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Sammanfattning  

Bakgrund: Kognitiv sjukdom är ett folkhälsoproblem som ökar i takt med stigande ålder. Med 

sjukdomen följer ofta en oförmåga att tolka nya miljöer vilket skapar oro, stress och eskalering 

av symtomen som sjukdomen innebär. Sjuksköterskors arbete med personer med kognitiv 

sjukdom som vårdas på sjukhusavdelning av annan somatisk orsak är därför komplext, då det 

både kan försvåra omvårdnaden och skada personen som vårdas. Genom att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser så ökas kunskapen inom området vilket kan skapa bättre 

förutsättningar för dessa personer i framtida vård. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors 

upplevelse av att vårda personer med kognitiv sjukdom på sjukhusavdelning. Metod: En 

litteraturstudie baserad på kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar gjordes. Sökningen 

utfördes i tre databaser och till artikelgranskningen användes HKR:s granskningsmallar för 

kvalitativa och kvantitativa studier. Därefter gjordes en analys av artiklarna med hjälp av Fribergs 

(2012) femstegs analysmodell. Resultat: Sjuksköterskors upplevelser av förmågor och 

färdigheter visade på utbildning och erfarenheter som förberedande, medan tids-, samarbets- och 

personalresurser var utmanade. Upplevelserna sjuksköterskorna hade av personcentrerad respons, 

indikerade på att ett genuint engagemang verkade anknytande och kommunikation med fokus på 

personen etablerade trygghet. Upplevelserna av känslomässiga utmaningar visade på att det 

berörde att sätta sig in i personens situation samt att beteendemönster framkallade ambivalens och 

frustration hos sjuksköterskorna. Diskussion: Metoden diskuterades med Shentons (2004) 

trovärdighetsbegrepp. Studiens tre huvudteman diskuterades utifrån McCormack och McCance 

(2010) personcentrerade omvårdnadsteori. Diskussionen berörde hur kunskap och erfarenheter, 

tid för genuint engagemang och personcentrerad kommunikation samt resurser för samverkan 

påverkade den personcentrerade vården för personer med kognitiv sjukdom. 
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Abstract 

Background: Cognitive illness is a public health problem that increases with aging. The disease 

is often accompanied by inability to interpret new environments, which creates anxiety, stress, 

and escalation of symptoms that the disease entails. Nurses' caring for cognitively ill people in 

hospital wards is therefore complex, it complicates both nursing and can harm the person cared 

for. By describing nurses' experience, increased knowledge in the area can create better conditions 

for these patients in future care. Aim: Describe nurses' experience of caring for people with 

cognitive illness in a hospital ward. Method: A literature study based on qualitative and 

quantitative scientific articles was conducted. The search was performed in three databases and 

HKR's review template for qualitative and quantitative studies was used for the article review. An 

analysis of the articles was made using Friberg's (2012) five-step analysis model. Results: Nurses' 

experiences of abilities and skills showed that education and experience prepared, while time-, 

collaboration- and staff resources challenged them. The experiences of person-centered response 

indicated that authentic commitment provided connection and person-centered communication 

security. Experiences of emotional challenges showed that it was concerning to understand the 

person's situation and that different behavioural patterns created ambivalence and frustration. 

Discussion: The method is discussed with Shenton's (2004) concept of credibility. The study's 

three main themes were discussed using McCormack and McCance's (2010) person-centered 

nursing theory. The discussion included how knowledge and experiences, time for genuine 

commitment and person-centered communication as well as resources for collaboration affected 

person-centered care for people with cognitive illness. 
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Inledning 
Andelen äldre personer i befolkningen ökar då allt fler personer uppnår högre levnadsår 

samt överlever tidiga barnår, det i sin tur föranleder att andelen personer med kognitiv 

sjukdom kommer att öka (WHO, 2017). Kognitiv sjukdom ökar i takt med stigande ålder, 

cirka 20% av personer över 80 år och närmare 50% av personer över 90 år, har kognitiv 

sjukdom (Wimo et al., 2006). Vid kognitiv sjukdom kan sjukdomsinsikten vara avsaknad 

vilket skapar problem när personen är i behov av somatisk vård på sjukhusavdelning 

(Robertsson et al., 2007). Sjukhusavdelningen kan även skapa en stor oro, stress och 

ångest för personer med kognitiv sjukdom då de har svårt att anpassa sig till nya miljöer. 

Det kan försvåra omvårdnadsarbetet för sjuksköterskor då stressen kan påverka hur 

personens kognitiva sjukdom yttrar sig och även intensifiera den (Day et al., 2000). Det 

för också med sig att personer med kognitiv sjukdom i större utsträckning får utstå 

förlängda vårdtider samt skador under vårtiden (Bail et al., 2015). Under kontakten med 

sjukvården är det då betydande att bemöta patienten på ett professionellt och omsorgsfullt 

sätt, samt att motivera denne till att förstå och inse problematiken och godta omsorgen 

som erbjuds (Day et al., 2000). Genom att synliggöra sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda personer med kognitiv sjukdom på sjukhusavdelning så blottas såväl svårigheter 

som lösningar i kontexten. Ämnet är relevant för vidare forskning då det kan förebygga 

de förlängda vårdtider och vårdskador som personer med kognitiv sjukdom mer frekvent 

råkar ut för (Bail et at., 2015) och för att vägleda sjuksköterskor och annan vårdpersonal 

i sitt arbete. Genom att ta del av sjuksköterskors upplevelser skapas en större insikt och 

således mer kunskap om hur personer med kognitiv sjukdom bör bemötas och vårdas på 

sjukhusavdelning.  

Bakgrund 
Den kognitiva förmågan är komplex, den omfattar hur vi lagrar ny information och förstår 

sammanhang, hur vi tänker, uppmärksammar och tolkar vår omgivning, lär oss nya saker 

samt minns det vi lärt oss. Här inkluderas även den exekutiva förmågan vilket innebär 

kommunikationsförmågan samt att planera och utföra åtgärder. När en person får en 

kognitiv sjukdom är det därför väldigt varierande symptombild, då celler i olika områden 

av hjärnan drabbas av successiv nedbrytning. Skadorna i hjärnan kan påverka minne, 

tankeförmåga såväl som andra intellektuella förmågor (Stirling, 2004).  



 6 (49) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Stirling (2004) beskriver kognitiv sjukdom som ett samlingsnamn för flertalet sjukdomar 

som beror på skador i hjärnan. Förut benämndes dessa skador och sjukdomar med 

samlingsnamnet demenssjukdom. Begreppet demenssjukdom härstammar från latinens 

”de mens” vilket betyder ”utan själ”, en översättning som speglar hur sjukdomarna 

uppfattades historiskt. Den ökade kunskapen har bidragit till en förändrad attityd och 

således ett nytt samlingsnamn, kognitiv sjukdom (Stirling, 2004). Enligt Socialstyrelsen 

(2017) delas de olika sjukdomarna in i tre grupper, neurodegenerativa-, vaskulära- och 

sekundära kognitiva sjukdomar. De neurodegenerativa kognitiva sjukdomarna har 

gemensamt att hjärncellerna förtvinar och dör i en onormal takt, symtomen kommer ofta 

smygande och förvärras i takt med att skadan sprider sig. Till dessa räknas Alzheimers 

sjukdom, som är den vanligaste av sjukdomarna, Lewy Body demens och frontotemporal 

demens, dessa sjukdomar är progressiva och endast symtomlindrande- och ingen botande 

behandling finns i dagsläget (Socialstyrelsen, 2017; Tedeschi, 2008). Vaskulär kognitiv 

sjukdom beror på cirkulationsskada, vilket innebär att blödning eller propp minskar 

syretillförseln till den delen av hjärnan som drabbats. Sekundära kognitiva sjukdomar 

innefattar de sjukdomar som inte är kognitiv sjukdom, utan ett tillstånd som ger liknande 

symtom. Dessa kan uppstå till följd av olika bristsjukdomar, alkoholmissbruk, infektioner 

och hjärntumörer (Socialstyrelsen, 2017).  

Kognitiv sjukdom är vanligare vid hög ålder och därför är ålder en riskfaktor. Sjukdomen 

tillhör dock inte det normala åldrandet då nedbrytningen av hjärnans celler orsakas av 

skador som beror på sjukdomar eller sjukdomstillstånd. För att kriterierna på en kognitiv 

sjukdom ska uppfyllas så krävs att den kognitiva förmågan ska vara sänkt från tidigare 

nivå samt att den nedsatta funktionen påverkar arbete eller socialt liv (Socialstyrelsen, 

2017; Tedeschi, 2008). Kriterierna kräver vidare att sjukdomen och den kognitiva 

nedsättningen ska begränsa personen i vardagliga aktiviteter. Kognitiv sjukdom delas in 

i tre stadier som sträcker sig från att ha lätt till att glömma saker och svårt att delta i en 

dialog, för att sedan gå vidare i försämrad språkförmåga och svårigheter att utföra 

vardagliga sysslor, för att i sista stadiet vara helt beroende av omsorg, vård och även ofta 

vara sängliggande. Kognitiv sjukdom kan förekomma med eller utan beteendemässiga 

och psykiska symtom, som benämns BPSD, beteendemässiga och psykiska symtom vid 

demens/kognitiv sjukdom (American Psychiatric Association, 2015). BPSD kan yttra sig 

som beteendemässiga vilket innefattar vandrande, aggressivitet, rastlöshet och även apati 

och tillbakadragenhet. De psykiska symtomen vid BPSD innefattar störd dygnsrytm, 
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hallucinationer, vanföreställningar samt genom rop, skrik och även oro. Dessa symtom 

intensifieras av stökiga eller okända miljöer som är svåra att tolka samt även av smärta 

eller somatisk åkomma (Shah et al., 2005; Woods et al, 2004).  

Med kognitiv sjukdom följer ibland nedsatt sjukdomsinsikt, eller förståelse för de 

funktionshinder som sjukdomen kan föra med sig. Det kan i sin tur medföra att individen 

överskattar sina förmågor eller utsätter sig själv eller sin kropp för situationer som den 

inte kan hantera. Jämfört med andra patienter vårdas personer med kognitiv sjukdom 

oftare på sjukhus till följd av uttorkning, elektrolytrubbning, urinvägsinfektion, 

benfrakturer och av andra åkommor (Bickel et al., 2018). Personer med kognitiv sjukdom 

får även ofta utstså förlängda vårdtider som en följd av skador eller komplikationer som 

uppstått under vårdtiden. Studier visar att de i dubbel utsträckning ådrar sig 

komplikationer som trycksår, urinvägsinfektioner och delirium under sjukhusvistelsen 

(Bail et al., 2015; Fox et al., 2021). Omsorg och behandling på en sjukhusavdelning kan 

då försvåras, då det är svårt att vårda en individ som har nedsatt insikt eller förståelse om 

sitt omsorgsbehov. Den kognitiva sjukdomen medför vidare konsekvenser för personen 

vad gäller socialt umgänge och interaktion då det är vanligt att dessa personer isolerar sig 

eller inte är förmögna att delta i sociala aktiviteter. Även självkänslan och livskvalitet 

påverkas negativt (Robertsson et al., 2007). Livskvalitet kan definieras som ett mått på 

välbefinnande. Med utgångspunkt från livstillfredställelse, behovstillfredsställelse och 

självförverkligande så innebär livskvalitet de önskningar, krav och förväntningar en 

individ har på hur livet ska eller bör levas. Det innefattar även de enskilda behov en 

individ har såväl naturliga, såsom beröring och socialt samspel, som nödvändiga, vilket 

innefattar bland annat sömn och föda. I livskvalitet inkluderas också självförverkligande, 

vilket kan förklaras som att individen tar vara på sin fulla potential och med den som 

resurs åstadkoms ett förverkligande (Birkler, 2007). När personer med kognitiv sjukdom 

är i behov av vård på sjukhus, till följd av somatiska orsaker, är det centralt att skapa 

livskvalitet för dem. Sjukhusmiljön och hela situationen skapar hos personer med 

kognitiv sjukdom en känsla av att vara i beroendeställning och av att inte få så mycket 

hjälp som de är i behov av, det leder till att personerna upplever sämre livskvalitet under 

sjukhusvistelsen (Hung et al., 2017; Van de Beek, 2019).  

För att personer med kognitiv sjukdom ska upprätthålla livskvalitet när de vårdas som 

patienter i slutenvården så fordras personcentrerad vård. Personcentrerad vård är en av 
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sjuksköterskors kärnkompetenser och innebär att personen som är i behov av vård är i 

fokus och inte sjukdomen (Svensk Sjuksköterskeförening, 2019). Det är i mötet med 

patienter med kognitiv sjukdom som är omotiverade eller oförstående till sitt behov av 

somatisk vård essentiellt att upprätthålla en personcentrerad vård. Under dessa möten är 

det av stor betydelse att sjuksköterskors förmågor och färdigheter vad gäller hängivenhet 

och självkännedom är goda samt att de är klara över sina värderingar. Även professionell 

och social kompetens är av stor vikt i dessa möten. Allt för att ge patienten en upplevelse 

av delaktighet, en god upplevelse av vården och en känsla av välbefinnande under 

vårdtiden (McCormack & McCance, 2007). Sjuksköterskor ska utveckla omvårdnaden 

efter patientens behov och resurser för en säker och god vård. Vilket innebär att arbeta 

med förbättringsarbete, där patienten och även närstående är involverade (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskor bör också i mötet med patienter med 

kognitiv sjukdom ha en medveten närvaro, där fokus och uppmärksamheten ligger på 

samtalet med personen trots en stressande arbetsmiljö eller egna grubblerier. Medveten 

närvaro innebär att uppmärksamma känslor och signaler, samt att i stunden besvara det 

som förmedlas och upplevs av patienten (McCormack & McCance, 2007). Allt för att 

vården ska upprätthålla en god kvalitet och anpassas till den enskilda patienten och dess 

behov, något som är extra betydelsefullt att göra när personer med kognitiv sjukdom 

vårdas på sjukhusavdelning (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

När en person med kognitiv sjukdom hamnar på en sjukhusavdelning så kan personens 

kompetens överstigas av kraven från miljön, det vill säga att miljön ställer för höga krav 

på personen (Lawton, 1994). Miljön på en sjukhusavdelning upplevs som bullrig, trång, 

kaotisk och förvirrande för personer med kognitiv sjukdom (Abbott et al., 2021). Lawton 

(1994) beskriver att en persons beteende är en konsekvens av personens unika förmågor 

och även kraven som den omgivande miljön ställer på individen. Miljön kräver tolkning 

och förståelse och om den kognitiva förmågan inte räcker till för att tolka den, kan den 

uppfattas som stressande eller främmande vilket kan leda till förvirring, agitation eller ett 

inadekvat beteende (Abbot et al., 2021; Lawton, 1994). Kognitiv sjukdom i en okänd 

miljö kan medföra att personen ofrivilligt försöker lämna avdelningen på grund av 

desorientering, men även att personen är motoriskt orolig och har ett stort behov av att 

röra på sig. Detta kräver extra tid och ställer högre krav på vårdpersonalen och 

sjuksköterskor, då negativ uppmärksamhet hos personen måste brytas och positiva tankar 

tillföras för att bryta mönstret (Socialstyrelsen, 2017). Därför är det betydelsefullt att 
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tidigt under vårdkontakten försöka inse personens insikt om sina begränsningar och 

viktigast av allt, vad det är som skapar oron hos personen (Robertsson et al., 2007).  

Socialstyrelsen (2017) beskriver att vården och omsorgen ska ges till personer med 

kognitiv sjukdom utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Där personen sätts i fokus 

inte sjukdomen och att sjuksköterskor bör ha en mer personcentrerad omvårdnad och 

vårdmiljö med förståelse för de problem och svårigheter som sjukdomen kan medföra. 

Sjuksköterskor ska arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt som innebär att lidande 

tidigt fångas upp och att rätt behandling ges (Svensk Sjuksköterskeförening, 2019). När 

den kognitiva sjukdomen utgör ett hinder för att utföra god omsorg, är det viktigt att 

sjuksköterskor arbetar för att skapa tillit och partnerskap med personen för att denne ska 

känna välbefinnande och bibehålla sitt värde i sammanhanget (Socialstyrelsen, 2017; 

Svensk Sjuksköterskeförening, 2019). 

Problemformulering 

I takt med stigande ålder ökar risken för kognitiva sjukdomar (Qui et al., 2013), eftersom 

livslängden hos befolkningen ökar, så ökar även andelen personer med kognitiv sjukdom 

(WHO, 2017). I Sverige har närmare 150 000 personer kognitiv sjukdom (Wimo et al., 

2006), vilket gör sjukdomen till ett växande folkhälsoproblem. En person med kognitiv 

sjukdom kan ha en bristande insikt i sin sjukdom och nya miljöer kan oroa och stressa 

dem (Robertsson et al., 2007). Sjuksköterskor möter i sitt arbete på vårdavdelning 

personer med kognitiv sjukdom, som vårdas på grund av andra åkommor. Det gör 

sjuksköterskors arbete väldigt utmanande både vad gäller vårdande och behandling av 

personen, då personens sjukdom kan intensifieras och även tillstötas med agitation, 

förvirring eller motorisk orolighet över att befinna sig på sjukhusavdelningen 

(Socialstyrelsen, 2017; Lawton, 1994). Sjuksköterskor har därför en viktig funktion vad 

gäller att förstå, ge stöd och lugna personer med kognitiv sjukdom när de befinner sig på 

sjukhusavdelning (Socialstyrelsen, 2017). Genom att ta del av sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda personer med kognitiv sjukdom på en sjukhusavdelning, så 

synliggörs olika sätt att bemöta och behandla det alltmer växande behovet. Genom att 

bidra med mer kunskap, så kan fler och bättre metoder och tillvägagångssätt vid 

omvårdnaden av dessa personer hittas.  
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Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda personer med kognitiv 

sjukdom på sjukhusavdelning.    

Metod 

Design 

Studiedesignen var en litteraturstudie där sjuksköterskors upplevelser belystes genom 

kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga originalartiklar. En litteraturstudie innebär att 

en sammanfattning av kunskap inom ett område skapas, av redan befintlig forskning 

(Forsberg & Wengström, 2013). Till studiedesignen kan både kvalitativ och kvantitativ 

design på artiklarna som sammanställs användas, vidare kan studien genom att innehålla 

båda innebära en större relevans för omvårdnadsarbetet. Detta genom att kunskap inom 

området undersöks på djupet genom kvalitativa och kartläggs genom kvantitativa 

vetenskapliga originalartiklar (Friberg, 2017).  

Sökvägar och urval 

För att skapa en uppfattning om tidigare gjord forskning inom ämnet så genomfördes en 

pilotsökning i databasen Cinahl Complete. Det gjordes för att se om tillräckligt mycket 

underlag inom ämnet fanns för att påbörja en studie, vilket det visade sig göra. Efter 

pilotsökningen så gjordes systematiska databassökningar i databaserna Cinahl Complete, 

psycINFO och Pubmed. För mer detaljerad information om samtliga sökningar se bilaga 

1. Databasen Cinahl Complete innehåller vetenskaplig forskning inriktad på omvårdnad, 

fysioterapi och arbetsterapi (Karlsson, 2017). Databasen psycINFO innehåller 

psykologisk forskning inom omvårdnad och medicin och i databasen Pubmed finns 

vetenskaplig forskning inriktad på medicin, odontologi och omvårdnad (Forsberg och 

Wengström, 2013), vilket gjorde dem relevanta för studien. Under de systematiska 

databassökningarna användes både ämnesord och fritext i databaserna. Ämnesorden är 

det ord som beskriver innehållet i artiklarna vilket gör sökningen mer systematisk 

(Karlsson, 2017). Genom att använda de olika databasernas ämnesordlistor så optimeras 

sökningen (Polit & Beck, 2017) Ämnesordslistorna som användes i databaserna var 

MESH i PubMed, Cinahl Completes ämnesordlista i Cinahl (Östlundh, 2017) och 

Thesaurus i PsycINFO (Forsberg & Wengström, 2013). För att göra sökningen så relevant 

som möjligt, så identifierades nyckelorden; Sjuksköterska, upplevelse, kognitiv sjukdom 
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och sjukhusavdelning, utifrån studiens syfte. Nyckelorden översattes till engelska och 

bildade studiens ämnesord: Nurse, Experience, Cognitive Illness, Hospital Department 

och Person-Centered Care. Ämnesord är de ord som samlar synonymer under sig och 

används i databaser för att höja precisionen i sökningen och till intresseområdet 

(Östlundh, 2017). En första sökning med endast ämnesord i olika sökblock gjordes. 

Sökningen gjordes med den booleska termen AND mellan blocken, vilket Karlsson 

(2017) beskriver gör att sökningen ger träff på samtliga ord i sökningen och inte orden 

var för sig. Sökningen fick få träffar vilket gjorde att fritextord lades till. Under 

fritextsökningen användes både trunkering samt frassökning. Trunkering innebär att det 

går att söka på alla böjningar av ordet, genom att förslagsvis skriva nurs*, så ger 

sökningen träff på såväl nurses som nursing. Frassökning är en sökning med flera ord där 

citationstecken håller ihop begreppet i sökningen (Karlsson, 2017). Fritextsökningens 

olika ord hölls ihop med den booleska termen OR, vilket skapar möjlighet till fler 

sökalternativ och således fler synonymer till orden inom de olika sökblocken (Karlsson, 

2017). De Sökblock som användes under sökningarna var, sjuksköterskeblocket, 

upplevelseblocket, sjukhusblocket och kognitiv sjukdom blocket. En mer detaljerad bild 

av sökningarna och dess resultat kan ses under Bilaga 1.  

Till studien så användes inklusionskriterier för de vetenskapliga originalartiklarna som 

ingick. Inklusionskriterier är enligt Björk (2010) de villkor en studie måste uppfylla för 

att få ingå i studien och analysarbetet. Inklusionskriterierna för denna studie var att 

artiklarnas resultat handlade om sjuksköterskors upplevelse av att vårda personer med 

kognitiv sjukdom på vårdavdelning. Begränsningarna vid sökningen av artiklarna var att 

artiklarna inte var mer än tio år gamla, att de var peer reviewed samt att det var svensk 

eller engelskspråkiga. En metod som är tillämplig för att få fram det mest aktuella 

sökresultatet för studiens ämne (Östlundh, 2017). Efter utförda databassökningar lästes 

artiklarnas titel och abstrakt. Genom att läsa artiklarnas titel och abstrakt så kan relevanta 

artiklar sorteras ut, då artiklarnas abstrakt innehåller en kort redogörelse av studien i sin 

helhet (Friberg, 2017). Det resulterade i 21 relevanta artiklar från sökningarna i 

databaserna vilket åskådliggörs under bilaga 1. Vid granskningen hittades dubbletter som 

sorterades ut, vilket utmynnade i 16 artiklar. 
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Granskning och analys 

De 16 relevanta artiklarna som återstod efter läsning av titel och abstrakt granskades med 

HRK’s granskningsmallar för kvalitativa (Blomqvist et al, 2016) och kvantitativa (Beck 

et al, 2016) studier för att skapa en överblick över artiklarna och dess kvalitet. Under 

granskningen sorterades ytterligare en artikel ut, då enbart sjuksköterskeperspektivet inte 

gick att urskilja i den. Vidare så sorterades ytterligare en artikel ut då den var en 

sammanställning av befintlig forskning, vilket gjorde den irrelevant för studien då enbart 

vetenskapliga originalartiklar studerades. Därefter sammanställdes artikelöversikter över 

de återstående 14 artiklarna som funnits till studien, för att skapa översikt och redogörelse 

av innehåll och dess kvalitet vilket kan ses under bilaga 2 och 3.  

När granskningen av de 14 artiklarna var gjord så gjordes en analys med hjälp av Fribergs 

(2017) fem analyssteg för en litteraturstudie. Analysstegen användes för att få en så 

detaljerad och metodisk analys av texten som möjligt. I det första steget så lästes 

artiklarna igenom för att förstå dess sammanhang och innehåll så bra som möjligt. För att 

förstå helheten läses artiklarna åtskilliga gånger, sedan summerades och reducerades 

innehållet som svarade på studiens syfte ner i en text som sedan var ett underlag för 

analysarbetet (Friberg, 2017). I steg två och tre identifierades resultat som specifikt 

svarade på syftet i artiklarna och dokumenterades i en översiktstabell där materialet 

presenterades och en överskådlighet skapades (Friberg, 2017). Resultaten av analysen 

utmynnade i utbildning och erfarenheter, tids-, samverkans- och personalresurser, 

engagemang, kommunikation, personens situation och beteendemönster.  Vidare i steg 

fyra och fem så söktes likheter respektive skillnader upp. Sedan sammanställdes det 

analyserade materialet och sorterades in under rubriker och tematiserades (Tabell 1). 

Friberg (2017) beskriver att man genom en sådan tematisering med rubriker ger läsaren 

en god förståelse för området. Dessa steg följdes och ligger grund för utformningen av 

studiens resultat.  

Etiska överväganden 

De etiska överväganden som använts till litteraturstudien är fyra principer som ger till 

resultat att studien blir etiskt godkänd. Dessa är nyttjandekravet, konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet samt informationskravet. Principernas uppgift är att värna om individers 

grundläggande rättigheter och värde men även att visa hänsyn till och respektera 

deltagarna i studien. Här räknas även in att studien är konfidentiell, gör gott och inte 
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kränker eller skadar deltagarna samt att ett informerat samtycke finns (Polit & Beck, 

2017; Kjellström och Sandman, 2013). Det gjordes genom att använda etiskt godkända 

studier där samtyckeskravet var uppfyllt. Litteraturstudien var ämnad att ge kunskap, utan 

att präglas av förförståelsen och inget material som var relevant för studien bortsågs ifrån. 

Birkler (2012) menar att allt material ska tas med, även det som motsäger förförståelsen 

eller om det inte är förväntat, detta görs utan att förskönas för att höja trovärdigheten på 

studien. Därför användes artiklar med både likheter och olikheter i resultatet på studien. 

När det gäller en studies betydelse så bör flera områden belysas ur ett etiskt perspektiv, 

bland annat om området kommer att stärkas genom forskningen samt att forskaren är den 

etiskt ansvariga och att denne har ett etiskt förhållningssätt under studien (Birkler, 2012). 

Studien var betydelsefull då den var tänkt att tillföra kunskap och därmed förståelse inom 

ämnet. Forskaren hade genom studien ett etiskt förhållningssätt och med lärares och 

medstudenters granskning så kontrollerades det fortlöpande under studiens gång. 

Förförståelse 

Min förförståelse var att kunskapen om kognitiv sjukdom ute på vårdavdelningar är 

ganska låg. Jag trodde att det saknas kunskap om hur personer med kognitiv sjukdom ska 

bemötas och hur man som vårdpersonal ska hantera olika beteenden eller orosyttringar. 

Min tes var att personer med kognitiv sjukdom i många fall inte förstår problematiken 

själva, utan är ovetandes och därför inte tycker sig behöva hjälp, vilket försvårar 

omsorgsarbetet. Jag trodde att det i sin tur kan generera både positiva effekter, i form av 

att vara lyckligt ovetande, men kan likväl även skada, oroa och skapa nedstämdhet hos 

dessa personer. Jag trodde också att många av dessa individer faller mellan stolarna på 

vårdavdelningen och inte tas om hand på bästa sätt då det inte finns tillräckliga resurser, 

kunskap eller riktlinjer för vårdpersonalen att arbeta efter och därför inte tid till att vårda 

den kognitiva sjukdomen, utan endast orsaken till att personen ligger på avdelningen är 

det som vårdas.  

Resultat 
Data hämtades från tre kvantitativa artiklar och elva kvalitativa artiklar där kontexten var 

slutenvården. Kontexten delades upp i akutsjukvårds-, medicinska-, ortopediska- och 

kirurgiska avdelningar samt psykiatriska avdelningar. Studierna i artiklarna gjordes i 

Europa (10st), Asien (2st) samt en i Australien och en i Canada. Samtliga artiklar hade 

ett perspektiv där sjuksköterskor vårdade personer med kognitiv sjukdom. Ett fåtal av 
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artiklarna inkluderade annan vårdpersonal som läkare, undersköterskor och vårdbiträde 

och även närstående till patienter med kognitiv sjukdom, men endast sjuksköterskors 

upplevelse inkluderades i resultatet. Majoriteten av deltagarna var kvinnor och samtliga 

deltagare var utbildade legitimerade sjuksköterskor, utbildningsnivåerna på deltagarna 

var sjuksköterskechefer, allmän-, psykiatri-, anestesi-, specialistsjuksköterskor och 

sjuksköterskor specialiserade inom kognitiv sjukdom. Det som framkom i analysen var 

sjuksköterskors upplevelser av förmågor och färdigheter, där utbildningsmöjligheter och 

erfarenheter förmedlades som förberedande och tids-, samarbets- och personalresurser 

som utmanande. Upplevelser av personcentrerad respons, där ett autentiskt engagemang 

beskrevs anknyta och en personcentrerad kommunikation beskrevs etablera trygghet. 

Upplevelser av känslomässiga utmaningar där det skildrades som berörande att sätta sig 

in i personens situation och att beteendemönster framkallade ambivalens och frustration. 

Resultatet av analysen redovisas i tre huvudteman med vardera två subteman (Tabell 1). 

Tabell 1. Huvudteman och subteman som redovisas i resultatet.  

Upplevelser av  

förmågor och färdigheter 

Upplevelser av 

personcentrerad respons 

Upplevelser av  

känslomässiga utmaningar 

Utbildningsmöjligheter  

och erfarenheter förbereder 

Ett genuint  

engagemang anknyter 

Sätta sig in i personens  

situation berör 

Tids-, samarbets- och 

personalresurser utmanar 

Kommunikation med fokus på 

personen etablerar trygghet   

Beteendemönster framkallar 

ambivalens och frustration 

 

Upplevelser av förmågor och färdigheter 

Utbildningsmöjligheter och erfarenheter förbereder 

Sjuksköterskor beskrev att de upplevde en brist på kunskap och utbildningsmöjligheter 

inom kognitiv sjukdom. De förmedlade upplevelser av att mer utbildning inom området 

och möjligheter att fortbilda sig skulle optimera vårdrutinerna. Vidare skulle det vara till 

gagn för att förbättra vårdtiderna för dessa personer samt göra sjuksköterskorna mer 

förberedda. Sjuksköterskor som beskrev sina upplevelser till utbildning var positiva till 

mer utbildning inom kognitiv sjukdom (Dookhy & Daly, 2020; Fukuda et al., 2015; 

Jensen et al., 2019; Keuning-Platinga et al., 2020; Krupic et al., 2016; Pinkert et al., 2018; 

Sherri et al., 2020; Yous et al., 2019). Det fanns även återgett upplevelser om att olika 

ursprung och härkomst hos vårdpersonalen, gjorde att man inte stött på sjukdomen i så 

stor utsträckning och därför inte kunde hantera eller förstå den. Här förmedlade 

sjuksköterskor upplevelser av att obligatoriska utbildningar skulle stärka färdigheterna 
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för samtliga anställda och även göra vården med gynnsam för personer med kognitiv 

sjukdom (Dookhy & Daly, 2020). Sjuksköterskor skildrade upplevelser av att 

utbildningarna inom kognitiv sjukdom ofta handlade om hjärnpatologi och inte 

personcentrerad vård och psykosociala aspekter. Personcentrerad vård och det 

psykosociala aspekterna angavs av sjuksköterskor vara viktigt för dessa patienter, då varje 

individ är unik och sjukdomen yttrar sig på olika vis (Dookhy & Daly, 2020; Fukuda et 

al., 2015; Jensen et al., 2019; Sherri et al., 2020). Sjuksköterskor beskrev även att många 

incidenter hade kunnat förebyggas om mer kunskap om kognitiv sjukdom hade funnits 

(Fukuda et al., 2015; Yous et al., 2019) och att en ökad kunskap hade genererat ett bättre 

samarbete och informationsutbyte mellan vårdpersonalen (Jensen et al., 2019; Sherri et 

al., 2020; Pinkert et al., 2018).  

Sjuksköterskor speglade upplevelser av att tidigare erfarenheter underlättade tolkningen 

av patienter med kognitiv sjukdom, vilket gjorde det lättare att utveckla individuella 

strategier för att optimera vården för dem (Dookhy & Daly, 2020; Fukuda et al., 2015; 

Kang et al., 2010; Keuning-Platinga et al., 2020) Genom tidigare erfarenheter förklarade 

sjuksköterskor att de förstod vikten av att ha meningsfulla samtal. För att förstå vilka 

erfarenheter och bakomliggande orsaker som personen med kognitv sjukdom varit med 

om, för att kunna identifiera ouppfyllda behov (Dookhy &Daly, 2020). En del 

sjuksköterskor beskrev upplevelser av att de sjuksköterskor som arbetade inom 

medicinavdelningar hade en positivare attityd mot patienter med kognitiv sjukdom än vad 

sjuksköterskor på kirurgiska avdelningar hade. De sjuksköterskorna beskrev vidare att 

det kunde härledas till mer erfarenhet av att arbeta med patienter med kognitiv sjukdom 

(Kang et al., 2010). Utifrån erfarenhet så återgav sjuksköterskor en upplevelse av att det 

fanns fyra olika kategorier av patienter med kognitiv sjukdom; de desorienterade, de 

aggressiva, de deprimerade och de tysta. Upplevelsen beskrevs vara att om vården 

anpassades efter dessa fyra kategorier så blev den mer välfungerande för såväl 

sjuksköterskor som patienter (Krupic et al., 2016).  

Tids-, samarbets- och personalresurser utmanar 

Nästan samtliga sjuksköterskor skildrade upplevelser av att mer omsorg och tid för samtal 

krävdes för patienter med kognitiv sjukdom, men att det var svårt då tidspress och 

personalbrist inte tillät det. Upplevelsen beskrevs också vara att det var utmanande att 

arbeta personcentrerat till följd av det (Dookhy & Daly, 2020; Fetherstone et al., 2019; 
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Fukuda et al., 2015; Jensen et al., 2019; Keuning-Platinga et al., 2020; Krupic et al., 2016; 

Pinkert et al., 2018; Sherri et al., 2020; Watkins et al., 2019; Yous et al., 2019). 

Sjuksköterskor redogjorde för upplevelser av medicinutdelningen som stressande och 

betungande, när patienter med kognitiv sjukdom inte ville ta sina mediciner eller 

uppvisade problematiska beteenden. Det både upprörde och irriterade sjuksköterskor och 

även andra patienter på avdelningen (Fetherstone et al., 2019; Fukuda et al., 2015; 

Keuning-Platinga et al., 2020). Upplevelsen beskrevs vara att patienter med kognitiv 

sjukdom under dessa stunder skrämde och fick andra patienter att känna sig illa till mods. 

Sjuksköterskor förmedlade att det skapade ett större vårdbehov och arbetsbelastning för 

dem, övriga patienter och även personerna med kognitiv sjukdom själva (Fukuda et al., 

2015). Därför återgav sjuksköterskor en upplevelse av lättnad när inget motstånd under 

medicinutdelningen gjordes, då lite extra tid kunde ges till patienterna med kognitiv 

sjukdom när rutinerna gick enligt plan (Fetherstone et al., 2019; Jensen et al., 2019). 

Sjuksköterskor beskrev upplevelser av att känna sig tvungna att förklara allt sitt arbete 

och alla rutinerna på avdelningen för patienterna med kognitiv sjukdom i större 

utsträckning. Vilket sjuksköterskorna också förmedlade att de gjorde för att de hade en 

ansvarskänsla gentemot patienterna och för att lugna dem. Det förklarades emellertid vara 

tidskrävande och stressande när tid saknades och arbetsbelastningen var hög (Fetherstone 

et al., 2019; Keuning-Platinga et al., 2020). 

Sjuksköterskor förmedlade upplevelser av bristande samarbete mellan olika yrkesgrupper 

och även ojämn bemanning över dygnet på sjukhusen, framför allt inom akutsjukvården.  

Det skapade problem för sjuksköterskor men även för patienter med kognitiv sjukdom, 

då de ofta uttalades vara i behov av andra yrkesgrupper och extra resurser (Fukuda et al., 

2015; Jensen et al., 2019; Sherri et al., 2020; Yous et al., 2019). Sjuksköterskor beskrev 

upplevelser av att bli lämnade att lösa vården själva utan hjälp från andra yrkesgrupper, 

vilket de förklarade genererade återinläggningar och förlängda vårdtider för personer med 

kognitiv sjukdom (Byron et al., 2012; Fukuda et al., 2015; Pinkert et al., 2018; Sherri et 

al, 2020). Sjuksköterskor skildrade upplevelser om att sjukhusen dominerades av läkare 

och att det var svårt att göra sin röst hörd. Det förmedlade sjuksköterskor ledde till att 

beslut om patienter med kognitiv sjukdom togs utan rådfrågan av dem, varpå frågor daglig 

tillsyn eller hjälp i hemmet inte togs upp för de patienterna (Byron et al., 2012; Sherri et 

al., 2020). Sjuksköterskor återgav upplevelser av maktlöshet och ilska när deras åsikter 

gällande patienterna med kognitiv sjukdom ignorerades, vilket fick dem att förlora glöden 



 17 (49) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

och känna att deras jobb saknade nytta (Byron et al., 2012). Emellertid beskrev en del 

sjuksköterskor upplevelser av att beslutsprocesserna mellan patient, läkare och 

sjuksköterskor var god, då deras åsikter och expertis uppskattades och en öppen atmosfär 

fanns. Här skildrade sjuksköterskor upplevelser av att de vågade ifrågasätta beslut som 

inte var förmånliga för patienterna med kognitiv sjukdom (Byron et al., 2012).  

Upplevelser av personcentrerad respons 

Ett genuint engagemang anknyter 

Sjuksköterskor förmedlade upplevelser av att ett genuint engagemang främjade känslor 

av anknytning och gjorde det lättare att anpassa sig till patienter med kognitiv sjukdom. 

Genom att arbeta på detta vis uttalades upplevelser om att det blev lättare att vara lyhörd, 

upprätthålla specifika vårdplaner och att förstå underliggande orsaker till olika beteenden 

hos patienterna (Dookhy & Daly, 2020; Krupic et al., 2016; Shannon et al, 2018; Sherri 

et al., 2020). Sjuksköterskor beskrev upplevelser av att känna tillfredställdhet när de 

erbjöd medmänsklighet och en hjälpande hand till patienter med kognitiv sjukdom 

(Watknis et al., 2019). Upplevelsen skildrades vara att det både lugnade och skapade 

trygghet för sjuksköterskor när patienter med kognitiv sjukdom bjöds in att delta i 

dokumentation, journalföring eller andra sysslor på avdelningen. Genom att erbjuda 

deltagande så återgav sjuksköterskor upplevelser av att de fick ett lugn, då de hade ökad 

tillsyn till och även fick en djupare förståelse för patienterna med kognitiv sjukdom när 

de deltog i olika sysslor (Brooke & Semlyen, 2019; Shannon et al., 2018). Sjuksköterskor 

förmedlade upplevelser av att fysiska beröring, som att stoppa om, ge en filt eller hålla i 

handen var viktig att tillgodose patienter med kognitiv sjukdom för att skapa lugn och 

trygghet för både patienterna och sjuksköterskorna själva (Krupic et al., 2016). 

Sjuksköterskor skildrade dessutom att negativa attityder gentemot patienter med kognitiv 

sjukdom fanns, vilket upplevdes leda till en bristande värdighet för patienterna och ansågs 

vara ett stort problem. Därför beskrevs upplevelser av att det saknades strategier och 

rutiner för anställda på sjukhusen, för att vårda personerna med kognitiv sjukdom på ett 

sätt där de inte miste sin värdighet och där en genuin medkänsla fanns (Jensen et al., 2019; 

Sherri et al., 2020). Sjuksköterskor skildrade upplevelser av att det centrala för att 

tillgodose patienter med kognitiv sjukdom en vårdtid de var tillfredsställda med och god 

information var vikten av engagemang, tålamod och patientdeltagande (Krupic et al., 

2016; Watkins et al., 2019).  
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Vid de tillfällena när patienter med kognitiv sjukdoms önskningar och begär inte 

uppfylldes, beskrev sjuksköterskor upplevelser av misstro, frustration och även ett 

misslyckande. Upplevelserna beskrevs bottna i att de ansåg att vården skulle ges med 

autonomi och barmhärtighet och samtidigt upprätthålla patienternas livskvalitet och 

människovärde (Byron et al., 2012; Jensen et al., 2019).  Sjuksköterskor förmedlade även 

upplevelser av att närstående eller omsorgspersonals närvaro minskade oro och ökade 

beteendemönster hos patienter med kognitiv sjukdom (Dookhy & Daly, 2021; Fukuda et 

al., 2015; Shannon et al., 2018). Det upplevdes också fördelaktigt att ha närstående eller 

omsorgspersonal på plats, då de kunde förmedla information och behov som patienten 

hade, samtidigt som de observerade patienten och såg eventuella försämringar eller 

förändringar i måendet. Förmedlingen av information och behov beskrevs skapa en bättre 

anknytning till personen med kognitiv sjukdom för sjuksköterskor (Dookhy & Daly, 

2021; Fukuda et al., 2015). Emellertid skildrades även upplevelser av närstående som 

besvärliga då de kunde uppvisa irritation och ilska mot sjuksköterskor och sabotera 

vården. Vid exempelvis fasta så hände det att närstående gav både mat och dricka till 

patienter med kognitiv sjukdom, vilket beskrevs skada anknytningen då dubbla budskap 

gavs till personen (Fukuda et al, 2015). Trots att ett genuint engagemang upplevdes 

centralt för många sjuksköterskor, så fanns det ett fåtal sjuksköterskor som arbetade inom 

akutsjukvården som förmedlade upplevelser av att de saknade anknytning till patienter 

med kognitiv sjukdom. De sjuksköterskorna beskrev vidare att intresse, känslor och 

förståelse för patienterna med kognitiv sjukdom saknades och skildrade upplevelser av 

att de inte borde läggas in på akutvårdsavdelningen alls (Keuning-Platinga et al., 2020).  

Kommunikation med fokus på personen etablerar trygghet 

Sjuksköterskor beskrev upplevelser av att det var fördelaktigt att bygga relationer med 

patienter med kognitiv sjukdom, där fokus låg på personen, dennes värdighet, trygghet 

och behov under vårdtiden (Dookhy & Daly, 2020; Krupic et al., 2016; Shannon et al., 

2018). Förmedlingen var att en kommunikation med personen i centrum upplevdes 

stimuleras av sjuksköterskors egna förmågor att anpassa sig till patienten samt deras 

respekt för sina roller som sjuksköterskor (Dookhy & Daly, 2020; Krupic et al., 2016). 

Sjuksköterskor beskrev att nyckeln till en god vårdsituation var att utföra 

personcentrerade samtal i en lugn och trygg miljö som var anpassad till patienten med 

kognitiv sjukdom (Brooke & Semlyen, 2019; Jensen et al., 2019; Shannon et al., 2018). 

Sjuksköterskor återgav upplevelser av att det inledande mötet med patienter med kognitiv 



 19 (49) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

sjukdom skulle se till patientens sinnesstämning och behov och inte avpersonalisera. Om 

det inte gjordes förmedlades en upplevelse av att det försvårade arbetet både i avseende 

att det var tidskrävande och kunde skapa en försämrad vårdrelation mellan sjuksköterskor 

och patienter med kognitiv sjukdom. Skildringen var att samtalet upplevdes skapa 

trygghet om det anpassades till patienternas förmågor och om sjuksköterskor skapade 

trygghet genom närvaro och fysisk beröring, som att hålla i handen (Jensen et al., 2019; 

Krupic et al., 2016). Emellertid beskrev sjuksköterskor upplevelser av att den 

personcentrerade kommunikationen med patienter med kognitiv sjukdom var mer 

tidskrävande och således skapade tidsbrist för övriga patienter (Dookhy & Daly, 2020; 

Krupic et al., 2016; Shannon et al., 2018). Upplevelsen skildrades vara att tidsbristen 

skapade ilska och irritation hos sjuksköterskor, vilket beskrevs förvärra situationen och 

kunde ha en negativ inverkan på patienten under samtalen.  Det skapade även ett dåligt 

samvete hos sjuksköterskorna efter att det inträffat (Krupic et al., 2016; Shannon et al., 

2018). Sjuksköterskor förmedlade upplevelser av missnöje, att patienter med kognitiv 

sjukdom inte planerades in med mer vårdpersonal eftersom samtalen och den 

personcentrerade vården var mer tidskrävande avseende dessa patienter (Keuning-

Platinga et al., 2020). En del sjuksköterskor beskrev upplevelser av att konst, musik och 

aktiviteter var fördelaktiga för personer med kognitiv sjukdom under personcentrerade 

samtal. Det beskrevs minska tristessen och utåtagerande beteenden vilket upplevdes 

skapa välfungerande samtal för såväl sjuksköterskor som patienter (Dookhy & Daly, 

2020).  

Upplevelser av att känslomässiga utmaningar 

Sätta sig in i personens situation berör 

När sjuksköterskor såg personerna med kognitiv sjukdoms försvarslöshet, sårbarhet och 

beroendeställning förmedlade de upplevelser av empati till och känslor av att bli berörda 

av patienterna (Byron et al., 2012; Yous et al., 2019). Sjuksköterskorna beskrev 

upplevelser av vårdandet som komplext för både dem själva och patienterna med kognitiv 

sjukdom. Komplexiteten uttalades vara att miljöerna på sjukhusavdelningar och flersalar 

skapade problem som desorientering och utåtagerande beteende hos patienter med 

kognitiv sjukdom.  Det beskrevs även vara svårt för sjuksköterskor att upprätthålla en 

lugn och respektfull miljö på sjukhusavdelningen vilket gjorde det svårt att skapa lugn 

och trygghet för personer med kognitiv sjukdom (Dookhy & Daly, 2020; Fukuda et al., 



 20 (49) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

2015; Jensen et al., 2019; Keuning-Platinga et al., 2020; Krupic et al., 2016; Pinkert et 

al., 2018; Sherri et al., 2020; Yous et al., 2019). Sjuksköterskor beskrev att anpassningar 

av miljön borde göras, då det upplevdes ha en orosdämpande och positiv effekt för 

patienter med kognitiv sjukdom vilket även kunde ses hos andra patienter på avdelningen 

(Dookhy & Daly, 2021; Jensen et al., 2019; Shannon et al., 2018; Sherri et al., 2020). 

Sjuksköterskor föredrog därför att placera personer med kognitiv sjukdom i enkelsalar 

och återgav upplevelser av att egna rum skapade mindre stress och utåtagerande 

beteenden för patienter (Jensen et al., 2019; Watkins et al., 2019). Sjuksköterskor beskrev 

också upplevelser av utmaningar när patienterna med kognitiv sjukdom inte kunde 

förmedla sina behov eller preferenser, de återgav att det i dessa fall var viktigt att arbeta 

målmedvetet och kommunicera med omsorgspersonal eller närstående för att berika 

vården och forma den enligt patienternas önskan (Byron et al., 2012; Dookhy & Daly, 

2020, Shannon et al., 2018; Yous et al., 2019).  

En del sjuksköterskor förklarade att de inte endast kunde ge omsorgen professionellt som 

sjuksköterskor, utan att de blev involverade personligt då de blev känslomässigt berörda 

av patienterna med kognitiv sjukdom (Byron et al., 2012). Sjuksköterskor förmedlade 

upplevelser av att de inte räckte till för dessa patienter, då arbetssysslor och rutiner skulle 

skötas, vilket gjorde att samtal med, att stå upp för patienterna och förhindrande av 

eventuella fall var svårt att hinna med (Fukuda et al., 2015; Keuning-Platinga et al., 2020). 

Upplevelsen beskrevs dessutom vara att det krävdes en kontinuitet i vårdandet för 

patienterna med kognitiv sjukdom, att samma vårdpersonal vårdade dem för att skapa en 

mindre turbulent situation, vilket upplevdes svårt att tillgodose (Yous et al., 2019). Det 

som skapade mest oro hos sjuksköterskor under vårdtiden var att patienter med kognitiv 

sjukdom skulle utveckla trycksår eller skrivas ut för tidigt och/eller utan stöd. Det gjorde 

att upplevelsen av ansvar kändes bekymmersam för sjuksköterskor (Keuning-Platinga et 

al., 2020). Sjuksköterskor beskrev därför upplevelser av att det viktigaste för patienter 

med kognitiv sjukdom var att skapa goda miljöer att kommunicera på och att se efter dem 

lite extra under arbetspasset (Brooke & Semlyen., 2019; Keuning-Platinga et al., 2020). 

Sjuksköterskor förmedlade därtill upplevelser av att det var viktigare att skräddarsy 

vården för patienter med kognitiv sjukdom, för att tillgodose individuella behov och 

anpassa vården till dem (Byron et al., 2012; Pinkert et al., 2018; Yous et al., 2019). 

Sjuksköterskor som vårdade patienter med kognitiv sjukdom i livets slutskede beskrev 
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upplevelser av att de var skyldiga att ge en värdig vård, då dessa patienter förlorat så 

mycket av sitt oberoende och nu var så beroende av deras omvårdnad (Byron et al., 2012) 

Beteendemönster framkallar ambivalens och frustration  

Sjuksköterskor beskrev att aggressiva och utåtagerande beteenden hos patienter med 

kognitiv sjukdom upplevdes som frustrerande och upplevelsen var också att det 

förhindrade dem att utföra personcentrerad vård. Även om beteendemönstret inte var 

riktat mot dem personligen utan orsakades av faktorer som sjukhusmiljön, fysiska 

begränsningar eller smärtsamma behandlingar, så upplevde de att omvårdnaden blev 

lidande (Dookhy & Daly, 2020; Fukuda et al., 2015; Keuning-Platinga et al., 2020; 

Krupic et al., 2016; Pinkert et al., 2018; Shannon et al., 2018; Yous et al., 2019). När 

patienter med kognitiv sjukdom inte kom ihåg uppmaningar eller kunde ta till sig verbal 

information beskrevs som en prövning för tålamodet och upplevdes ansträngande för 

sjuksköterskor. Under dessa stunder så kunde personliga ting, som en kudde eller filt, 

skapa lugn hos patienterna vilket upplevdes vara till nytta i situationerna (Krupic et al., 

2016). Sjuksköterskor förmedlade upplevelser av ambivalens i att arbeta personcentrerat, 

då patienterna med kognitiv sjukdom gärna vandrade på avdelningen för att lugna sig.  

Vandrandet upplevdes som osäkert och även potentiellt farligt, men en kluvenhet 

beskrevs då det hade en lugnande effekt på patienterna att vandra (Shannon et al., 2018). 

Sjuksköterskor återgav upplevelser av vandrandet som mest negativt när det skedde 

nattetid, då det tog väldigt mycket tid från deras arbete och skapade stress och oro hos 

dem (Keuning-Platinga et al., 2020). Sjuksköterskor beskrev upplevelser av att det var 

svårare att upprätthålla en välfungerande vårdnivå för patienter med kognitiv sjukdom. 

De förmedlade en upplevelse om att en välfungerande vård med hög standard som andra 

patienter tillhandahölls var svårare att uppnå hos patienterna med kognitiv sjukdom, 

speciellt vid hög arbetsbelastning och när patienterna uppvisade problematiska beteenden 

(Fukuda et al, 2015; Krupic et al., 2016; Pinkert et al., 2018). Det fanns även skildrat 

upplevelser av att det var svårt att veta om patienterna med kognitiv sjukdom var 

tillräckligt smärtbehandlade eller om bedövningar verkat som de skulle, när 

kommunikationen inte var tillräcklig. Vilket upplevdes som otillfredsställande och svårt 

då sjuksköterskor inte var säkra på om patienterna hade ont eller om allt kändes bra 

(Krupic et al.,2016).  
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När det gällde att tolka signaler hos patienter med kognitiv sjukdom, så beskrev 

sjuksköterskorna upplevelser av osäkerhet i om de tolkade signaler rätt eller om det var 

patientens önskan. Vid bland annat matvägran upplevdes det svårt att tolka om patienten 

inte kunde eller inte ville äta (Byron et al., 2012). Sjuksköterskor återgav upplevelser av 

osäkerhet gentemot patienter med kognitiv sjukdom då de uppvisade symtom som 

agitation, förvirring eller upprördhet. Denna osäkerhet resulterade för vissa i en 

frustration eller rädsla, medan andra beskrev att de blev kreativa och lösningsorienterade 

till följd av den (Pinkert et al., 2018). Vid förvirring så förmedlade sjuksköterskor 

upplevelser av att det verkade lugnande att spela med i patienternas upplevelse av 

verkligheten. Genom att säga att barnen mådde bra trots att barnen sedan länge var vuxna, 

så upplevdes vårmötena med patienterna bli mer harmoniska (Cantone et al., 2019; Jensen 

et al., 2019). Vissa sjuksköterskor beskrev upplevelsen av att det gick bra att anpassa 

verkligheten, när patienter med kognitiv sjukdom uppvisade aggressiva beteenden. 

Endast ett fåtal sjuksköterskor menade att det aldrig gick att anpassa den, utan att lögner 

alltid påverkade patienterna negativt (Cantone et al., 2019). Sjuksköterskor förmedlade 

upplevelser av att attribut som trygghet och lugn hos sjuksköterskor gjorde dem bättre 

lämpade att vårda patienter med kognitiv sjukdom, då lugnet beskrevs smitta av sig till 

patienten (Jensen et al., 2019).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

En metoddiskussion säkerställer kvalitén på studien genom hela skrivprocessen, vilket 

görs genom att studien diskuteras med ett kritiskt förhållningssätt där både fördelar och 

nackdelar tas upp. Diskussionen förstärker på så vis studiens trovärdighet (Henricson, 

2017). Föreliggande studie har utgått från en litteraturstudie där både kvalitativa och 

kvantitativa data samlats in från tidigare forskning för att besvara studiens syfte (Friberg, 

2017). Inledningsvis gjordes en kvalitetsgranskning av materialet för att sedan analyseras 

och leda till ett resultat som var beskrivande. Då resultatet beskrev en tolkning av tidigare 

gjord litteratur liknas det vid kvalitativ forskningsdesign, vilket föranledde att kvalitativa 

trovärdighetsbegrepp användes (Friberg, 2017). Metoddiskussionen till studien utgår från 

Shentons (2004) fyra kvalitativa trovärdighetsbegrepp. Begreppen är framtagna för att 

säkerställa att studien utforskat de ämnen som avsågs studeras. Trovärdighetsbegreppen 

är tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet (Shenton, 2004).  
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Shenton (2004) menar att en studies tillförlitlighet innefattar hur resultatet tagits fram, 

genom datainsamling, granskning samt analys. Studien bör svara på syftet i resultatet och 

teman och subteman bör knyta an till påföljande text (Shenton, 2004). Tillförlitligheten i 

denna studie stärks, då en pilotsökning gjordes för att se det valda forskningsområdets 

omfattning. Omfattningen i forskningen innehöll tillräcklig mängd för att gå vidare med 

systematiska databassökningar. Valda databasers innehåll var vetenskaplig kunskap inom 

omvårdnad vilket var huvudämnet för studien (Östlund, 2017; Forsberg & Wengström, 

2013). Genom användande av väsentligt material med hänsyn till studiens huvudämne, 

omvårdnad, så stärks tillförlitligheten. Till studien användes sökblock, trunkering och 

boolesk söklogik med sökord och dess synonymer, för att få relevanta sökträffar med 

hänsyn till syftet vilket stärker tillförlitligheten. För att göra omvårdnadsforskningen så 

nutida och aktuell som möjligt så begränsades årtalen till 2011–2021. Studien innehöll 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar vilket Friberg (2017) beskriver gör att det inte 

går att göra en exakt jämförelse av resultatet. Vilket kan sänka tillförlitligheten, men 

avsikten med användandet av kvalitativa artiklar var att skapa en fördjupning och med 

kvantitativa artiklar skapa en mer omfattande bild av upplevelsen av att vårda personer 

med kognitiv sjukdom på en sjukhusavdelning. På detta vis har studiens vetenskapliga 

bredd ökats vilket gör att tillförlitligheten kan stärkas. För att stärka tillförlitligheten så 

har inklusionskriterier som svarar an till studiens syfte använts. Artiklarna till studien har 

granskats med HKR’s granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar (Beck et 

al, 2016; Blomqvist et al, 2016) vilket gjort att innehållet validerats. Genom att välja 

artiklar med hög kvalitet så stärks tillförlitligheten ytterligare. Vid användandet av artiklar 

med fler yrkeskategorier så har endast artiklar där det går att särskilja sjuksköterskors 

upplevelse valts ut för att säkerställa att studien svarar på syftet. Genom processen har 

även studien och artiklarna lästs och kritiskt granskats av såväl studiekamrater som lärare 

vilket gör att tillförlitligheten stärks.  

En studies verifierbarhet är trovärdigheten som skildrar hur väl studien är genomförd. 

Studiens tillvägagångssätt ska vara så välbeskriven att läsaren kan göra om hela processen 

och få snarlikt resultat (Shenton, 2004). Tillvägagångssättet till denna studie var 

genomarbetat och strukturerat vilket kan ses i sökvägar och urval där information om 

nyckelorden, de olika sökblocken och hur de identifierats framkommer. Sökscheman för 

samtliga sökningar i tre databaser går att finna under bilaga 1 och där påvisas varje steg 

till hur de vetenskapliga artiklarna som använts i resultatet sökts fram. Följaktligen kan 
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studiens sökning anses vara välbeskriven vilket Shenton (2004) beskriver stärker dess 

verifierbarhet. Verifierbarheten kan sänkas då ingen synlig bild av analysprocessen 

föreligger, men kan även stärkas då en modell, Fribergs (2017) femstegsmodell, använts 

och beskrivits ingående. Vidare har en beprövad sökmetod av Östlund (2017) använts och 

ligger som grund till metodavsnittet, vilket även Fribergs (2017) gransknings och 

analysmodell gör vilket stärker verifierbarheten.  

Shenton (2004) beskriver att pålitligheten i en studie är den delen av trovärdigheten som 

speglar objektiviteten i studien. En helt objektiv studie är dock ogenomförbar, då alla 

studier är framtagna av människor med förförståelse. Emellertid bör ett avsiktligt försökt 

till objektivt tänkande finnas genom hela skrivförloppet (Shenton, 2004). För att visa på 

ett objektivt tänkande så skrevs förförståelse ner innan studien påbörjades. Förförståelsen 

visade på likheter med resultatet vilket sänker pålitligheten. En objektiv tolkning har dock 

försökt hållas genom artikelgranskingen, genom att aspekter som inte motsvarar eller 

benämns i förförståelsen tagits med i resultatet. Vidare kan pålitligheten sänkas då 

författaren ensam analyserat samtliga artiklar och således kan påverkats av förförståelsen, 

dock har analys och artiklar granskats av medstudenter och lärare och således har 

objektiviteten i dem granskats vilket stärker pålitligheten. Enligt Polit och Beck (2018) 

bör etiska kommittéer bedöma de etiska aspekterna i en studie för att den ska uppnå 

forskningsetiska kriterier. Samtliga artiklar i denna studie har följt de etiska riktlinjerna 

och godkännande för länderna de utförts i, vilket stärker pålitligheten. Pålitligheten kan 

sänkas då artiklarna är skrivna på engelska vilket inte är författarens modersmål och därav 

kan resultaten feltolkats trots försök till noggrann översättning och granskning. Artiklarna 

i resultatet bearbetades på ett opartiskt vis och gavs likvärdigt utrymme i resultatdelen, 

dock så fick artiklar med mer tillämpliga fakta något mer utrymme, det gjordes i avseende 

att tydligare svara på syftet vilket stärker pålitligheten.  

Överförbarheten i en studie bedöms genom att studiens resultat går att överföra till 

populationer i en annan kontext än den som studerats (Shenton, 2004). Artiklarna i studien 

kom från olika delar av världen vilket gjorde att resultatet kan överföras till dessa delar 

av välden. Resultatet berör vidare enbart slutenvården och bör därför tillämpas i endast 

där, dock kan resultatet ses som överförbart till även andra kontexter där personcentrerad 

omvårdnad av personer med kognitiv sjukdom tillämpas, då resultatet speglar hur 

omvårdnaden bör tillämpas generellt och inte riktar sig specifikt till slutenvårdskontexter. 
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Genom att de olika temana i resultatet inte benämndes med någon yrkeskategori, så var 

resultatet även tänkt att kunna överföras till andra yrkesgrupper som arbetar 

personcentrerat med kognitivt sjuka personer inom slutenvården. Det fick till följd att 

abstraktionsnivån på innehållet kunde ses som högt.  

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda 

personer med kognitiv sjukdom på sjukhusavdelning. Resultatet presenterades utifrån tre 

huvudteman, Upplevelser av förmågor och färdigheter, Upplevelser av personcentrerad 

respons samt Upplevelser av känslomässiga utmaningar, vilka relaterades till 

McCormack och McCance (2010) personcentrerade omvårdnadsteori som diskuterades i 

resultatdiskussionen. Omvårdnadsteorin innehåller fem grundläggande komponenter som 

fordras för att utöva en framgångsrik personcentrerad vård, dessa komponenter är 

samhällsperspektivet, vårdandets sammanhang, förutsättningar för personcentrerad vård, 

personcentrerade resultat och personcentrerade processer (McCormack & McCance, 

2010). Sammanlänkningen av de tre huvudtemana och de fem grundläggande delarna i 

McCormack och McCance (2010) teori redovisas i Tabell 2.  

Tabell 2. Sammanlänkning av huvudtema och omvårdnadsteori i resultatdiskussion.  

Upplevelser av  

förmågor och färdigheter 

Upplevelser av 

personcentrerad respons 

Upplevelser av  

känslomässiga utmaningar 

Samhällsperspektivet 

Vårdandets sammanhang 

Förutsättningar för 

personcentrerad vård 

Personcentrerade resultat 

Personcentrerade processer 

 

Upplevelser av förmågor och färdigheter 

Sjuksköterskor behöver vara förberedda både genom utbildning och erfarenheter för att 

kunna optimera och skapa en god omvårdnad för personer med kognitiv sjukdom på 

sjukhusavdelningar. Genom mer kunskap om personcentrerad vård och psykosociala 

aspekter av sjukdomen, skapas trygghet för sjuksköterskor i att vårda och möta personer 

med kognitiv sjukdom på ett värdigt sätt. Resultatet i studien visade på att nästan samtliga 

sjuksköterskor upplevde att de ville ha mer utbildning i området och att kunskapsbrister 

om sjukdomen fanns och var utbredd. Tidigare studier som belyser hur olika 

personalkategorier inom slutenvården upplevde att vårda personer med kognitiv sjukdom 

på sjukhus, visade att de upplevde en brist på kunskap inom kognitiv sjukdom Det gjorde 
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att de kände sig oförberedda och tyckte att kompetens saknades. Personalkategorier med 

utbildning inom området upplevde att den hade stor betydelse för hur de utförde och 

formade vården för patienterna med kognitiv sjukdom. Personalkategorier med tidigare 

erfarenheter av arbete med patienter med kognitiv sjukdom sågs som en tillgång på 

avdelningar. Sjukvårdspersonal som saknade erfarenhet av kognitiv sjukdom upplevde 

det lättare att vårda patienter med endast fysiska åkommor än att vårda patienter med 

kognitiv sjukdom. Sjukvårdspersonal i studierna kände en frustration och ett dåligt 

samvete över att vården och kunskapen ofta inte räckte till för patienter med kognitiv 

sjukdom (Digby et al., 2017; Hynninen et al., 2015; Keogh et al., 2020). Upplevelser som 

ses i tidigare forskning med olika personalkategorier går att hitta i föreliggande studies 

resultat vilket påvisar att resultatet är pålitligt och stärkte denna studie. Sammanställd 

forskning som Digby et al (2017) gjort belyste sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

personer med kognitiv sjukdom vilket gjorde den överförbar till denna studies resultat. 

Genom att flera överensstämmande upplevelser påträffades i tidigare sammanställning av 

forskning och föreliggande studie så stärktes resultatet till denna studie.  

Genom att öka kunskapen i inom kognitiv sjukdom så kan normer och strategier för hur 

arbetet är utformat förändras och även sakkunskapen kan utvecklas, på så vis utvecklas 

samhällsperspektivet i McCormack och McCance (2010) omvårdnadsteori där dessa 

områden beskrivs skapa goda förutsättningar för personcentrerad vård. Genom ökad 

kunskap kan även en utveckling av verksamheten och omgivningen göras vilka faller 

under vårdandets sammanhang. Vårdandets sammanhang har en betydande del när det 

gäller att uppnå en god omvårdnad för varje enskild patient. Här ingår den fysiska miljön 

och kulturen mellan de anställda och organisationens omtanke för sina anställda. Genom 

en ökad kunskap kan den fysiska miljön optimeras, anställda kan lättare samarbeta genom 

att de förstår varandra och patienten och således är kunskapen givande för organisationen 

och dess omtanke för personalen (McCormack & McCance, 2010). Sjuksköterskor i 

denna studie uttalade en önskan om att få ökad kunskap och beskrev även en uttalad 

kunskapsbrist inom kognitiv sjukdom. Socialstyrelsen (2017) beskriver att det krävs 

kompetens för att bedriva en god och personcentrerad omvårdnad till personer med 

kognitiv sjukdom. Därför rekommenderar Socialstyrelsen (2017) att omsorgspersonal 

som arbetar inom hälso- och sjukvården som kommer i kontakt med dessa patienter, får 

långsiktig och kontinuerlig utbildning, kombinerat med praktisk träning och handledning 

i bemötande av personer med kognitiv sjukdom. I enighet med omvårdnadsteorin som 
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McCormack och McCance (2010) utvecklat så hade Socialstyrelsens rekommendationer 

kunnat uppfylla önskan som sjuksköterskor i föreliggande studie hade och således skapat 

bättre förutsättningar för att bedriva en personcentrerad vård för personer med kognitiv 

sjukdom.  

Upplevelser av personcentrerad respons 

Sjuksköterskor som får tid till att skapa ett genuint engagemang och använda sig av 

personcentrerad kommunikation, bygger relationer där både värdighet, behov och 

trygghet är i fokus för personer med kognitiv sjukdom. Föreliggande studie visade på att 

sjuksköterskor upplevde att det var tillfredställande och lugnande för både dem och 

personer med kognitiv sjukdom att visa medmänsklighet och involvera dem i arbetet. 

Sjuksköterskor i studien belyste även vikten av att tid till det fanns. Tidigare studier som 

belyser personer med kognitiv sjukdoms upplevelser av att vårdas på sjukhus, visade på 

att patienterna önskade en känsla av att vara självständiga vid vistelsen på sjukhus, då 

situationen ofta skapade en känsla av att inte vara det. Vidare skildrades patienterna med 

kognitiv sjukdoms upplevelser av svårigheter att känna trygghet, vilket deltagare uttalade 

kunde åtgärdas genom att skapa trygghet för dem både fysiskt och psykiskt genom lugna 

och stressfria miljöer där tid till dem var avsatt. Den del som patienterna med kognitiv 

sjukdom upplevde mest central var att vården och sjukhusmiljön skulle vara respektfull 

och att de skulle vara delaktiga (Digby et al., 2013; Hung et al., 2017; Van de Beek, 2019). 

Tidigare forskning visade på flera överensstämmande upplevelser med föreliggande 

studies resultat. Det indikerar på att patienter med kognitiv sjukdom och sjuksköterskors 

perspektiv är likartade, där en önskan av att skapa band och bygga relation mellan patient 

och sjuksköterska ses som en väg för att skapa värdighet och delaktighet i vården. Genom 

att tillämpa personcentrerad kommunikation och ha ett genuint engagemang så kan dessa 

önskningar uppnås och skapa en bättre upplevd och tryggare vårdmiljö för såväl 

sjuksköterskor som patienter med kognitiv sjukdom (McCormack & McCance, 2010). 

Vilket i överensstämmer med McCormack och McCance (2010) omvårdnadsteori och 

komponenten förutsättningar för personcentrerad vård som skapar goda förutsättningar 

för tillämplig av personcentrerad vård.  

I McCormack och McCance (2010) omvårdnadsteori och komponenten förutsättningar 

för personcentrerad vård är sjuksköterskans värderingar och egenskaper är centrala. När 

sjuksköterskor har ett genuint engagemang så ökar värdigheten i mötet och genom att 
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använda en personcentrerad kommunikation skapar sjuksköterskor en delaktighet och 

involvering för patienter, vilket enligt McCormack och McCance (2010) ökar 

komponenten personcentrerade resultat i sin omvårdnadsteori och därigenom skapar ännu 

bättre villkor för att bedriva personcentrerad vård. Denna del av resultatet hade kunnat 

främjas av diskursetiken som är när sjuksköterskor tillsammans med patienter ska komma 

fram till gemensamma regler och sätt att agera tillsammans. Här finns krav på att makten 

ska neutraliseras, att en öppenhet finns, att kunna inta någon annans perspektiv och fri 

utvärdering. Diskursetiken syftar till att involvera alla berörda parter och möjliggör att 

allas perspektiv betraktas, vilket gör att gemensamma ställningstaganden tas och sedan 

följs (Kjellström och Sandman, 2013). Genom att tillämpa diskursetiken till ett genuint 

engagemang och personcentrerad kommunikation så utjämnas maktbalansen och 

gemensamt hittas sätt att arbeta och agera. Det i sin tur kan skapa bättre förutsättningar 

för att en relation byggs och således stärks förutsättningarna för den personcentrerade 

vården (McCormack & McCance, 2010).  För att kunna tillämpa dessa delar så krävs 

dock tid, vilket sjuksköterskor i föreliggande studie och även patienter i tidigare forskning 

påtalar är en bristvara (Digby et al., 2013; Hung et al., 2017; Van de Beek, 2019).  

Upplevelser av känslomässiga utmaningar 

Sjuksköterskor blir berörda och känner empati när de möter beroendeställning och 

sårbarhet som patienter med kognitiv sjukdom har, men miljön, olika beteenden och 

svårigheter med kommunikation skapar hinder för att utföra en personcentrerad vård. 

Resultatet i denna studie visade att sjuksköterskor upplevde det svårt att skapa trygga och 

lugna miljöer för patienter med kognitiv sjukdom. Därför skildrade sjuksköterskor i 

föreliggande studie en upplevelse av att de inte räckte till för patienterna med kognitiv 

sjukdom och att vårdnivån och omsorgen var svår att hålla lika hög för dem som för 

övriga patienter. I denna studie fanns även beskrivet upplevelser av att närstående och 

omvårdnadspersonal sågs som en hjälp i arbetet, då deras kunskap och närvaro upplevdes 

lugna patienterna. Sjuksköterskor i denna studie beskrev önskningar om att arbeta på ett 

mer personcentrerat sätt vilket annan forskning skildrade att patienter med kognitiv 

sjukdom och deras närstående också upplevde. Patienter med kognitiv sjukdom och deras 

närstående beskrev i tidigare forskning upplevelser av att de ville vara mer involverade i 

vården. Det fanns även skildrat upplevelser av att patienter och närstående ansåg att 

kontinuitet i vården skapade anknytning till och relationer mellan vårdpersonal och 

patienterna med kognitiv sjukdom. Den tidigare forskningen beskrev att anknytningen 
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skapade en känsla av att patienterna fick behålla sin identitet och känna en samhörighet 

(Clissett et al., 2013; Digby et al., 2013).  

Genom att skapa bättre förutsättningar för personcentrerade processer, som att ge tid till 

att skapa genuint intresse, ha en medveten närvaro och utföra en holistisk omvårdnad så 

kan sjuksköterskor uppfylla behov som de själva, patienter med kognitiv sjukdom även 

närstående har (McCormack & McCance, 2010). Det kommer i enlighet med McCormack 

och McCance (2010) omvårdnadsteori att skapa goda förutsättningar för att uppfylla en 

personcentrerad vård. Sjuksköterskor i denna studie önskade att höja vårdnivåer, skapa 

lugna miljöer och att räcka till för patienterna med kognitiv sjukdom, vilket visar på vilja 

att utföra en god personcentrerad vård. Sjuksköterskor i studien visade även på vilja att 

utföra holistisk vård, genom att involvera närstående och annan omvårdnadspersonal, då 

de ville hämta kunskap och lärdom om patienten och genom det utföra en bättre 

helhetsvård (McCormack & Mccance 2010). Andra studier visade att personer med 

kognitiv sjukdom och deras närstående utryckte en önskan om att vara mer involverade i 

sin vård samt en önskan om mer kontinuitet för att skapa anknytning (Clissett et al., 2013; 

Digby et al., 2013). Genom att involvera patienten och närstående i vården mer så hade 

önskningar från alla parter uppfyllts. Här hade en tillämpning av diskursetiken varit 

gynnsam då den enligt Sandman och Kjellström (2013) innebär att alla berörda parter 

deltar i och gemensamt formulerar regler för hur vården bedrivs. Kärnan i diskursetiken 

är att gemensamt diskutera fram den rätta principen eller handlingen för vården och 

vårdandet. Här kan det ibland vara svårt för personer med kognitiv sjukdom att delta 

vilket gör det viktigt för sjuksköterskor att vara uppmärksamma så närstående eller 

omsorgspersonal får med bredden av perspektiv och intressen som personen är i behov 

av för att kunna utföra en bättre helhetsvård (Sandman & Kjellström, 2013).  

Genomgående i denna studies resultat togs personcentrerad vård upp som en lösning på 

de brister och problem som fanns i vårdandet av personer med kognitiv sjukdom på 

sjukhusavdelning. Vikten av personcentrerad vård som en lösning skildrades även i 

tidigare studier som belyste hur vårdsituationen upplevdes av patienter, närstående, 

sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal. McCormack och McCance (2010) beskriver 

i sin personcentrerade omvårdnadsteori att det inte räcker med sjuksköterskors förmågor 

att skapa personcentrerade möten, utan att det krävs även att organisationen, samhället 

och kulturen stöttar förhållningssättet. Därav är det av stor vikt att en förändring på även 
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dessa nivåer sker. En förändring som gör det möjligt med ökad kunskap, mer tid och 

bättre resurser, så att personer med kognitiv sjukdom kan vårdas personcentrerat och utan 

de problem och brister som resultatdiskussionen visar att såväl patienter som närstående 

och ett flertal yrkeskategorier beskriver att det finns.  

Slutsats 
Sjuksköterskor beskrev upplevelser av att mer kunskap och erfarenheter inom kognitiv 

sjukdom behövdes, för att säkerställa en god upplevelse av vården för både sjuksköterskor 

själva och patienter med kognitiv sjukdom.  Ett genuint engagemang och personcentrerad 

kommunikation skapade enligt sjuksköterskor en anknytning till och ingav trygghet i 

vården för patienter med kognitiv sjukdom. Närstående och Vårdpersonal upplevdes vara 

till stor hjälp för sjuksköterskor avseende tillsyn av och information om patienterna med 

kognitiv sjukdom. Vidare skildrade sjuksköterskor att de blev berörda och kände empati 

för patienternas sårbarhet och beroendeställning. Upplevelsen av att vårda patienter med 

kognitiv sjukdom beskrevs som komplex då miljön, svårigheter med beteendemönster 

och kommunikation gjorde det svårt att utföra en personcentrerad vård. Sjuksköterskor 

beskrev upplever av att de inte räckte till och uttryckte att det var svårt att hålla en 

välfungerande och god vård för patienter med kognitiv sjukdom, vilket härleddes till 

avsaknad av kunskap, tid och resurser. Denna litteraturstudie baserades främst på artiklar 

genomförda i akutsjukvården, då studier genomförda i andra kontexter förekom i mindre 

utsträckning. Ytterligare studier genomförda i slutenvårdskontexter, som inte genomförts 

i akutsjukvården hade ökat möjligheterna att upptäcka fler problem, brister eller lösningar 

som förekommer i slutenvården avseende patienter med kognitiv sjukdom.  

Genomgående under arbetet med föreliggande studie har sjuksköterskors upplevelser 

indikerat på att utbildningsmöjligheter, erfarenheter, resurser i form av tid, personal och 

samverkan saknas samt att en känsla av att inte räcka till för patienter med kognitiv 

sjukdom är centrala. Sjuksköterskor beskrev att det var svårt och ibland ogenomförbart 

att utföra en personcentrerad vård kopplat till det. Emellertid var sjuksköterskor måna om 

att en personcentrerad vård ska och bör användas i vården av patienter med kognitiv 

sjukdom. Således finns ett behov av utbildning inom kognitiv sjukdom där även det 

psykosociala, personcentrerade i vårdandet, tid och resurser ingår. Patienter med kognitiv 

sjukdom utgör en stor del av de patienter som vårdas på sjukhusavdelningar och därför är 

behovet av anpassning och utbildning stort. Allt för att vården ska vara jämbördig för alla 
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patienter oavsett åkomma, vilket föreliggande studie påvisar att den inte alltid upplevs 

vara.   
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Bilaga 1. Sökschema 

Databas: Cinahl 

Datum: 2021-08-27 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda personer med kognitiv 

sjukdom på sjukhusavdelning.    

Sökning nr och 

namn 

Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1 - Sjuksköterska Nurse [MH] OR 

Nursing [Fritext] OR  

Nurs* [Fritext] OR  

"Nurs* Staff" [Fritext] OR  

"Psychiatric Nurs*" [Fritext] 

978,618  

2 - Upplevelse “Qualitative Studies" [MH] OR  

Experienc* [fritext] OR  

Attitud* [fritext] OR  

Perception* [fritext] OR  

"Emotion recognition*" [fritext] OR  

Emotion* [fritext] OR  

Interview* [fritext] 

477,211  

3 - Kognitiv sjukdom Dementia [MH] OR 

Dementia* [Fritext] OR  

Amentia* [Fritext] OR  

"Senile Paranoid Dementia*" [Fritext] OR  

"Familial Dementia*" [Fritext] OR  

Alzheimer* [Fritext] OR  

"Alzheimer* Disease*" [Fritext] OR  

"Dementia* Vascular*" [Fritext] OR  

Tauopathie* [Fritext] 

98,003  

4 - Sjukhusavdelning Hospitals [MH] OR 

"Hospital* [Fritext] OR  

"hospital department*" [Fritext] OR  

"public hospital*" [Fritext] OR  

"private hospital*" [Fritext] 

598,830  

5 1 AND 2 AND 3 AND 4 405  

Begränsningar Sökning nr 5 + Engelska + publikationsår 

2011–2021 + Peer-Reviewed 

226 7* 

*2 artiklar sorterades ut under granskning.   
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Bilaga 1. Sökschema 

Databas: PsycInfo 

Datum: 2021-10-06 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda personer med kognitiv 

sjukdom på sjukhusavdelning. 

Sökning nr och 

namn 

Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1 - Sjuksköterska Nurses [MH] OR 

Nursing [Fritext] OR  

Nurs* [Fritext] OR  

"Nurs* Staff" [Fritext] OR  

"Psychiatric Nurs*" [Fritext] 

185,785  

2 - Upplevelse “Qualitative Methods" [MH] OR 

"Qualitative Measures" [MH] OR 

Experienc* [fritext] OR  

Attitud* [fritext] OR  

Perception* [fritext] OR  

"Emotion recognition*" [fritext] OR  

Emotion* [fritext] OR  

Interview* [fritext] 

2,147,634  

3 - Kognitiv sjukdom Dementia [MH] OR 

Dementia* [Fritext] OR  

"Senile Paranoid Dementia*" [Fritext] OR  

"Familial Dementia*" [Fritext] OR  

Alzheimer* [Fritext] OR  

"Alzheimer* Disease*" [Fritext] OR  

"Dementia* Vascular*" [Fritext] OR  

120,136   

4 - Sjukhusavdelning Hospitals [MH] OR 

"Hospital* [Fritext] OR  

"hospital department*" [Fritext] OR  

"public hospital*" [Fritext] OR  

"private hospital*" [Fritext] 

476,026  

5 1 AND 2 AND 3 AND 4 1,246  

Begränsningar Sökning nr 5 + Engelska + publikationsår 

2011–2021 + Peer-Reviewed 

772 9*  

*3 dubbletter togs bort 
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Bilaga 1. Sökschema 

Databas: PubMed 

Datum: 2021-10-08 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda personer med kognitiv 

sjukdom på sjukhusavdelning. 

Sökning nr och 

namn 

Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1 - Sjuksköterska "nurses"[MeSH Terms] OR 

"nurses"[Title/Abstract] OR 

"nursing"[Title/Abstract] OR  

"nursing staff"[Title/Abstract] OR 

"psychiatric nurse"[Title/Abstract] 

461,095  

2 - Upplevelse "interview"[MeSH Terms] OR  

"qualitative research"[MeSH Terms] OR 

"qualitative research"[Title/Abstract] OR 

"qualitative mesures"[Title/Abstract]) OR 

"Experience"[Title/Abstract] OR 

"Perception"[Title/Abstract] OR 

"Interview"[Title/Abstract 

1,117,309  

3 - Kognitiv sjukdom  "Dementia"[MeSH Terms] OR 

"Dementia"[Title/Abstract] OR  

"senile paranoid dementia"[Title/Abstract] 

OR "familial dementia"[Title/Abstract] OR 

"Alzheimers"[Title/Abstract] OR 

"alzheimers disease"[Title/Abstract] OR 

"dementia vascular"[Title/Abstract] 

228,021  

4 - Sjukhusavdelning "hospital departments"[MeSH Terms] OR 

"hospital department"[Title/Abstract] OR 

"Hospitals"[Title/Abstract] OR  

"public hospital"[Title/Abstract] OR 

"private hospital"[Title/Abstract] 

452,595  

5 1 AND 2 AND 3 AND 4 139  

Begränsningar Sökning nr 5 + Engelska + publikationsår 

2011–2021  

100 5* 

*2 dubbletter togs bort  
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Bilaga 2. Artikelöversikt (kvalitativ) 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Brooke, J., & Semlyen, 

J.  

 

Exploring the impact of 

dementia-friendly ward 

environments on the 

provision of care: A 

qualitative thematic 

analysis. 

 

2019, England 

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

demensvänliga 

avdelningsmiljöer 

på ett akutsjukhus 

påverkade vården 

sjuksköterskor 

och vårdbiträden 

tillhandahöll 

patienter med 

kognitiv sjukdom. 

Ändamålsenligt urval 

 

Urval: Deltagarna 

rekryterades från 

avdelningar som var 

anpassade för kognitivt 

sjuka genom att affischer 

sattes upp och information 

förmedlades på 

personalmöten.  

 

Fokusgruppsintervjuer 

Studien gjordes i England 

Data samlades in via 

fokusgrupper som 

diskuterade där 17 

sjuksköterskor och 21 

vårdbiträden deltog. Dessa 

spelades in. 10 

fokusgrupper hölls totalt, 2 

med sjuksköterska, 3 med 

vårdbiträden och resten 

blandade.  

 

Induktiv tematisk analys 

Resultatet visade på att 

sjuksköterskorna upplevde 

miljön på dessa avdelningar 

lugnare och trevligare och 

att det gick att utföra 

personcentrerad vård lättare 

då det var lättare att anpassa 

i den nya miljön, det 

upplevdes också lättare att se 

patienterna.   

Tillförlitligheten: Stärks då 

studien svarar på syftet.  

Verifierbarheten: Stärks då 

genomförande och analys 

beskrivs väl, men sänks då 

intervjufrågorna inte finns med.  

Pålitligheten: Stärks då citat 

från deltagarna finns med samt 

att analysen gjorts av samtliga 

forskare. 

Överförbarheten: Stärks då 

resultatet är överförbart till 

liknande kontexter.  
Bryon, E., Dierckx De 

CasterlÉ, B., & 

Gastmans, C 

 

“Because We See Them 

Naked” - Nurses’ 

Experiences in Caring 

for Hospitalized Patients 

with Dementia: 

Considering Artificial 

Nutrition or Hydration 

(Anh). 

 

2012, Nederländerna 

 

Syftet med 

studien var att 

utforska och 

beskriva hur 

flamländska 

sjuksköterskor 

upplevde sin 

involvering i 

vården av inlagda 

patienter med 

kognitiv sjukdom, 

särskilt i samband 

med artificiell 

näring eller 

hydrering (ANH) 

21 sjuksköterskor valdes 

med ändamålsenligt urval ut.  

 

Inkl: Att de hade jobbat i ett 

år och arbetat med patienter 

med kognitiv sjukdom och 

att det fått ett frågeformulär 

skickat till sig. Av de 74 

besvarade frågeformulären 

valdes deltagarna ut.  

 

Semistrukturerade intervjuer 

Alla intervjuer 

genomfördes av en 

forskare och spelades in 

med samtycke av 

deltagarna.  

 

Kvalitativ innehållsanalys 

Det som framkom i 

resultatet var att 

sjuksköterskorna var berörda 

av patienterna och deras 

sårbarhet, de såg sig själva i 

patientens ställe och försökte 

ser saker ut deras perspektiv. 

Flera sköterskor kände sig 

uppgivna och fick göra saker 

som gick emot deras 

värderingar, de betraktade 

också beslutsprocessen som 

såväl svår som positiv, 

beroende på hur deras beslut 

bidragit till god vård eller ej.  

Tillförlitligheten: Är stärkt då 

studien svarar till dess syfte.  

Verifierbarheten: Stärks då 

intervjufrågor tas upp och 

genomförandet och analysen är 

välbeskrivna.  

Pålitligheten: Stärks eftersom 

alla forskare är med i analysen 

och GT har använts.  

Överförbarheten: Är stärkt då 

resultatet kan överföras till 

andra arbetsplatser som liknar 

deltagarnas.  
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Bilaga 2. Artikelöversikt (kvalitativ) 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Dookhy, J & Daly, L 

 

Nurses’ experiences 

of caring for persons 

with dementia 

experiencing 

responsive 

behaviours in an 

acute hospital: A 

qualitative 

descriptive study 

 

2021, Irland 

 

 

Syftet med studien 

var att utforska 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

vårda personer med 

kognitiv sjukdom 

som påvisade 

utåtagerande 

beteenden på 

akutsjukhus 

Ändamålsenligt urval.  

 

Urval: 9 sjuksköterskor som 

jobbade på medicinsk (6) & 

kirurgiska (3) avd. mellan 

6mån-10år belägna på Irland 

 

Inkl: sjuksköterskor, 6 

månaders arbete, erfarenhet 

ta hand om personer med 

kognitiv sjukdom och ville 

frivilligt delta i studien. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Tillstånd söktes från 

Sjuksköterskedirektör för att 

genomföra studien. 

Affischer som studien sattes 

på anslagstavlor på 

medicinska och kirurgiska 

avdelningar och intresserade 

sjuksköterskor kontaktade 

den första författaren. 

 

En tematisk analysmetod 

användes för att analysera 

data, med Braun och Clarkes 

(2006) sexstegsmetod 

 

Resultatet visade på 

utmaningar i 

omvårdnaden, beroende på 

miljö, tidsbrist, vård 

prioriteringar. Även en 

strävan efter 

personcentrerad vård, där 

erfarenheter, kunskap, 

lyhördhet och vilja att 

vända utmaningarna fanns 

hos deltagarna. Det visade 

också att de stävade efter 

en beredskap vad gällde 

både miljön och kunskap 

om sjukdomen. 

Tillförlitligheten: Stärks då 

studien svarar på syftet och i 

resultatet presenteras även citat 

som ger en ökad förståelse 

Verifierbarheten: Stärks då 

intervjufrågor presenteras och 

genomförande och analys 

beskrivs väl.  

Pålitligheten: Sänks då ingen 

förförståelse är beskriven. Stärks 

då båda forskarna deltog i analys 

och en modell användes  

Överförbarheten: Stärks då 

resultaten är överförbara till 

liknande arbetsplatser.  

Fukuda, R., Shimizu, 

Y & Seto, N 

 

Issues experienced 

while administering 

care to patients with 

dementia in acute 

care hospitals: A 

study based on focus 

group interviews 

 

2015, Japan 

 

Syftet med studien 

var att undersöka de 

svårigheter och 

problem som 

sjuksköterskor 

möter när de 

tillhandahåller vård 

till patienter med 

kognitiv sjukdom 

på akutsjukhus i 

Japan. 

Kriterieurval 

 

Urval: 50 Sjuksköterskor på 

kirurgiska & medicinska 

avd. på 6 akutsjukhus i 

västra regionen i Japan  

  

Inkl: Arbetat mindre än 3 år, 

utan tidigare erfarenhet av 

arbete med kognitiv 

sjukdom.  

 

Fokusgruppsintervjuer på 

mellan 1–1,5h 

Deltagarna valdes ut av 

sjuksköterskedirektörena på 

sjukhusen, efter att ha 

konsulterat det med 

ledningssköterskan på 

respektive avd. Deltagarna 

fyllde i ett frågeformulär om 

sig själva och sedan hölls 

intervjuerna på respektive 

sjukhus i mötesrum privat.  

 

Kvalitativ innehållsanalys 

med en metod utvecklad av 

J. Kawakita 

Resultatet visade på 

problematik vad gällde 

patientbeteende med en 

påverkan på många 

människor. Det påverkades 

negativt av bristande 

erfarenhet och organisation 

på sjukhusen. Det visade 

också att skyddsplaner för 

såväl sjuksköterskorna 

själva som sjukhuset 

därför skapats.  

Tillförlitligheten: Stärks då citat 

från deltagarna finns med samt att 

studien svarar på syftet.  

Verifierbarheten: Stärks då 

intervjufrågorna presenteras.  

Pålitligheten: Stärks då deltagare 

och forskare inte haft en relation 

sedan tidigare och alla forskarna 

deltog i analysen. Sänks då ingen 

förförståelse finns beskriven.  

Överförbarheten: Stärks, då 

kontexten är väl beskriven och 

kan överföras till liknande 

kontexter.  
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Bilaga 2. Artikelöversikt (kvalitativ) 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Featherstone, K., 

Northcottb, A & 

Bridgesc, J 

 

Routines of 

resistance: An 

ethnography of the 

care of people living 

with dementia in 

acute hospital wards 

and its consequences 

 

2017, Storbritannien  

 

Syftet var att 

undersöka hur 

motstånd mot vård 

visar sig inom den 

akuta miljön och 

förstås, 

klassificeras och 

därefter hanteras av 

avdelningspersonal. 

Ändamålsenligt urval där 

fem sjukhus valdes ut. 2 

stora universitetssjukhus, 2 

medelstora och ett mindre 

sjukhus i England och 

Whales 

 

Inklusionskriterier var 

patienter, personal och 

besökare som besökte 

avdelningarna  

 

Datainsamlingsmetoderna 

som användes var 

observationer och intervjuer 

Avdelningscheferna 

tillfrågades och sedan gav 

personalen på avdelningarna 

sitt medgivande. Verbal 

information om studien gavs 

och även frivillighet att delta 

i den, skriftligt samtycke 

skrevs ner.  

 

Etnografiska intervjuer ägde 

rum under arbetstiden  

 

Grounded Theory användes 

under analysen  

Resultaten i studien var 

sjuksköterskors upplevelse 

av fysiskt och verbalt 

motstånd till vård, som 

varierade i grad över dygnet.  

Motstånd till medicinering, 

omvårdnadsarbete och 

rutiner samt begränsning i 

tid att sitta ner och samtala 

och förklara.  

Tillförlitlighet: Stärks då 

resultatet svarar på syftet. 

Verifierbarhet: Stärks då 

studien ger djupa och ingående 

beskrivningar som ger inblick i 

situationerna.  

Pålitlighet: Stärks då alla 

författarna deltagit i analysen 

och inte hade någon tidigare 

relation till deltagarna.  

Överförbarhet: Resultatet kan 

överföras till andra liknande 

kontexter. 
 

Krupic, F., Eisler, T., 

Sköldenberg, O., & 

Fatahi, N 

 

Experience of 

anaesthesia nurses of 

perioperative 

communication in hip 

fracture patients with 

dementia 

 

2016, Sverige 

Syftet med studien 

var att beskriva 

narkossköterskors 

erfarenhet av de 

svårigheter som 

uppstår i 

vårdsituationer och 

hur kommunikation 

med patienter 

kan bibehållas i den 

perioperativa 

miljön av 

höftfrakturkirurgi 

Strategiskt urval  

Urval: 

Anestesisjuksköterskor med 

fem års erfarenhet 14 

tillfrågades men endast 10 

deltog.  

 

Inkl: Att ha fem års 

erfarenhet av arbete inom 

ortopediskt arbete.  

 

Semistrukturerade intervjuer 

Sjuksköterskorna 

kontaktades och tillfrågades 

av författare 1 och 

intervjuades. Intervjuerna 

hölls ansikte mot ansikte och 

tog mellan 60–90 minuter.  

 

En kvalitativ 

innehållsanalysmetod i 

enlighet med Graneheim och 

Lundman gjordes.  

Resultatet av studien visade 

på att sjuksköterskorna 

upplevde att extra tid var 

tvunget för såväl omvårdnad 

som kommunikation. Ett 

holistiskt vårdande var 

obligatoriskt och att 

möjliggöra 

patientdeltagande är av stor 

vikt. Tillföra och bekräfta 

patienten visade sig även 

göra situationerna med 

hanterbara.  

Tillförlitligheten: Stärks då 

studien ger svar på sitt syfte.  

Verifierbarheten: Stärks då 

såväl genomförande som analys 

beskrivs utförligt men sänks då 

intervjufrågorna inte finns 

beskrivna 

Pålitligheten: Stärks eftersom 

citat från deltagarna inger 

förståelse samt att analysen 

gjorts av samtliga forskare.  

Överförbarheten: Stärks då 

resultatet går att använda och 

överföra till liknande kontexter.  
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Bilaga 2. Artikelöversikt (kvalitativ) 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Pinkert, C., Faul, E., 

Saxer, S., Burgstaller, 

M., Kamleitner, D., 

& Mayer, H. 

 

Experiences of nurses 

with the care of 

patients with 

dementia in acute 

hospitals: A 

secondary analysis 

 

2018, Tyskland och 

Österrike 

Syftet var att 

beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

ta hand om 

personer med 

kognitiv sjukdom i 

akuta 

sjukhusmiljöer. 

Ändamålsenligt urval 

 

Urval: Sju fokusgrupper 

bestående av 46 

sjuksköterskor från 

österrikiska avdelningar och 

fem fokusgrupper 

omfattande 22 

sjuksköterskor från tyska 

akutvårdsavdelningar  

 

Inspelade fokusgrupps 

diskussioner med 

semistruktrurerade intervjuer 

 

Inspelade 

fokusgruppsdiskussioner 

från två tidigare studier 

analyserades på nytt.  

 

Deduktiv kvalitativ analys 

Resultatet visade på att 

sjuksköterskor står inför 

stora osäkerheter vad gäller 

vårdande av patienter med 

kognitiv sjukdom i akuta 

sjukhusmiljöer. Det visar 

också på att en 

personcentrerad vård blir 

begränsad i dessa kontexter.   

Tillförlitligheten: Stärks då 

studien svarar på syftet.  

Verifierbarheten: Stärks då 

genomförande och analys 

beskrivs väl, men sänks då 

intervjufrågorna inte finns med.  

Pålitligheten: Stärks då citat 

från deltagarna finns med samt 

att analysen gjorts av alla 

forskarna.  

Överförbarheten: Stärks då 

resultatet är överförbart till 

liknande kontexter.  

Scerri, A., Innes, A., 

& Scerri, C 

 

Dementia care in 

acute hospitals—A 

qualitative study on 

nurse managers’ 

perceived challenges 

and solutions 

 

2019, Malta 

 

Syftet med studien 

var att utforska de 

upplevda 

utmaningarna hos 

sjuksköterskechefer 

vid vård av 

patienter med 

kognitiv sjukdom 

på akutsjukhus och 

identifiera möjliga 

lösningar för att 

möta dessa 

utmaningar 

Ändamålsenligt urval 

 

Urval: 16 Utvalda 

sjuksköterskechefer med 

kunskap om ämnet. Alla 

andra exkluderades. 

 

Fokusgruppsintervjuer och 

observationer.  

 

 

 

Studien genomfördes på ett 

sjukhus på Malta, där två 

fokusgrupper med sexton 

sjuksköterskechefer som var 

inbjudna.  

Intervjuerna och 

observationerna hölls i två 

grupper med åtta i varje 

grupp.  

 

Deduktiv kvalitativ analys 

Resultatet visade på att 

sjuksköterskorna upplevde 

att det fanns flera 

organisatoriska utmaningar, 

som miljö, utbildning, 

ledarstilar och 

vårdkorrigering som 

inverkade på kvalitén på 

vården för patienter med 

kognitiv sjukdom.  

Tillförlitligheten: Stärks då 

studien svarar på sitt syfte och 

citat från deltagarna tas upp i 

resultatet.  

Verifierbarheten: Stärks då 

intervjufrågorna finns med och 

går att göra om.  

Pålitligheten: Stärks då 

analysen gjordes av alla 

samtliga forskare och sänks då 

ingen förförståelse är 

nedskriven.  

Överförbarheten: Stärks då 

resultatet är överförbart till 

liknande miljöer.  
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Bilaga 2. Artikelöversikt (kvalitativ) 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Shannon, K., Grealish, L 

& Cruickshank, M 

 

The care of older people 

with dementia in rural 

Australian hospitals – a 

case study 

 

2018, Australien 

 
 

Denna studie 

syftade till att 

utforska hur 

sjuksköterskor 

på 

landsbygdssjukh

us tog hand om 

personer med 

kognitiv 

sjukdom. 

 

 

Ändamålsenligt urval av 21 

sjuksköterskor som arbetade 

på studieplatserna.  

 

Inkl: Sjuksköterskor som 

arbetade på sjukhusen.  

 

8 Sjuksköterskor deltog 

endast i intervjuerna och 2 

endast i observationerna, 

övriga deltog i båda.  

Observationer och 

semistrukturerade intervjuer 

Tre sjukhus på landsbygden 

i Nes South Wales, 

Australien där ett valdes ut 

och sjuksköterskorna där 

intervjuades på sin 

arbetsplats, förutom en som 

intervjuades över telefon.  

 

Kvalitativ innehållsanalys  

Resultatet visade på att 

sjuksköterskorna upplevde 

personerna vandrande som 

bra och dåligt då det lugnade 

dem men även var potentiellt 

farligt. Det visade även att 

de ville hålla rutiner för att 

underlätta för dem och 

miljön lugn och fridfull. De 

upplevde det även bra när 

anhöriga eller närstående var 

nära dem.  

Tillförlitligheten: Stärks då 

studiens resultat svarar på dess 

syfte.  

Verifierbarheten: Stärks då 

intervjufrågorna behandlas och 

även då analys och 

genomförande är välbeskrivna.  

Pålitligheten: Stärks då alla 

forskare var med i analysen, 

men sänks då ingen 

förförståelse finns nedskriven.  

Överförbarheten: Stärks, då 

resultaten kan överföras till 

liknande kontexter.  

Watkins, S., Murphy, F., 

Kennedy, C., Dewar, B., 

& Graham, M. 

 

Caring for an older 

person with dementia in 

the Emergency 

Department (ED):  

An Appreciative Inquiry 

exploring family member 

and ED nurse 

experiences. 

 
2019, Irland 

 

Syftet var att 

utforska 

erfarenheter av 

akutsjuksköters

kor som tar 

hand om äldre 

personer med 

kognitiv 

sjukdom i en 

sekvens av 

vården. 

Ändamålsenligt urval 

 

12 sjuksköterskor anmälde 

sitt intresse att delta och 

informerades om studien 

både verbalt och skriftligt.  

 

Inkl: Sjuksköterskor som 

jobbare på akutmottagningen 

 

Observationer  

Deltagarna observerades av 

forskaren i tre till fyra 

timmar åt gången och i totalt 

30 timmar  

 

Observationen skedde enligt 

AI – Appreciative Inquiry 

 

Tematiska analys enligt 

Braun och Clarke användes.  

Resultatet visade att 

sjuksköterskor på 

akutmottagningen oroade sig 

för patienterna med demens 

och över att de flyttades runt 

i olika miljöer. Även att 

erbjuda mänsklig närhet och 

tröst till oroliga patienter 

visade sig viktigt för dem.  

Tillförlitligheten: Stärks då 

studien svarar på sitt syfte.  

Verifierbarheten: Stärks då 

genomförandet och analysen av 

materialet beskrivs väl.   

Pålitligheten: Stärks eftersom 

samtliga forskare deltagit i 

analysen, sänks då förförståelse 

saknas.  

Överförbarheten: Stärks 

eftersom kontexten går att 

överföra till liknande kontexter.  
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Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Yous, M. L., Ploeg, 

J., Kaasalainen, S., & 

Martin, L. S 

 

Nurses’ Experiences 

in Caring for Older 

Adults with 

Responsive 

Behaviours of 

Dementia in Acute 

Care 

 
2019, Canada 

 

 

Syftet studien var 

att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelse av att 

vårda äldre vuxna 

med kognitiv 

sjukdom och 

utåtagerande 

beteenden i akuta 

medicinska miljöer 

och deras 

rekommendationer 

för att förbättra 

vården för kognitivt 

sjuka. 

Ändamålsenligt urval  

 

Urval: 10 sjuksköterskor och 

5 sjukvårdspersonal 

 

Inkl: Maximal variation på 

deltagarna och teoretiskt 

urval. Inkl. för 

sjuksköterska; att vara 

legitimerad, arbeta i en akut 

medicinsk miljö, ha tagit 

hand om minst en patient 

med kognitiv sjukdom och 

utåtagerande beteende under 

de senaste två åren  

Semistrukturerade intervjuer 

E-post skickades till alla 

berättigade deltagare och 

information förmedlades av 

chefer på avdelningsmöten.  

 

Intervjuerna var på tu man 

hand, varade mellan 25–45 

minuter och spelades in.  

 

Data analyserades med hjälp 

av Braun och Clarkes 

erfarenhetsmässiga 

tematiska analys 

Resultatet av studien visade 

på att vården var komplex 

att tillhandahålla för dessa 

patienter då känslor ofta 

svajar och vårdandet kräver 

mer kraft och energi. Den 

visade även att 

farmakologisk hjälp ofta 

togs till i dessa situationer 

och hade god effekt men 

även att icke farmakologiska 

strategier fanns. Vidare 

framkom en upplevelse av 

tidsbrist och stökiga miljöer 

som försvårade arbetet.  

Tillförlitligheten: Stärks då 

citaten visar på djup och studien 

svarar på sitt syfte 

Verifierbarheten: Stärks 

eftersom metod, analys och 

intervjufrågor är beskrivna.  

Pålitligheten: Stärks då det är 

välbeskrivet hur analys gick till 

men sänks då inte förförståelse 

finns med.  

Överförbarheten: Stärks då 

urval och kontext är väl 

beskrivet och resultatet är 

överförbart till andra grupper 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Studiedesign 

Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Cantone, D., Attena, 

F., Cerrone, S., 

Fabozzi, A., 

Rossiello, R., 

Spagnoli, L., & 

Pelullo, C. P.   

 

Lying to patients with 

dementia: Attitudes 

versus behaviours in 

nurses 

 

2019, Italien 

Denna studie syftade till 

att utvärdera 

sjuksköterskors attityder 

och beteenden gentemot 

användningen av lögner 

mot patienter med kognitiv 

sjukdom 

Epideminologisk 

tvärsnittstudie 

Ändamålsenligt urval 

 

Urval: Sjuksköterskor 

som jobbade på de 

utvalda sjukhusen.  

 

Inkl: Sjuksköterskor som 

jobbade på de utvalda 

sjukhusen. 235 där 23 

inte ville delta 

 

Enkäter 

 

Frågeformulären var två 

och delades slumpartat ut 

till sjuksköterskorna, den 

ena undersökte attityder 

(106) och den andra 

beteende (106). 212 

sjuksköterskor från Italien 

deltog och informerades 

genom korta möten och 

fick besvara formulären i 

skiftbyten. De fylldes i 

anonymt och med 

samtycke.  

 

Deskriptiv analys  

Resultatet visade på att 

väldigt få 

sjuksköterskor inte 

använde lögner. 

Lögnerna användes för 

att avvärja aggressiva 

beteenden och att spara 

tid genom det. Endast 

få upplevde det som fel 

att använda lögner för 

att underlätta arbetet.   

Internvaliditet: Stärks då studien 

svarar på syftet. 

Reliabilitet: Stärks genom att 

enkäten förtestats och granskats 

av ämneskunniga forskare.  

Objektivitet: Stärks då data kan 

överföras till andra kontext 

Externvaliditet: Stärks då endast 

sjuksköterskor deltog och därför 

kan det generaliseras till andra 

sjuksköterskor.  

 

Kang Y., Moyle W & 

Venturato, L.  

 

Korean nurses’ 

attitudes towards 

older people with 

dementia in acute 

care settings 

 

2011, Korea 

 

Syftet var att identifiera 

och beskriva koreanska 

sjuksköterskors attityder 

till äldre med kognitiv 

sjukdom i 

akutvårdsmiljöer och att 

undersöka effekten av 

utvalt sociodemografiskt 

arbete och 

omvårdnadsarbete.  

Ändamålsenligt urval 

Urval: 120 

sjuksköterskor från 

privata sjukhus och 80 

från offentliga 

Inkl: Legitimerade 

sjuksköterskor som 

arbetade på medicinska- 

eller kirurgiska enheter 

även enhetschefer som 

var sjuksköterskor 

inkluderades.  

Tvärsnittsstudie, enkäter 

Undersökningen delades ut 

av enhetschefer och 

sjuksköterskedirektörer 

som även informerats om 

studien. Den besvarades 

under enhetsmöten på 

avdelningarna.  

 

Deskriptiv statistik 

Resultatet visar på 

måttligt positiva 

attityder och 

upplevelser av att vårda 

äldre personer med 

kognitiv sjukdom. Det 

visade även att 

sjuksköterskor på 

medicinavdelningar 

hade betydligt mer 

positiva attityder. 

Erfarenhet och deras 

ställning påverkade 

också attityderna 

markant.  

Internvaliditet: Studien  

svarar på sitt syfte så den stärks. 

Reliabilitet: Stärks genom att 

enkäten förtestats och granskats av  

ämneskunniga forskare. Sänks 

eftersom enkäten gjordes av 

forskaren.  

Objektivitet: Stärks då dem 

statistiska metoden är rätt 

(median) och resultatet är 

överförbart till andra avdelningar.  

Externvaliditet: Urvalet var 

endast sjuksköterskor vilket gör 

det generaliserbart till andra 

sjuksköterskor.  
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Urval 
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Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Keuning-Plantinga, A., 

Roodbol, P. F., Krijnen, W. P., 

& Finnema, E. J. 

 

Nurses’ perceptions in caring for 

people with dementia in  

Dutch acute hospital 

 

2020, Nederländerna  

 

Denna studie 

syftade till att 

beskriva 

omvårdnad för 

patienter 

med kognitiv 

sjukdom på 

akutsjukhus 

Tvärsnittsstudie,  

Ändamålsenligt urval 

229 sjuksköterskor deltog 

 

Inkl: Sjuksköterskor med 

erfarenhet av att vårda 

patienter med kognitiv 

sjukdom på sjukhus, med 

minst tre månaders 

erfarenhet och som ville 

delta.  

 

Enkäter 

Ett frågeformulär 

distribuerades 

online med 

chefernas hjälp, där 

alla avdelningar 

inkluderades. Det 

sändes ut till sju 

akutvårdssjukhus i 

norra 

Nederländerna och 

även i social media.  

 

Deskriptiv analys 

 

Studiens resultat visade att 

sjuksköterskor uttrycker 

blandade känslor för 

omvårdnaden av patienter 

med kognitiv sjukdom, även 

att de tillämpar 

förebyggande insatser. 

Sjuksköterskors attityder och 

uppfattningar varierar 

beroende på vilket sjukhus 

eller avdelning de jobbar på, 

utbildningsnivå, arbetade 

timmar under veckan och 

om kurser i demens lästs. 

 

  

Internvaliditet: Stärks då 

studien svarar på sitt syfte. 

Reliabilitet: Stärks genom att 

enkäten förtestats och granskats 

av ämneskunniga forskare, 

Chronback’s alpha samt att 

enkäten är tidigare beprövad 

och godkänd.  

Objektivitet: Stärks då data kan 

överföras till andra kontext  

Externvaliditet: Stärks då 

endast sjuksköterskor deltog och 

därför kan det generaliseras till 

andra sjuksköterskor.  

 

 


