urvalet bra i 

hänsyn till syftet. Sänkt överförbarhet. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Jakobsen, R.,  

Sorlie, V. 

 

”Dignity of older 

people in a 

nursing home: 

narravtives of 

care providers” 

 

 

Norge, 2010. 

 

 

 

 

Syftet var att 

undersöka 

vårdpersonals 

erfarenheter 

av etiskt svåra 

situationer 

som uppstår 

på 

vårdboende. 

Ett konsekutivt urval gjordes, 

23 st vårdpersonal valdes ut 

utifrån att de hade daglig 

kontakt med de boende, 

frivillighet var även ett 

kriterium. Dem som anmälde 

sig först valdes ut till studien. 

Kön och ålder anges ej. 

Datainsamlingen bestod av 

kvalitativa intervjuer med 

narrativt perspektiv. 

Intervjuerna varade mellan 

25–35 minuter och utfördes 

samt transkriberades av en av 

författarna. 

Alla 23 intervjuer genomfördes 

på vårdboendet under 

informanternas arbetspass. En 

öppen fråga ställdes som de fick 

besvara och utveckla. 

Följdfrågor för djupare svar 

användes. Samtycke, 

konfidentialitet, frivillighet och 

anonymitet säkrades. Studien 

hade även godkännande från 

Norges regionala etikkommitté 

(REK) samt Norwegian Social 

Science Data Services (NSD). 

Intervjuerna och transkribering 

utfördes enbart av en av 

författarna. Analysen utfördes 

av både författarna och 

baserades på etablerad 

hermeneutisk analysmodell.  

Informanterna angav att de flesta 

etiska dilemman förekom i de fall 

arbetet involverade de dementa 

boende. Centralt i den etiska 

problematiken var svårigheten att 

upprätthålla patientens rätt till 

autonomi i förhållande till 

vårdandet och värdighet. Detta 

innebar att upprätthålla egen 

värdighet såsom patient velat om 

denne vore frisk men även 

värdighet inför andra boende. Den 

etiska problematiken förekom 

främst gällande den sjukes 

hygien. Etiska dilemman uppstod 

även gällande den sjukes anhöriga 

som ansåg att den sjuke var 

kapabel till eget beslutsfattande.  

Tillförlitlighet: Studien svarar ej mot syftet, 

så studien tar ansats på etisk problematik i 

synnerhet gällande vårdandet dementa. 

Frågorna är öppna och metoden bra för att 

få djup, dock för kort intervjutid. 

Tillförlitligheten sänkt. 

Verifierbarhet: Analys välbeskriven och 

baserad på en existerande modell. 

Tillvägagångssättet välbeskrivet samt 

frågor. Verifierbarheten stärkt. 

Pålitlighet: Förförståelsen ej angiven, 

analysen utförd av alla författare. 

Transkribering och intervjuer enbart utförd 

av en författare. Sänkt pålitlighet. 

Överförbarhet: Kontext ej välbeskriven, 

abstraktionsnivå och urval bra. Kan vara 

överförbart på andra demensboenden men 

ej till vårdboenden då studiefokus ligger på 

demens. Stärkt överförbarhet. 

Johansson, I., 

Bachrach-

Lindström, M., 

Struksnes, S., 

Hedelin, B. 

 

”Balancing 

integrity vs. Risk 

of falling” 

 

Sverige, Norge, 

2009. 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskor 

och 

underskötersk

ors 

erfarenheter 

av att vårda 

demenspatient

er med risk 

för fall, samt 

faktorer som 

bidrar eller 

minskar fall 

för denna 

grupp.  

Ett ändamålsenligt urval 

gjordes, 10 sjuksköterskor 

och 18 undersköterskor 

valdes ut baserat på 

inklusionskriterierna. 10 st 

var från Norge och 18 st från 

Sverige. Alla informanter var 

kvinnor och åldern varierade 

från 30–59 år. 

Inklusionskriterierna var: 

minst 3 års erfarenhet av att 

jobba med demens och 

erfarenhet av fall. 

Datainsamlingen bestod av 

kvalitativa intervjuer. En 

pilotintervju gjordes för att 

testa intervjuguiden.  

Kvalitativa intervjuer utfördes 

på arbetsplatserna och varade i 

30–60 min. Informanterna 

ombedes att ge detaljerade egna 

exempel på fallrisk situationer 

etc. Studien utfördes i enlighet 

med Nordiska 

sjuksköterskeförbundets etiska 

riktlinjer. Samtycke, frivillighet, 

konfidentialitet och anonymitet 

tillförsäkrades. Analysen 

utfördes av alla 4 författare och 

skedde i 7 steg. Analysmodellen 

var baserad på en 

fenomenologisk analysmodell 

som använts i tidigare studier 

(Marton 1988; Uljens 1989). 

Centralt för fynden i denna studie 

var informanternas beskrivning av 

vikten av att upprätthålla de 

dementa patienternas integritet 

samt autonomi. Detta blev även 

huvudkategorin för resultaten. 

Informanterna beskrev dilemmat i 

att väga integriteten och 

autonomin mot göra gott 

principen och skydda patienterna 

från fallskador. En sjuksköterska 

beskrev hur avgörandet av 

handling även kan vara svår 

utifrån vad som är lagligt och 

inte. Informanterna beskrev även 

att patientdelaktighet ledde till 

minskade dilemman, fallrisk och 

minskade begränsningsåtgärder 

Tillförlitlighet:  Studien svarar mot syftet 

dock ligger en för stor aspekt på integritet 

och autonomi. Frågorna är öppna, 

otillräckligt djup i citaten kan vara pågrund 

av varierande intervjutid. Stärkt 

tillförlitlighet. 

Verifierbarhet: Analys välbeskriven och 

baserad på en existerande modell. Enbart en 

fråga beskriven. Sänkt tillförlitlighet. 

Pålitlighet: Förförståelsen ej beskriven. 

Analysen utförd av alla författare. Sänkt 

tillförlitlighet. 

Överförbarhet: Kontext ej beskriven, låg 

abstraktionsnivå på kategorier. Urvalet bra, 

dock skiljer sig lagstiftningen i Norge och 

Sverige gällande tvång och begränsningar 

av dementa, därav kan alla resultat ej vara 
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 gällande i andra kontexter. Överförbarheten 

sänks. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Lejman, E.,  

Westerbotn, M., 

Pöder, U.,  

Wadensten, B. 

 

”The ethics of 

coercive 

treatmeant of 

people with 

dementia” 

 

Sverige, 2013. 

 

Syftet var att 

undersöka hur 

om 

sjuksköterskor 

försäkrade 

laglig säkerhet, 

god, säker vård 

och upprätthöll 

dementa 

patienters 

värdighet utan 

att kränka 

deras integritet, 

efter att de 

nationella 
riktlinjerna om 

tvång trätt i 

kraft. 

Ett ändamålsenligt urval 

gjordes, där 10 st 

sjuksköterskor på 10 olika 

boenden valdes ut. Alla 

informanter var kvinnor, 

medelåldern 47 och 

medelvärdet för antal år inom 

demensvården var 8 år. 5 av 

informanterna var 

specialistutbildade eller hade 

påbyggnadskurser efter 

legitimering.  

Inklusionskriterier anges ej i 

text. Datainsamlingen bestod 

av enskilda kvalitativa 

intervjuer och pågick i 30–60 

minuter. Intervjuerna utfördes 

utav en av författarna.   

Intervjuerna utfördes avskilt, 

detta gjordes i anslutning till 

informanternas arbetspass. 

Etiskt godkännande från 

kommitté saknades men studien 

utfördes i enlighet med de 

forskningsetiska principer som 

används i Sverige. Alla 

informanter fick ta del av 

forskningen syfte och lämna 

samtycke till studien samt 

försäkra att deltagandet var 

frivilligt. De tillförsäkrades 

även konfidentialitet. Analysen 

var manifest/latent induktiv. 

Kategorier, subkategorier och 

teman byggdes utefter 

resultatet. 

Informanterna ansåg att 

användandet av rörelsehämmande 

hjälpmedel inte var 

frihetshämmande för patienterna. 

Visa av informanterna hade inte 

heller kunskap om vad som anses 

av lagen vara tvång eller 

begränsning. Konsekvenserna av 

ett fall/skada ansågs vara värre än 

de psykiska menen en patient 

kunde bli lidande av. I de fall 

patienterna motsatte sig ADL 

användes fysiskt våld eller 

lugnande medicin, som i de flesta 

fall lurades i patienterna. De 

informanter som ej använde sig 

av tvång utförde vården efter ett 

personcentrerat förhållningssätt. 

Tillförlitlighet: Studien svarar bra mot 

syftet, lyfter negativa och positiva aspekter. 

Djup i citaten finns. Stärkt tillförlitlighet. 

Verifierbarhet: Analysen är välbeskriven 

samt hur de utfört den. Verifierbarhet 

stärkt.  

Pålitlighet: Förförståelsen är ej beskriven. 

Alla författare har deltagit i 

analysprocessen vilket ökar pålitligheten. 

Sänkt pålitlighet.  

Överförbarhet:  Kontexten är välbeskriven 

och temana har en hög abstraktionsnivå. 

Studiens resultat skulle kunna överföras på 

andra vårdboenden i Sverige då variationen 

av synen på vården är förkommande 

runtom i Sverige och inte bara på just dessa 

10 boenden. Urvalet var bra! Överförbarhet 

stärkt. 

Lillemoen, L. 

 

”Sykepleieren 

 som moralsk 

aktor.” 

 

Norge, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskor

s kunskap om 

etiska 

värderingar 

och hur de 

tillämpar etik 

i deras möte 

med patienter 

med 

demenssjukdo

m. 

Ett strategiskt urval gjordes, 6 

sjuksköterskor valdes ut 

utifrån inklusionskriterierna: 

de skulle jobba med dementa, 

vara enligt sina chefer duktiga 

erfarna sjuksköterskor och 

tillämpa: respekt, 

engagemang, ansvar etc. Kön 

och ålder anges ej.  

Datainsamlingen bestod av 

narrativa intervjuer där 

sjuksköterskorna fick återge 

etiska dilemman de varit med 

om och hur de hanterade 

dessa. 

6 intervjuer utfördes på 

sjuksköterskornas arbetsplatser 

och pågick i 45–60 minuter. 

Sjuksköterskorna ombedes att 

återge egenupplevda situationer 

av etisk karaktär och hur de 

etiskt handlat i dessa 

situationer. Samtycke, 

frivillighet, konfidentialitet och 

anonymitet var tillförsäkrat. 

Analysen gjordes av författaren 

och skedde i tre steg utifrån 

Kvales analysmodell. Utifrån 

fynden byggdes 

huvudkategorier och 

subkategorier.  

Sjuksköterskorna beskrev i 

intervjuerna hur de upplevt olika 

etiska dilemman och vilka etiska 

värderingar som varit viktigast för 

dem själva att upprätthålla, samt 

om de handlat moraliskt rätt i 

dessa dilemman. 5 av 6 

sjuksköterskor ångrade inte sitt 

val av handlande i dessa 

situationer och ansåg att de 

handlat moraliskt rätt. 

Genomgående tema för i 

intervjuerna var vikten av att 

upprätthålla patientens integritet 

och autonomi utifrån den gyllene 

regeln.  

Tillförlitlighet: Studien svarar bra mot 

syftet. Deltagarna har tagit del av materialet 

och godkänt det, öppna frågor och bra djup 

i citaten. Tillförlitlighet stärkt. 

Verifierbarhet: Analys välbeskriven och 

baserad på en existerande modell. Enbart en 

fråga är beskriven, tillvägagångssättet 

välbeskrivet. Verifierbarhet stärkt. 

Pålitlighet: Förförståelsen kan skönjas men 

är ej välbeskriven. Analysen utförd enskilt. 

Pålitlighet sänkt. 

Överförbarhet: Kontext ej välbeskriven, låg 

abstraktionsnivå på teman. Överförbart i 

Sverige där etiska koder och värderingar 

skall tillämpas på samma sätt i vården. 

Överförbarhet stärkt. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Lopez Palan, R., 

Amella, E.J., 

Mitchell, S.L., 

Strumpf, N.E. 

 

”Nurses 

perspective on 

feeding decisions 

for nursing 

residents with 

advanced 

dementia” 

 

USA, 2010. 

 

 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskor 

tro, kunskap 

och betydande 

roll i 

nutrionsarbete

t gällande 

boende med 

svår demens. 

Ett ändamålsenligt urval 

gjordes, där 11 sjuksköterskor 

valdes ut på 2 boenden utifrån 

inklusionskriterierna: 18 år 

eller äldre, engelsktalande, 

frivillighet och minst 6 

månaders erfarenhet av 

demensvård. Alla informanter 

var kvinnor och medelåldern 

var 44,4 år, 10 kvinnor var 

vita och 1 kvinna var afro-

amerikan. Datainsamlingen 

bestod av kvalitativa 

intervjuer. Intervjuerna 

utfördes av en av författarna. 

Intervjuerna genomfördes 

enskilt på boendena under 

informanternas arbetspass. 

Öppna frågor rörande deras 

erfarenheter ställdes och 

följdfrågor kompletterade för att 

få ett djup i citaten. Studien 

erhöll etiskt godkännande från 

University of Pennsylvania 

Institutional Review Board. 

Skriftligt samtycke insamlades 

från alla informanter.  

Intervjuerna pågick tills 

saturation var uppnådd. 

Analysen utfördes av en 

författare och bestod av tre steg, 

som inbegrepp teman, koder 

och kategorier. Analysmodellen 

var en latent innehållsanalys.   

Resultaten av studien utmynnade 

i en kategori som benämndes 

osäkerhet gällande etiskt rätt. 

Informanterna ansåg att de låg en 

problematik i att veta vad som är 

etiskt rätt som sjuksköterska och 

vad som är etiskt rätt som egen 

individ. Rollen som sjuksköterska 

fick dem att agera på ett sätt men 

de beskrev även hur de hade velat 

agera om de fick tala utifrån deras 

egna åsikter. En sjuksköterska 

beskrev att hon ogillade 

användandet av sondmatning, hon 

ansåg att det ej bidrog till 

livskvalitet för den demente. 

Dock ingick det i hennes arbete 

att förhindra svält när den boende 

ej ville äta. 

Tillförlitlighet: Studien svarar mot syftet. 

Öppnar frågor med följdfrågor för att bygga 

djup. Intervjutid för kort, syns i citaten. 

Saknar djup. Sänkt tillförlitlighet. 

Verifierbarhet: Analysmodell och de olika 

stegen beskrivs kortfattat, tillvägagångssätt 

ej beskrivet. Intervjufrågor och följdfrågor 

beskrivna. Sänkt verifierbarhet. 

Pålitlighet: Kan ej utläsa någon 

förförståelse. Enbart en författare utförde 

intervjuerna samt analysen. Sänkt 

pålitlighet. 

Överförbarhet: Kontexten ej beskriven, 

abstraktionsnivå på teman/kategorier bra. 

Bra urval! Resultatet skulle kunna överföras 

på ett land som Sverige. Vården ser 

liknande ut i de båda länderna och 

samhällsstrukturen/ekonomi är därtill 

likvärdiga. Överförbarhet stärkt. 

Moene Kuven, B., 

Giske, T. 

”Når mor ikke vil 

spise – etiske 

dilemmaer i mote 

med undernaerte 

mennesker med 

demens i 

sykehjem.” 

Norge, 2015. 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskor 

erfarenheter 

av etiska 

dilemman i 

vårdandet av 

demens 

patienter med 

malnutrition. 

Urvalet i studien var 

ändamålsenligt och 15 

sjuksköterskor valdes ut från 

6 olika boenden. Ålder eller 

kön anges ej i studien. 

Datainsamlingen skedde 

genom 4 

fokusgruppsintervjuer, med 

syfte att ha små grupper där 

alla fick komma till tals och 

ett större djup i diskussioner 

kunde nås. 

Intervjuerna genomfördes av en 

författare och utgick från en 

huvudfråga. Följdfrågor ställdes 

för mer utvecklande svar. 

Intervjuerna pågick i 55–110 

minuter, 3 st utfördes på 

boendena och 1 i 

högskolelokaler. Studien erhöll 

godkännande från Norwegian 

Social Science Data Services, 

frivillighet och samtycke från 

alla informanter. 

Konfidentialitet, anonymitet 

samt studiesyfte tillförsäkrades 

alla informanter. Tvärgående 

analysmodell användes. 

Informanterna angav i studien att 

etiska dilemman uppstod då 

patienternas sjukdomstillstånd 

förvärrades och började matvägra. 

Det etiska dilemmat förelåg i hur 

vidare man bör tvinga en patient 

att äta eller lura en patient till att 

äta. 2 informanterna tyckte denna 

metod låg i gränslandet till att 

vara etiskt försvarbar eller ej. 

Några informanter ansåg det 

handlat etiskt rätt då de tvingat en 

patient att äta för att värna om 

livet. Medans andra informanter 

tyckte att de var etiskt rätt att låta 

naturen ha sin gång.  

Tillförlitlighet: Studien svarar mot sitt 

syfte. Djup finns i citaten.  Kan bero på 

mindre fokusgrupper och intervjutiden. 

Tillförlitlighet stärkt. 

Verifierbarhet: Analysmetod är ej 

välbeskriven även om tillvägagångssättet 

med analysarbetet finns beskrivet. Frågorna 

beskrivs men skrivs ej i klartext. Sänkt 

verifierbarhet. 

Pålitlighet: Angiven förförståelse, 

analysarbetet utfört av alla författare. 

Pålitlighet stärkt.  

Överförbarhet: Urvalet är svagt beskrivet, 

saknar information om kön, ålder etc. 

Kontexten ej beskriven och teman är av låg 

abstraktionsnivå. Överförbarhet sänkt. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Sellevold, G.S., 

Egede-Nissen, V., 

Jakobsen, R., 

Sorlie, V. 

 

”Quality care for 

persons 

experiencing 

dementia” 

 

Norge, 2013. 

 

Syftet var att 

beskriva 

vårdpersonals 

erfarenheter 

av etiska 

utmaningar 

och 

möjligheter i 

relation till 

vårdandet av 

patienter med 

demenssjukdo

m och 

påverkan på 

god 

omvårdnad. 

Ett ändamålsenligt urval 

gjordes, 9 kvinnor och 3 män, 

varav 4 var sjuksköterskor 

och 8 undersköterskor. 

Medelåldern var 44 år och 

jobberfarenhet 18.5 år. 

Inklusionskriterier eller 

exklusionskriterier anges ej. 

Datainsamlingen bestod av 

narrativa intervjuer som 

varade i 25–35 minuter. 

Intervjuerna utfördes av alla 

författarna.  

Studiens genomförande plats 

beskrivs ej. Intervjuerna varade 

i 25–35 minuter och en fråga 

ställdes som sedan följdes upp 

med utvecklande följdfrågor. 

Etiskt godkännande erhölls från 

REK samt Norwegian Social 

Science Data Services. Alla 

informanter gav skriftligt och 

verbalt samtycke samt 

tillförsäkrades konfidentialitet 

och anonymitet. De fick avbryta 

sin medverkan i studien när som 

helst utan negativa 

konsekvenser. Analysen byggde 

på Ricoeur fenomenologiska 

analysmodell.  

Fynden som gjordes utifrån 

intervjuerna visade att 

informanterna upplevde att den 

viktigaste aspekten i vårdandet av 

demenspatienter var att: se till 

varje individ och bortse från 

sjukdomen för att kunna möta de 

individuella behoven. Genom 

lyhördhet fann de olika sätt att 

kommunicera med patienterna, 

som gav resultat såsom: verbala 

svar, mindre fysisk aggressivitet 

och lugnare beteenden. 

Majoriteten av informanternas 

svar pekade på att lyhördhet 

minskade dem etiska utmaningar. 

Tillförlitlighet: Studien svarar mot syftet. 

Frågan beskrivs samt följdfrågor. 

Intervjutiden kort, kan ha påverkat 

avsaknaden av djup i citaten. 

Tillförlitligheten stärkt. 

Verifierbarhet: Analysmodell och 

tillvägagångsätt välbeskrivet. Fråga samt 

följdfråga finns beskriven, skulle kunna 

replikeras. Dock saknas Inklusionskriterier. 

Stärkt verifierbarhet. 

Pålitlighet: Förförståelsen ej beskriven. Alla 

intervjuer och analysen utfördes av samtliga 

författare. Sänkt pålitlighet.  

Överförbarhet: Kan överföras i liknande 

kontexter, där samhällssynen är liknanden 

och vården av denna patientgrupp. Dock är 

kontexten ej beskriven och 

abstraktionsnivån låg. Urvalet är bra mot 

syftet. Sänkt överförbarhet. 
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