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Sammanfattning 

Bakgrund: Det är en utmaning för sjuksköterskor att arbeta med personer som har en 

diagnostiserad demenssjukdom. Beteendemässiga och psykiska symtom, BPSD, är de 

symtom som personer med demens lider av. Vårdpersonalens uppgift är lindra dessa 

symtom genom att arbeta så personcentrerat som möjligt. Personcentrerad vård innebär 

att vårdpersonal har förståelse för sjukdomen och dess förlopp och att bemötandet består i 

att värna om personens integritet och vilja. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom och BPSD-symtom på särskilt 

boende. Metod: Studien är utformad som en litteraturstudie där kvalitativa och 

kvantitativa vetenskapliga artiklar ligger som en grund. Högskolan Kristianstads 

granskningsmall används vid granskning av artiklarnas kvalitet. Trestegsmodellen av 

Friberg (2012) används vid analys av artiklarna. Resultat: Resultaten är uppdelade i två 

huvudkategorier. Första huvudkategorin är sjuksköterskors erfarenhet av 

beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. Under denna kategori finns 

två underkategorier, Farmakologisk behandling som åtgärd samt hur BPSD-symtom 

påverkar arbetsmiljö. Andra huvudkategorin är sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta 

med icke-farmakologisk behandling vid beteendemässiga och psykiska symtom vid 

demenssjukdom. Under denna kategori bildades två underkategorier, vikten av 

personcentrerad vård samt kompetens, erfarenhet och utbildning som beskrivs som en 

betydelsefull del i vårdande. 
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Inledning 

Demenssjukdom räknas som en folksjukdom i Sverige. Det finns olika 

sjukdomsdiagnoser av demens där hjärnan påverkas, vilket i sin tur påverkar 

kognitiva och psykiska beteende. Enligt världshälsoorganisationen, WHO (2018) 

förväntas en kraftig ökning i hela världen av personer som har någon form av 

demensdiagnos. Vården av personer med demens är specifik och kräver mycket 

resurser i form av vårdpersonal. Personal med specialkompetens och erfarenhet av 

att vårda personer med demens kan ge dem en mer specifik och relevant vård. 

Vårdpersonalens uppgift är att arbeta så personcentrerat som möjligt, detta genom 

att arbeta med symtomlindring vid beteendemässiga och psykiska symtom, 

förkortat BPSD. 

Bakgrund 

Demenssjukdom är en sjukdom som på olika sätt påverkar hjärnan och i och med 

detta uppkommer nya eller nytillkomna fysiska, beteendemässiga och psykiska 

symtom. Det finns olika former av demenssjukdomar. Den vanligast 

förekommande demensdiagnos är Alzheimers sjukdom. Sjukdomen kommer ofta 

smygande och tidiga symptom kan vara minnesstörningar (Dahl, 2013; Basun et 

al., 2013). Näst vanligaste demensdiagnosen är vaskulär demens, vilket innebär 

patologiska förändringar i hjärnans blodkärl (Basun et al., 2013). Dessa 

förändringar kan ge vanliga symtom som innebär nedsatt initiativförmåga, 

personlighetsförändringar, svårt att planera och genomföra aktiviteter. 

Frontotemporal demens är en mindre vanlig diagnos, där symtomen kan vara 

personlighetsförändringar, irritation och känslomässig avtrubbning. 

Demenssjukdomar kan även bero andra hjärnskador på grund av till exempel 

trauma, hjärntumör eller alkoholmissbruk (Skog, 2019).  

Generellt vid alla demensdiagnoser kan den drabbade personen uppleva 

beteendemässiga symtom vid demenssjukdom, även kallat BPSD-symtom, såsom 

oro, ångest, hallucinationer, störd nattsömn, vanföreställningar, vandrande och 

agiterat beteende (Cerejeira et al., 2012; Skog, 2019). Det är viktigt att utreda om 

det finns fysiskt bakomliggande orsaker, exempelvis kan ett utåtagerande 
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beteende bero på smärta och då ska smärtan behandlas (Basun et al., 2013; 

Blomqvist, 2011).  

Farmakologisk behandling används i större utsträckning till personer med demens 

som lider av BPSD symtom. Symtomen som lindras med läkemedel är ofta oro, 

ångest, utåtagerande beteende och hallucinationer och det är sederande eller 

antipsykotiska läkemedel som används i hög grad. Biverkan kan innebära att 

symtomen i stället förvärras efter läkemedelsintag samt att fallrisken blir större 

(Fonad et al., 2009).  

Behandling och omvårdnad kan ges både i ordinärt boende och på särskilt boende. 

Skulle personen med demens ha svårt att bo kvar i sitt hem av olika orsaker som 

till exempel att personen glömmer stänga spisen, släcka ljus eller går ut och inte 

hittar hem finns särskilt boende som ett alternativ. På särskilt boende finns 

fördelar som bland annat personal dygnet runt som kan göra att personen med 

demens får tillsyn och kan känna sig trygg och säker i sitt vardagliga liv 

(Heggestad et al., 2015). I Sverige har invånarna en rättighet att få hjälp med sin 

omvårdnad efter att en behovsbedömning genomförts av biståndshandläggare som 

arbetar i kommunen enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Definitionen av 

särskild boende beskrivs av Socialstyrelsen (2013) som ett boende för äldre 

personer där det finns behov av särskild omsorg och stöd under hela dygnet. 

Miljön ska vara hemlik och med utrymmen som är gemensamma. Boendet ska 

vara utformat för att skapa trygghet, självständighet men även utrymmen för 

sociala aktiviteter och delaktighet ska finnas (Socialstyrelsen, 2013; Wijk 2004). 

Personcentrerad omvårdnad utgår ifrån personcentrerad vård där omvårdnaden 

innefattar personens delaktighet, självbestämmande, integritet och vilja 

(Socialstyrelsen, 2017). Att identifiera och tolka symtom ingår i sjuksköterskans 

ansvarsområde samt även att sätta in adekvata individuella omvårdnadsåtgärder 

(Visser et al., 2008). Viktigt är att se personen som en person och inte som en 

sjukdom eller en diagnos (Blomqvist, 2017; Edvardsson, 2008; Kristersson-

Uggla, 2020; McCormack & McCance, 2021; Sandman & Kjellström, 2013). 

Fysiska aktiviteter liksom sociala aktiviteter rekommenderas och anpassas efter 

personens behov med hjälp av sjuksköterskan (Socialstyrelsen, 2020). Behovet 
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kan även innebära stillhet eller tid för minnen, vilket innebär att vårdpersonal bör 

respektera personens vilja att avstå från aktiviteter (Skog, 2019). Flera 

professioner i omvårdnadsteamet, däribland sjuksköterskor, samarbetar för att 

försöka minska personens beteendemässiga och psykiska symptom och därmed 

öka livskvalitén genom den personcentrerade vården (McCance & McCormack, 

2013; Skog, 2019).  

De flesta personer som har en demensdiagnos utvecklar någon gång BPSD-

symtom, detta orsakar stort lidande och skapar en utmaning för både anhöriga och 

sjuksköterskor som arbetar med patientgruppen. Farmakologisk behandling är 

vanligt trots att icke-farmakologisk behandling är riktlinje enligt Socialstyrelsen 

(2017). Det blir därmed av betydelse att beskriva vilka erfarenheter sjuksköterskor 

har av att vårda personer med BPSD. Deras erfarenheter kan överföras till bredare 

sammanhang i syfte att utveckla en bättre personcentrerad vård. 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med 

demenssjukdom och BPSD på särskilt boende. 

Metod                          

Design 

Studiens design är en allmän litteraturstudie, av vetenskapliga kvalitativa och 

kvantitativa artiklar som svarar på syftet. Friberg (2012) förklarar att en 

litteraturstudies avsikt är att få en helhetssyn inom det valda området så att den 

aktuella kunskapen som finns lyfts fram på ett vetenskapligt sätt och för att utöka 

kunskaperna kring ämnet. En kvalitativ ansats används när studiens författare vill 

undersöka personers erfarenheter och upplevelser enligt Henricson och Billhult 

(2017). 

Sökvägar och urval 

Först genomfördes en pilotsökning av vetenskapliga artiklar i databaserna Cinahl 

complete och PsycInfo för att få uppfattning av hur mycket och vilken forskning 
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som fanns direkt relaterade till syftet. Därefter genomfördes den slutgiltiga 

databassökningen, databaserna innehöll medicinsk och omvårdnadsinriktad 

forskning (Karlsson, 2017). Vid sökningar används sökord och ett sökord är ett 

sökblock där det finns synonymer i varje block. De ord som valts ut till 

sökblocken är de ämnesord som identifierats i syftet: demens, sjuksköterska, 

erfarenhet, boende och omvårdnad. Ämnesord finns i sökblocken och är 

markerade med (MH). Synonymer med trunkering (*) användes vid 

pilotsökningen i Cinahl för att få olika böjningar på stam-ordet (Karlsson, 2017). 

Även citationstecken (“) används vid artikelsökningen i databaserna så att 

sökningen genomföras enbart på den kombinationen. Sökning som genomförs på 

det här sätt är en frassökning vilket innebär att flera ord hålls ihop som ett enda 

ord (Karlsson 2017). Översikt av databassökningens ämnesord och tillhörande 

synonymer finns beskrivet i bilaga 1. Först genomförts sökningen på ämnesord 

och dess synonymer med hjälp av Booleska termen OR, sen genomförts en 

omfattande sökning på alla ämnesord och synonymer genom att kombinera de 

med termen AND (Karlsson, 2017). Svensk Mesh används för att översätta 

ämnesord och deras synonymer till engelska, baserat på det skapats fem sökblock. 

Inklusionskriterier som användes vid sökningarna var att artiklarna ska vara 

skrivna på engelska eller svenska och publicerade mellan åren 2009-2020, samt 

svara på litteraturstudiens syfte. databassökningen Inga exklusionskriterier 

användes vid sökningarna. 

Granskning och analys 

Första åtgärden innebar att författarna till denna studie läste igenom de olika 

rubrikerna på artiklarna som kom upp vid sökning. Därefter lästes abstrakten för 

att se innehållet i artiklarna och detta görs för att få en bättre inblick om artikeln 

skulle kunna passa till aktuellt syfte eller ej. När artiklarna som passade studiens 

syfte valdes ut påbörjades granskningen. Vid granskning av vetenskapliga 

artiklarna användes granskningsmall från Högskolan Kristianstad, för att se om de 

kvantitativa och kvalitativa artiklarna höll en viss kvalitet. (Blomqvist, Orrung 

Wallin, & Beck, 2016). Granskningsmall finns för både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar där båda använts i denna litteraturstudie. Kvalitetsbegrepp för 
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trovärdighet i kvantitativa studier: intern validitet, extern validitet, objektivitet 

samt reliabilitet. Kvalitativa granskningsmallen inbegriper begreppen 

tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet samt överförbarhet. (Blomqvist, Orrung 

Wallin, & Beck, 2016). De artiklar som inte har resultat som svarar på 

litteraturstudiens syfte valdes bort. Artiklarna som använts skrivs in i en 

artikelöversikt - bilaga 2, där man får en överblick samt hur god kvaliteten är på 

artikeln (Friberg, 2012). De artiklar som valdes ut anses ha ett svar på 

litteraturstudiens syfte samt var även granskade utifrån granskningsmall. Därefter 

påbörjades analysprocessen. Analysen är av stor betydelse för att utesluta studier 

som inte svarar på syftet (Friberg ,2012). Vid analysen användes trestegsmodellen 

(se figur 1). Artiklarna analyserades genom att först bryter ner resultaten i olika 

delar för att sedan sortera de olika delarna och föra ihop delarna till en helhet. 

Första steget i trestegsmodellen innebär att författarna läser valda artiklar flera 

gånger både enskilt och sedan tillsammans. Steg nummer två innebär att de olika 

fynd som hittades i artiklarnas resultat som passar in i författarnas syfte 

sammanställdes. I tredje steget görs en överblick och sammanställning av de olika 

uttagna delarna ur resultatet vilket innebär att analysen av artiklarna blir mer 

hanterlig och överskådlig (Friberg, 2012).   
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          Figur 1. Analysprocessen i tre steg enligt Friberg (2012). 

Etiska överväganden 

För att behålla objektiviteten i de forskningsresultat som ska erhållas är det viktigt 

att redogöra för sin förförståelse, vilket gjordes av författarna, och att detta 

genomfördes innan studien startade. Denna litteraturstudie uppfyller etiska 

principer genom att författarna enbart har använt sig av artiklar som genomgått 

etiskt godkännande av etisk kommitté. Författarna till denna studie redovisar ett 

resultat som är sanningsenligt, icke missvisande och ej heller vinklat (Birkler, 

2012). Forskning ska vara väsentlig och leda till ny kunskap som är värdefull. 

Även de mänskliga rättigheterna ska tillgodoses och däribland ingår att allt 

deltagande i forskningsprojekt ska vara frivilligt och kunna avbrytas när som helst 

under processen. Likaså ska en forskning aldrig skada en människa utan det är 

viktigt att se att alla människor har ett värde som inte ska utnyttjas på fel sätt 

(Sandman & Kjellström, 2018). Enligt Helsingforsdeklarationen är en av de 
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grundläggande principerna att omsorg om individen ska gå före vetenskapens och 

samhällets intressen (WMA, 2018). 

Förförståelse 

Egna erfarenhet av att arbeta med personer med demens på ett särskilt boende 

visar att det i vissa fall finns brister i omvårdnaden. Vårdpersonal som arbetar på 

ett boende med inriktning demens har ibland knappa kunskaper och brist på 

erfarenhet om varför det är viktigt att ha kännedom om BPSD åtgärder, varför de 

finns och hur man utför dessa. Bemötande kan innebära stora konsekvenser på det 

psykiska måendet hos personerna, ett bra bemötande ökar det psykiska välmående 

medan ett sämre bemötande visar sig i ett psykiskt illabefinnande. För att undvika 

skrik, agiterat beteende, oro eller liknande beteende så är det ibland den lilla 

åtgärden och rätt bemötande som behövs samt att den utförs kontinuerligt.  

Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie har sammanställts med nio kvalitativa artiklar 

och tre kvantitativa. Samtliga av dessa artiklar ansågs svara på syftet som var att 

”beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom 

och BPSD på särskilt boende”. Åren som valdes ut för sökning av artiklar är 

2009–2020. Studierna är gjorda i länderna Iran (n=1), Irland (n=1), Kanada (n=1), 

Japan (n=1), Sverige (n=3), USA (n=2), Tyskland (n=1), Storbritannien (n=1) 

samt Australien (n=1). Efter analys blev resultatet två huvudkategorier. Första 

huvudkategorin är sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med patienter med 

beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom. Under denna 

kategori finns två underkategorier, farmakologisk behandling som åtgärd samt hur 

BPSD-symtom påverkar arbetsmiljö. Andra huvudkategorin är sjuksköterskors 

erfarenhet av att arbeta med icke-farmakologisk behandling vid beteendemässiga 

psykiska symtom vid demenssjukdom. Under denna kategori bildades två 

underkategorier,  vikten av personcentrerad omvårdnad  samt kompetens, 

erfarenhet och utbildning är en betydelsefull del i vårdande.  
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Figur 2. Resultatets huvud- och underkategorier. 

 

 

Sjuksköterskors erfarenheter av beteendemässiga och 

psykiska symtom vid demenssjukdom 

Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med demensdiagnos är att 

beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom, BPSD är vanligt 

förekommande. Dessa symtom kan innebära utåtagerande beteende såsom 

motorisk oro, puttande, sparkande, ångest och depression. Det kan leda till att 

saker går sönder, att sjuksköterskan och andra vårdtagare skadas eller skadar sig 

själv (Kolanowski et al., 2010). Kategorin innehåller två underkategorier; 

Farmakologisk behandling som åtgärd samt att BPSD- symtom påverkar 

arbetsmiljö. 

 

Farmakologisk behandling som åtgärd 

Läkemedel används i stor utsträckning för att dämpa beteendemässiga och 

psykiska symtom hos personer med demenssjukdom. Sjuksköterskors erfarenheter 
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är att personer med demenssjukdom inte alltid har förmågan att förstå sina 

begränsningar och att detta då kan leda till omdömeslöshet och utåtagerande 

beteende. Farmakologisk behandling kan då vara en åtgärd för en säkrare miljö för 

både sjuksköterskor och personer med demenssjukdom, eftersom symtom som är 

BPSD-specifika är utmanande och det kan påverka både sjuksköterskor och andra 

personer som bor på särskilt boende (Holle et al., 2017).  

“Sun-downing” är ett annat vanligt BPSD-symtom som innebär att symtomen 

yttrar sig framför allt sena eftermiddagar och kvällar. Dessa symtom kan 

exempelvis vara oro, konfusion, ångest och agiterat beteende förknippat med sena 

eftermiddagar och kvällar. Enligt sjuksköterskors erfarenheter är symtom som 

förknippas med sun-downing svåra att hantera och där av vid dessa situationer 

används läkemedel mer frekvent (Hirata et al., 2010; Kolanowski et al., 2010). 

Läkemedel används även frekvent i akuta situationer och att sjuksköterskor erfar 

att läkemedel kan ha en motsatt effekt. Det innebär att det kan leda till ökad 

agiterande beteende (Isaksson et al., 2009; Åström et al., 2004). Sjuksköterskor 

har uppmärksammat att det finns ett samband mellan hög användning av 

läkemedel och allvarlig vårdskada, detta gäller då främst psykofarmaka 

(Thompson Coon et al., 2014).  Enligt sjuksköterskors erfarenheter så personen  

personen med demens kan reagera med BPSD-symtom när hen behöver gå på 

toaletten, är hungrig, törstig, upplever smärta, har en infektion, eller känner sig 

ensam (Clifford & Doody, 2017; Thompson Coon et al., 2014).  

“..the resident's response or their way of responding to a need that needs to be 

met, it may be something simple as the need to go to the toilet, if they need a drink 

and they can't express the need, there may be shouting or calling or getting 

aggressive.” (Clifford & Doody, 2017, s. 45).  

Personer med demenssjukdom visar sig enligt sjuksköterskors erfarenhet ofta ha 

fleraolika sorters läkemedel på grund av samsjuklighet av både fysiska och 

psykiska diagnoser. Kombinationen av både farmakologisk och icke-

farmakologisk behandling är den mest effektiva enligt Kolanowski et al. (2010). 

Vid BPSD är det i första hand icke-farmakologisk behandling som ska användas 

men att sjuksköterskor i stället använder farmakologisk behandling som 
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förstahandsalternativ, vilket inte är en överraskning för sjuksköterskor. Vid 

frustration och maktlöshet hos personal förskrivs ofta mer läkemedel för att på så 

sätt försöka minska det våldsamma beteendet hos personen med demens. Mer 

läkemedel till de boende kan ses som ett slags övergrepp som missgynnar 

vårdtagaren på olika sätt vilket kan innebära trötthet, fall och minskad aptit 

(Hirata et al., 2016; Kolanowski et al., 2010). 

 

BPSD-symtom påverkar arbetsmiljö 

Sjuksköterskor uppgav att vården av personer med demensdiagnos kan ha en stor 

påverkan på deras arbetsmiljö, speciellt när dessa personer har ett utåtagerande 

BPSD-symtom. Vid psykisk påfrestning kände sjuksköterskorna att de själva 

upplevde ilska, brist på empati, maktlöshet, orkeslöshet, professionell 

inkompetens och rädsla mot vårdtagaren vilken kan innebära ökad 

läkemedelsbehandling för personen med demenssjukdom (Åström et al., 2004). 

Fysisk påfrestning var också något som sjuksköterskor ofta har erfarenhet av. 

Dessa påfrestningar uppkom när de mottog våldsamt beteende i form av 

förolämpningar. De befinner sig då i riskmoment där de kan få fysiska skador i 

samband med omvårdnaden av personer med demens (Clifford & Doody, 2017). 

Yngre, heltidsarbetande sjuksköterskor som arbetar dagtid är extra utsatta för 

BPSD-symtom. Påfrestningen både fysiskt och psykiskt för sjuksköterskan kan 

innebära att mer farmakologisk behandling används (Hirata et al., 2016; Isaksson 

et al., 2009; Åström et al., 2004). 

Sjuksköterskors erfarenhet av  att arbeta med  icke-

farmakologisk behandling vid beteendemässiga och 

psykiska symtom vid demenssjukdom 

Sjuksköterskor kan med hjälp av icke-farmakologiska åtgärder såsom olika 

aktiviteter i en demensspecifik omvårdnadsmiljö ge personer med demens en mer 

personcentrerad omvårdnad. Att arbeta i team tillsammans med kollegor och 

anhöriga är en viktig del i omvårdnaden kring personer med demenssjukdom. Den 

här Kategorin innehåller två underkategorier; Vikten av personcentrerad 
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omvårdnad samt Kompetens, erfarenhet och utbildning är en betydelsefull del i 

vårdande. 

Vikten av personcentrerad omvårdnad 

 Sjuksköterskor erfar att personcentrerad omvårdnad kring den person som är 

drabbade av demenssjukdom består av flera professioner, däribland 

sjuksköterskan och utöver det även är teamarbete viktigt.  Personcentrerad 

omvårdnad för personer med demenssjukdom innebär att icke-farmakologiska 

åtgärder bör prioriteras (Socialstyrelsen, 2020), sjuksköterskornas erfarenheter 

stödjer effektiviteten av icke-farmakologiska åtgärder såsom personcentrerad 

vård. De olika professioner och även närstående har en viktig roll i personcenterad 

vård så att alla kan vägleda och stötta varandra i olika situationer som kan uppstå 

(Clifford & Doody, 2017; Holle et al., 2020; Sjögren et al., 2013). Situationer som 

kan uppstå kan vara att vårdtagaren upplever brist på kreativa aktiviteter, social 

närvaro eller fysisk aktivitet. Det kan även innebära att team och anhöriga tar upp 

situationer som varit hotfulla, personen upplevs vara nedstämd eller apatisk. För 

att kunna ge personcentrerad omvårdnad behöver sjuksköterskan samarbeta med 

anhöriga som kan ha god kunskap om vårdtagarens historia och tidigare 

preferenser i livet (Holle et al., 2020). Kunskap och inblick i personens tidigare 

livssituation gör att sjuksköterskan kan se till att de dagliga aktiviteterna blir så 

personcentrerade som möjligt genom att personen med demenssjukdom får vara 

med och baka, vattna blommorna, torka disken eller liknande vardagssysslor. Hur 

vardagen varit och vilka sysslor som tidigare i livet funnits för personen med 

demens kan även anhöriga vara behjälpliga att ge information.  

“You need to get to know the person, to know their life, their history, to know 

everything about them, what they worked at, what they like to eat, their family, 

all their likes and dislikes”. (Clifford och Doody, 2017).  

Livshistorien kan enligt sjuksköterskors erfarenhet ger stora fördelar i bemötandet 

med personen med demens. Alla personer vill inte bli bemötta på samma vis utan 

alla är individer som just ska ses och bemötas som individer. Blir bemötandet på 

ett sätt som inte personen tycker om kan detta innebära att personen visar ett 
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hotfullt och våldsamt beteende vilket kan undvikas och personcentrerad vård 

danvänds enligt sjuksköterskors erfarenhet. Exempel på personcentrerade åtgärder  

kan vara  fysiska och sociala aktiviteter, lyssna på musik, taktil massage eller 

egentid med sjuksköterskan. En personcentrerad vård har enligt Sjögren et al. 

(2012) visat sig ha ett samband med att personer med demens utför dagliga 

aktiviteter samt att detta ger en ökad livskvalitet. 

Sjuksköterskor uppger även att det psykiska måendet i utemiljö som till exempel 

trädgård kan bli bättre, både för personen med demenssjukdom samt för 

sjuksköterskan, enligt Edwards et al. (2012). Ibland kan det räcka med att ha en 

miljö där man kan titta ut i en trädgård eller på naturen för att minska psykiska 

symtom. Sjuksköterskorna uppger att vistelse i utemiljö kan innebära att 

livskvaliteten ökar och att bemötandet från personer med kognitiv sjukdom blir 

bättre både mot besökare och sjuksköterska. Erfarenheten visar att både 

sjuksköterskan och anhöriga uppskattar att se de boende lyckliga och att de ser 

deras personlighet på ett tydligare sätt. Trädgård och utemiljö reducerar 

stressnivån enligt Edwards et al. (2012) och en annan fördel upplevde 

sjuksköterskorna var att personen med demens kommer bort från det som triggade 

igång ett agiterat beteende. 

“Residents are easier to manage, especially if they are sundowning. We can 

bring them out here just to relax. They often come at other times to water the 

garden or look at the fish, smell the herbs, and pick the cherry tomatoes. There 

is a lot more for them to do. It is more fun to come to work as well. They're 

happier and so are we“ (Edwards et al., 2012 s. 506). 

Sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad omvårdnad är att musiken är en 

omvårdnadsåtgärd som kan innebära att sjuksköterskan kan göra vården mer 

individuell och personcentrerad. Många personer har preferenser när det gäller 

musik och vid kännedom om vilken sorts musik personen med demens föredrar 

kan behovet tillgodoses. Musik, även i spirituell form kan ge terapi och 

avslappning för personen med BPSD-symtom. Detta kan man göra efter 

personens individuella tycke och smak. Sjuksköterskans erfarenhet är att musik 

och spirituell terapi som används kopplade till olika högtider gör att vårdtagarna 
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blir lugnare, söker mer social kontakt och även håller händer med andra 

vårdtagare (Kirkland et al., 2014; Kolanowski et al., 2010). 

“Elizabeth: Could you tell me why you attend? 

Martha: Well, because it’s a good thing to join in and be part of what’s going on. 

I’m not a loner.  

Elizabeth: You're not a loner.  

Martha: No. I was an only child, so it's nice to have a group around you”. 

(Kirkland et al., 2014 s. 18). 

Förutom utomhusmiljö och aktiviteter är även omvårdnadsmiljön viktig och 

behöver vara utformad för en demensspecifik omvårdnad. Detta kan till exempel 

innebära en hemlik miljö där personerna med demens får utföra vardagliga 

aktiviteter såsom vara i köket, baka, laga mat, diska och tvätta kläder (Clifford & 

Doody, 2017; Edwards et al., 2012). 

Kompetens, erfarenhet och utbildning är en 
betydelsefull del i vårdande 

Sjuksköterskors erfarenheter är att kompetens inom vården av personer med 

demenssjukdom har en inverkan vid användandet av icke- farmakologiska 

åtgärder. Utbildning och kunskap är betydande för att ge sjuksköterskor 

förståelsen av att undvika farmakologisk behandling. Enligt sjuksköterskors 

erfarenhet visar det sig att personer med demenssjukdom ofta speglar 

vårdpersonalens sinnestillstånd (Clifford & Doody, 2017; Isaksson et al., 2009; 

Åström et al., 2004). Utbildningsnivå på sjuksköterskor varierar kraftigt vilket 

resulterar i att personal hanterar situationer som uppkommer på olika sätt utifrån 

både utbildning och erfarenhet. Stor förbättringspotential finns då det gäller 

erfarenhet, kunskap och utbildning kring hur vårdpersonal ska hantera BPSD 

symtom. Bristfällig kommunikation kan skapa BPSD-symtom.  

“Even if a resident has dementia, he/she is a human. So he/she has 

feelings/emotions. If a care worker talks to a resident from above or a care 
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worker uses commanding words to the resident, the resident may get angry and 

become aggressive” (Hirata et al., 2016, s. 251). 

Sjuksköterskor erfar att utbildning har givit dem verktyg att i första hand att 

använda  icke-farmakologisk behandling före läkemedelsbehandling vid vården. 

Den allmänna bilden är att sjuksköterska utifrån utbildning förstår fördelar med 

att ge icke-farmakologisk behandling och nackdelarna med att ge läkemedel. 

(Clifford & Doody, 2017; Isaksson et al. 2009). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En metoddiskussion syftar till att beskriva hur kvaliteten säkerhetsställs i studien.  

Genom att diskutera det egna arbetet med ett kritiskt förhållningssätt till det som 

genomförts i studien samt att diskutera styrkor och svagheter så bekräftas studiens 

trovärdighet (Henricson, 2017). För att kunna bedöma studiens kvalitet används 

begreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet som lämpar 

sig väl för att kvalitetsgranska kvalitativa studier (Shenton, 2004). Kvantitativa 

begrepp som används är intern validitet, extern validitet, objektivitet samt 

reliabilitet (Shenton, 2004). 

Tillförlitlighet bedöms utifrån om resultatet svarar på studiens syfte, den bedöms 

också utifrån analysprocessen och granskningsarbete (Shenton, 2004). Resultatet 

av litteraturstudien återspeglar sjuksköterskors erfarenheter i samband med BPSD 

som gör att tillförlitligheten i denna studie anses stärkas. Övergripande 

datainsamling och att resultatet ska instämma med syftet och spegla verkligheten, 

överensstämmer med vad Shenton (2004) uppger stärker tillförlitligheten. För 

detta används två databaser, termer som valdes vid sökningen var som 

erfarenheter och upplevelser så att det erhållna resultatet ska faktiskt beskriver 

sjuksköterskors erfarenheter i detta sammanhang.  

Några av de artiklarna som ingick i analysprocessen innehöll hela arbetsteamets 

erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom, det vill säga att inte bara 

sjuksköterskornas erfarenheter som ingick i dessa artiklar. Detta försvårade både 
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forsknings- och analysprocessen. Termen sjuksköterska inkluderades i 

forskningsprocessen så att resultatet skulle svara på studien syftet.  

Verifierbarheten enligt Shenton (2004) bestäms av hur väl metoden är beskriven. 

Det innebär att studien kan göras om med  liknande resultat. Därefter beskrivs 

metoden steg för steg så att den som vill göra om studien skulle få liknande 

resultat. Information om hur nyckelord och de sökblock som använts identifierats 

under rubriken sökvägar och urval.  

Processen att söka och få fram de artiklar som ingick i den här studien finns med i 

bilaga 1 under rubriken sökschema, där kan läsaren följa sökprocessen steg för 

steg och komma åt de artiklar som ger resultat liknande de som erhållits från 

föreliggande studie. Detta visar att sökprocessen i denna studie beskrivs på ett 

tydligt och strukturerat sätt, vilket instämmer med det Shenton (2004) anser att det 

stärker verifierbarheten. 

Pålitlighet är en del av studiens trovärdighet enligt Shenton (2004). 

Pålitlighet handlar om studien objektivitet, så att studien är helt opartisk, det vill 

säga att studien har ett neutralt förhållningssätt eller minst ett medvetet försök till 

objektivt tänkande finns med under hela skrivprocessen. Båda författarna deltagit 

i analysprocessen av de artiklar som ingick i studien, först individuellt och sedan 

tillsammans. Detta för att visa objektivt tänkande samt att bekräfta studiens 

neutralitet. Därmed uteslöts möjligheten att författarnas förförståelse skulle 

påverka utvalda artiklarna eller de presenterade resultat. Förförståelse av 

studieämnet skrevs ner av författarna innan studien påbörjades som i sin tur 

bidragit till att studiens pålitlighet stärks.  

Eftersom samtliga artiklar som ingick i studien är på engelska, vilket inte är 

författarnas modersmål, kan detta medföras att detta studiens pålitlighet sänks, 

eftersom det kan innebära felaktig tolkning av artiklarna ökar i det här fallet. 

Resultatet av alla artiklar som ingick i studien har bearbetats så att artiklar som är 

mest relaterat till studiens syfte fick mer utrymme, detta i sin tur gör att studiens 

pålitlighet anses stärks.  

Överförbarhet bedöms utifrån hur väl resultatet kan tillämpas i andra 

sammanhang. Överförbarhet innebär i vilken utsträckning studiens resultat kan 

användas och appliceras på en större grupp utanför studieområde, men i 
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kvalitativa studier som har en specifik kontext och ett lågt deltagarantal är det 

svårare (Shenton, 2004). Föreliggande studies resultat är baserat på artiklar  

från nio olika länder i fem olika kontinenter vilket kan stärka studiens 

överförbarhet (Henricson, 2017). Det som kan sänka studiens överförbarhet är att 

sjukvårdssystem skiljer sig från mellan olika länderna, detta kan orsaka att 

studiens resultat inte kan genereras. För att bedöma studiens kvalitet används även 

de kvantitativa begrepp; intern validitet, extern validitet, objektivitet och 

reliabilitet. Intern validitet innefattar att den effekten som undersökningen har 

haft på deltagarna undersökts av författarna så att den här effekten beaktas. 

Faktorer som påverkar intern validiteten undersökts som till exempel: urvalet, hur 

urvalet sett ut, hur datainsamling genomförts, bortfall och hur stort bortfall det 

varit. Extern validitet innebär att i vilken utsträckning resultatet kan appliceras 

från det valda urvalet till population. Objektivitet bedöms efter omfattningen av 

författarnas förmåga att vara neutral data inte påverkas av förförståelse.  

Reliabiliteten innefattar att om resultatet kan generaliseras till större sammanhang 

och till andra studier om samma undersökning görs, det här undersökts så att 

bedömningen av artiklarnas reliabiliteten utförs. Reliabiliteten påverkades också 

av att valda studier genomförs med noggranna eller beprövade mätinstrument 

(Eliasson, 2018; Shadish et al., 2002). 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda personer med demenssjukdom och BPSD- symtom. I resultatet framkom att 

farmakologisk behandling ofta är ett förstahandsalternativ. Detta trots att flera 

studier samt Socialstyrelsen (2017) rekommenderar att icke-farmakologisk 

behandling ska vara prioriterad i den personcentrerade vården kring personer med 

demenssjukdom och BPSD. Resultatet som kommer diskuteras utgår ifrån tre 

centrala fynd utifrån huvudkategorin icke-farmakologisk behandling. De tre 

fynden är “Personcentrerad vård och Teamarbete i fokus”, Omvårdnadsmiljö - 

inre och yttre” samt “Aktiviteter”. 

Det första fyndet i studien var att sjuksköterskor ska arbeta i team och detta 

innefattar både andra kollegor, andra yrkesgrupper och även anhöriga. Syftet med 
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teamarbetet är att få till en optimal personcentrerad vård. Personen ska ses utifrån 

ett helhetsperspektiv för en god personcentrerad vård (Eriksson, 2015). 

Personcentrerad vård kan förklaras enligt en modell beskriven av McCance och 

McCormack, 2021. De beskriver att en personcentrerad vård innebär att personen 

respekteras, ge rätten till självbestämmande och att det även finns en ömsesidig 

respekt mellan personen, anhöriga och personalen. Enligt Juthberg och Sundin 

(2010) är ett gott teamarbete med all personal och anhöriga är viktigt. 

Sjuksköterskan bör ha en god och öppen relation med samtliga i teamet och visa 

respekt för varandra. Då det gäller samarbetet med anhöriga kan information som 

delges både från personen med demenssjukdom och anhöriga betyda mycket för 

den personcentrerade vården. Vad personen tyckt om eller inte tyckt om är initialt 

för att förstå beteende och hur sjuksköterskan bemöter personen med 

demenssjukdom. En av sjuksköterskans viktigaste erfarenheter är att få förståelse 

för i vilken utsträckning bemötandet påverkar personer med BPSD symtom samt 

vikten av att synliggöra sjuksköterskors förståelse av deras agerande och 

bemötandets effekt (Sadowsky, et al., 2012).  

En god självkännedom som sjuksköterska är av vikt eftersom flera etiska 

dilemman kan uppstå vid omvårdnaden för personer med demens. Det krävs 

många gånger mod och att den etiska kompassen enbart är riktad med tanke på 

personen med demens och deras eget bästa och inte utifrån verksamhetens fördel. 

Till exempel; när personalen som jobbar natt ger läkemedel för sömnbesvär så att 

de får en lugn arbetsnatt, det här är oförenligt med etiska principer, i stället kan 

teamet göra en BPSD-registrering för att se om icke-farmakologiska åtgärder kan 

hjälpa för att åtgärda sömnproblemet. BPSD-registret är ett nationellt register i 

Sverige och kan ses som ett hjälpmedel för teamet och för personen med 

demenssjukdom (Shah et al., 2005). Registret innebär att skattning av symtom 

uppmärksammas och anges samt även hur personen ska bli bemött samt 

individuella åtgärder som är personcentrerade. Skattningsskalor som används är 

Neuro Psychiatric Inventory (NPI), vilket innebär att bedömning görs utifrån 

förekomst av symtom och hur mycket det påverkar personen med 

demenssjukdom. När NPI skattningen är färdigställd rekommenderas det att 
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försöka komma fram till tänkbara orsaker till beteendet, sedan vidtas 

omvårdnadsåtgärder som kan minska symtom. 

Andra fyndet är miljön, både den inre och yttre omvårdnadsmiljön. Vården ska 

utgå från en omvårdnadsmiljö som har stor betydelse ur positiv bemärkelse för 

personer med demenssjukdom vilket skulle kunna ge en omvårdnad utifrån en 

icke-farmakologisk karaktär. Omvårdnadsmiljön kan vara positivt utformad eller 

motsatsen, det vill säga negativt utformad. Exempelvis kan vara långa korridorer 

och vissa färger utlösa BPSD symtom samtidigt som en god personcentrerad 

omvårdnadsmiljö kan ge lugn, harmoni och trygghet. Betydelsen av 

omvårdnadsmiljön bör ses som grundläggande för sjuksköterskor. En positiv 

omvårdnadsmiljö kan leda till minskad BPSD-symtom som i sin tur kan minska 

behovet av läkemedel, det här är en ekonomisk frågan för samhället. En bra 

omvårdnadsmiljö kan orsaka en minskad kostnad och har en sparande effekt på 

grund av minskad läkemedelsbehov.   

En demensspecifik omvårdnadsmiljö innebär en hemlik miljö med material och 

möbler som känns varma och välkomnande samt föremål som känns igen (Björlin, 

2002). Det ska finnas både gemensamma utrymmen där de boende kan laga mat 

och baka tillsammans, diska eller utföra vardagliga sysslor. Även utrymmen för 

avskildhet ska finnas tillgänglig och personens egen lägenhet bör vara utformad 

och inredd på ett hemlikt vis utifrån personens preferenser. Det ska kännas tryggt 

och säkert precis som hemma. Även utemiljön ska vara en trygg och säker plats i 

en trädgård där personen med demenssjukdom kan lukta på blommor, plocka frukt 

och bär eller vattna och plantera växter. Naturen har ofta en god lugnande effekt 

på de flesta personer och kan användas i förebyggande syfte av sjuksköterskor för 

att undvika BPSD men också som en åtgärd om BPSD symtom uppstått. 

Erfarenhet från sjuksköterskor har visat att en god utemiljö kan ge en 

personcentrerad vård om personerna uppskattar detta. Detta kan innebära att 

personer med demenssjukdom känner sig hälsosamma, att de njuter av det 

estetiska i naturen, minnen väcktes, uppskattade den sociala aspekten, 

avslappning, frihet och glädje (Hendriks et al., 2016).  



 

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

23 

 

Tredje fyndet i form av aktiviteter kommer diskuteras utifrån både fysiska och 

sociala aktiviteters betydelse för att förebygga och åtgärda BPSD symtom. 

Aktiviteter ska vara personcentrerad och utgå ifrån vad personen med demens 

tycker om och mår bra av. Genom att observera personen med demens kan 

sjuksköterskan påbörja någon form av fysisk eller social aktivitet både som 

förebyggande åtgärd och vid uppmärksammat ändrat beteende som kan utmynna i 

BPSD symtom. Exempel på fysisk aktivitet kan vara promenader, rörelser i grupp 

eller enskildhet. Det kan innebära gymnastikrörelser eller rörelser som påminner 

om dans till musik. Fysisk aktivitet har visat sig öka den sociala kompetensen och 

även det psykiska måendet (Williams & Tappen, 2007). Sociala aktiviteter kan 

betyda exempelvis musik. Musiken kan både vara allmän i form som till exempel 

julmusik vid jultid eller att musiken är mer individuellt anpassad till personen med 

demenssjukdom och att hen får lyssna på en artist eller grupp som hen tycker om. 

Andra aktiviteter kan vara att titta på gamla fotografier, sitta och prata om gamla 

minnen, läsa dagens tidning och sjuksköterskan bör om möjligt vara involverad i 

dessa aktiviteter. En aktivitet som både kan anses som fysisk och social är 

massage i olika former, exempelvis taktil massage. Sjuksköterskors erfarenhet har 

visat sig att denna aktivitet gör att personen med demenssjukdom får mindre 

smärta, ökat lugn och välbefinnande samt kommunicerar på ett bättre sätt 

(Sansone & Schmitt, 2000). Även närvaron av djur har visat sig ha en lugnande 

effekt och bidrar till en ökad livskvalitet samt ökad social kontakt (Petterson & 

Loy, 2008). 

Icke-farmakologiska åtgärder är inte enbart en fördel utifrån den enskilt drabbade 

personen med en demensdiagnos. Utan även ur ett samhällsperspektiv så är det en 

vinst, eftersom det är en positiv inverkan på samhällets ekonomi. Detta är ett sätt 

för samhället att ekonomiskt dra ned på extra läkemedelskostnader som kan 

uppstå Andra fördelar förutom minskade kostnader för läkemedel kan även vara 

lägre hälso- och sjukvårdskostnader genom att minska behovet av personal när de 

personer som drabbade mår bättre. Samt vid användning av mindre läkemedel så 

minskar vi på den klimatpåverkan som blir av de biprodukter från läkemedlet som 

man kissar ut. Som sedan förorenar våra hav. Vilket är ett av de globala målen i 

agenda 2030, att värna om våra hav och marina resurser (Regeringen, 2022). 
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Läkemedel och biverkningar är  en känd orsak och en bidragande orsak till 

sjukhusinläggningar och ger lidande åt personen. Även risk för fall och direkta 

fall kopplade till biverkan av lugnande läkemedel kan minskas vid icke-

farmakologiska åtgärder och därmed kostnader relaterade till detta (Davies et al., 

2009).  

Slutsats 

I världen kommer allt fler personer att drabbas av en demenssjukdom på grund av 

ökad livslängd. Forskning kring läkemedel och demenssjukdomar fortskrider men 

i nuläget finns det enbart bromsmediciner samt BPSD symtomlindrande 

läkemedel. Samarbete i team med övriga professioner samt anhöriga där 

kommunikation kring vad som är etiskt rätt för personen med demens framkallar 

en mer personcentrerad vård. En icke-farmakologisk behandling ska vara 

prioriterad. Studien är tänkt som en vägledning hur sjuksköterskan kan underlätta 

en personcentrerad vård för personer med en demenssjukdom och samtidigt visa 

på de svårigheter som finns att beakta. Författarna har fått en större förståelse hur 

BPSD symtom kan yttra sig samt vikten av teamarbete, omvårdnadsmiljö samt 

aktiviteter. Eftersom miljön är väldigt viktig för personen med demens bör de i 

största möjligaste mån få tillgång till vård och behandling på sitt boende för att 

undvika inläggning på sjukhus där miljön är klinisk och mindre hemlik (Eriksson 

& Saveman, 2002). Det kommer hela tiden ny forskning och nya riktlinjer vilket 

innebär att sjuksköterskan måste vara uppdaterad och hålla sig ajour kring ny 

kunskap. Författarna önskar att det ska finnas mer utbildning till sjuksköterskan 

för att få en större förståelse att icke farmakologisk användning bör vara 

förstahandsvalet för att minska BPSD symtom i stället för farmakologisk 

behandling. Det hade varit intressant att bedriva fortsatta studier i ämnet för att 

jämföra erfarenheten sjuksköterskan får när man använder sig av icke-

farmakologisk behandling för att minska BPSD symtom jämfört när man väljer att 

endast använda farmakologisk behandling som åtgärd. 
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Bilaga 1. Sökschema 

Databas: CINAHL 

Datum: 2021-09-14 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av beteendemässiga och psykiska symtom 

samt icke-farmakologisk omvårdnad kring personer med demenssjukdom och BPSD på särskilt 

boende 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1- Demens (MH "Dementia") 

or 

Demens* 

or 

Alzheimer disease* 

80,212  

2- Sjuksköterska (MH "Nurses") 

or 

Nurs* 

or 

Nursing staff* 

or 

Registered Nurses* 

979,770  

3- Erfarenhet (MH "Qualitative Studies") 

or 

Lived experience* 

or 

 Experience* 

or 

Focus group* 

580,981  

4- Boende (MH "Residential Care") 

or 

Caring home* 

or 

Nursing home* 

or 

Life Care Centers* 

66,272  

5- Omvårdnad  (MH "Nursing Care") 

or 

Nursing* 

or 

Care* 

2,064,438  

6- 1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 1,219  

Begränsningar Peer-reviewed, Engelskspråkig. Publiceringsdatum 2010-

2020, Äldre över 65 år 

367  6 
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Databas: PsycINFO 

Datum: 2021-09-14 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av beteendemässiga och psykiska 

symtom samt icke-farmakologisk omvårdnad kring personer med demenssjukdom och BPSD på 

särskilt boende 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1- Demens ("Dementia") 

OR 

("Alzheimer's Disease") 

OR 

Demens* 

81,5832  

2- Sjuksköterska ("Nurses") 

 OR 

Nursing staff* 

OR 

 Nurs* 

OR 

Registered Nurses* 

185,165  

3- Erfarenhet Qualitative Studies* 

OR 

Lived experience* 

OR 

Experience* 

OR 

Focus group* 

869,283  

4- Boende ("Residential Care Institutions") 

OR 

("Nursing Home Residents") 

OR 

Caring home* 

OR 

Life Care Centers* 

23,479  

5-Omvårdnad ("Nursing") 

OR 

Nursing care* 

OR 

Care* 

761,501  

6-  1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 504  

Begränsningar Engelskspråkig, Kvalitativ studie  201  6 
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Bilaga 2. Artikelöversikt (kvalitativ) 

Författare 

Titel 

Land, År 

Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

 

Clifford, C., 

Doody, O., 

 

Exploring 

nursing staff 

views of 

responsive 

behaviours of 

people with 

dementia in 

long-stay 

facilities. 

 

Irland, 2017 

 

 

 

Syftet med 

studien var 

att undersöka 

sjukskötersk

ors åsikter 

och 

erfarenheter 

om stöd till 

personer 

med demens 

och deras 

beteenden på 

vårdboende. 

 

Ändamålsenligt urval 

Sju långtidsboende har 

valts ut i Irland. 

 14 deltagare, 

bortfall: fem personer.  

Alla som deltog i denna 

studie var kvinnor. 

Inklusionskriterierna:  

Deltagare har 

direktkontakt med 

personer med demens. 

Har minst ett års 

erfarenhet av att ta hand 

om personer med 

demens. 

 En legitimerad 

sjuksköterska. 

 

En kvalitativ deskriptiv 

studie med ljudinspelade 

intervjuer av nio 

sjuksköterskor. 

 Kvalitativa 

innehållsanalysen med 

iterativa jämförelser av 

texter utfördes. 

 Markering, nyckelcitat 

och tabeller har utvecklats 

för att identifiera ämnen. 

 

Resultatet innehöll fyra 

teman; 

- Känn igen och förstå 

responsivt beteende. 

-Resurser och insatser 

för att stödja personer 

med demens. 

-Utbildningens inverkan 

på sjuksköterskans 

arbete.  

- vårds miljö 

Deltagarna ansåg att 

personcentrerad vård 

kräver tid och 

personalens 

tillgänglighet. 

Hinder för 

individcentrerad vård 

lyfts fram. 

 

 

Tillförlitlighet: 

Stärks då resultatet svarar 

väl på studiens syftet.  

Stärks för citaten används.  

Verifierbarhet: metoden är 

väl beskriven vilket stärker 

verifierbarhet. 

Verifierbarhet stärks då 

författarna detaljerat 

beskrivit analysprocessen.  

Pålitligheten; stärks för att 

författarna skrev sina 

förförståelse.  

Överförbarhet sänks då 

kontexten är ej väl 

beskriven. 
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Coon, T,J., 

Abbott, R.,  

Rogers, M., 

Whear, R., 

Pearson, S., 

Lang, L., 

Cartmell, N., 

Stein, K., 

 

Interventions to 

reduce 

inappropriate 

prescribing of 

antipsychotic 

medications in 

people with 

dementia resident in 

care homes.  

 

UK, 2014 

 

 

 Syftet med 

studien var att 

bedöma 

effektiviteten av 

insatser som 

används för att 

minska olämplig 

förskrivning av 

antipsykotiska till 

äldre med demens 

inom boende.  

Ändamålsenligt urval 

Tolv deltagare ingick i 

studien, äldre patienter 

med demensdiagnos.  

Utbildade 

forskningsassistenter  

förberedde och gav  

insatserna. 

 

Beskrivande statistik 

användes för att redovisa 

deltagarnas tillstånd i 

samband med 

antipsykotiska intag.  

Insatser för att minska 

olämplig förskrivning av 

antipsykotiska läkemedel 

till personer med demens 

boende på vårdhem kan 

vara effektiva på kort sikt, 

men längre mer robusta 

studier behövs. För att 

förskrivnings nivåerna ska 

sänkas på lång sikt måste 

kulturen och arten av 

vårdmiljöer och 

tillgängligheten och 

genomförbarheten av 

icke-läkemedelsalternativ 

tas upp. 

Tillförlitlighet: 

Stärks då resultatet svarar på 

studiens syfte. 

Verifierbarhet: metoden är 

väl beskriven vilket stärker 

verifierbarhet. Verifierbarhet 

stärks då författarna detaljerat 

beskrivit analysprocessen.  

Pålitligheten; sänks av att 

studien saknar 

förförståelse. 

Överförbarhet sänks då 

kontexten är ej väl beskriven. 
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Kirkland, K.,  

Fortuna, M.,  

Kelson, E., &  

Phinney, A.,  

 

Music Therapy  

and Spiritual  

Care for Persons  

with Dementia: A  

Mixed-Methods  

Study. 

 

Kanada, 2014 

 

 

 

Syftet var att  

analysera  

resultatet av en  

samlad,  

kombinerad  

andlig vård  

och  

musikterapi 

(SCMT)grupp  

som erbjuds  

personer med  

måttlig till  

avancerad  

demens 

i en utökad  

vårdmiljö. 

 

Urval: 

Ändamålsenligt Urval. 

12 patienter. 3 bortfall  

8 kvinnor, 1 man.  

Inklusionskriterier: 

deltagare hade bott på den  

utökade vårdenheten för 

minst 3 månader, hade  

deltagit i SCMT -gruppen 

i  

minst 3 av de föregående 

6  

veckor och kunde förstå  

engelska. 

Observation, 

Semistrukturerad 

intervjuer. 

Kartläggning av  

demensvård 

 

Deltagarna var med i en 

grupp för 3  

månader då deltog de i 

sessioner där  

observerades de ,spelades 

in samt  

intervjuades.  

Data analyserades över  

gruppsessioner.  

Intervjudata kompletterar 

data som  

genererats genom 

kartläggnings 

sessioner. 

 

Resultatet av den 

kvalitativa delen  

av studien var;  

Flera deltagare nämnde att 

tillhör  

SCMT -gruppen gav dem 

sociala  

kontakter och i 

På detta sätt presenterade  

programmet möjligheter 

som  

sällan är tillgängliga för 

dem.  

 Vissa deltagare uttryckte 

tydligt  

värde av att vara med i en 

andlig  

grupp. 

Musikterapi bidrar till  

välbefinnande för 

människor med  

psykisk ohälsa. 

 

Tillförlitlighet: stärks då  

resultaten svarar på syftet.  

Stärks av att citaten är en 

viktig  

del av resultatet.  

Verifierbarhet: metoden är 

väl  

beskriven så att verifierbarhet  

stärks av det.  

Pålitligheten sänks av att 

studien saknar 

förförståelse. 

 Överförbarhet 

Kontexten är väl beskriven, 

detta  

stärker överförbarhet.  
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Åström, S., 

Karlsson, S., 

Sandvide, Å., 

Bucht, G., 

Eisemann, M., 

Norberg, A., 

Saveman, B., 

 

 

Staff’s experience of and 

the management of 

violent incidents in 

elderly care 

 

Sverige, 2014 

 

 

 

 syftet med studien var 

att beskriva personalens 

erfarenhet av och 

hantering av 

våldsincidenter 

inom äldreomsorgen.  

 

 

Ändamålsenligt urval 

Studien bygger på data 

från en utredning. 

Incidenter av våld mot 

anställda som 

rapporterats av 

anställda som arbetar 

på äldreboenden. 

 

Åtta äldreboenden 

(424 bäddar), fem 

trygghetsboenden (252 

bäddar) och 11 

gruppbostäder (112 

bäddar) 

ingick i studien. 

 

 

Beskrivande statistik 

användes för att redovisa 

frekvensfördelningar och 

proportioner. SPSS-paketet, 

version 11.0 (28) användes 

för analyserna. 

 

 

Majoriteten av de 

rapporterade våld 

incidenterna inträffade 

vid ADL aktiviteter, till 

exempel bad, toalettbesök, 

påklädning, matning, 

medicinering och transport. 

En möjlig förklaring till de 

våldsamma händelserna 

Förekommer vid ADL-

aktiviteter Kan vara i dessa 

situationer kan vårdtagaren 

uppleva det personalen 

upplever 

Inkräkta på deras privata 

utrymme. 

 

 

 

Tillförlitlighet; stärks då 

resultaten svarar på syftet.  

Verifierbarhet: stärks då 

metoden är väl beskriven.  

Pålitligheten; 

 sänks av att 

studien saknar 

förförståelse. 

 Överförbarhet; 

Kontexten är inte väl beskriven, 

detta sänker överförbarhet 
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Mazaheri, M., 

Eriksson, L.,  

Heikkilä,K.,  

Nasrabadi,A.,  

Ekman, S., 

Sunvisson, H.,  

 

Experiences of living with 

dementia: qualitative 

content analysis of semi-

structured interviews. 

 

Iran, 2013 

 

 Syftet med 

studien var att 

beskriva 

människors 

upplevelser av 

att leva med 

demens i Iran. 

Ändamålsenligt urval. 

Ett lämpligt urval av 15 

deltagare rekryterades 

till studien. 

Inklusionskriterierna var 

att kandidaterna hade 

diagnostiserats med 

demens (Alzheimers 

sjukdom eller vaskulär 

demens) minst ett år före 

intervjun, hade förmågan 

att kommunicera och var 

villiga att dela och prata 

om sina erfarenheter. 

Deltagarna var från 

stadsbefolkningen i 

Teheran: sex kvinnor 

och nio män, i åldern 

60–87 år (medelvärde = 

72). 

Kvalitativ innehållsanalys av 

semistrukturerade intervjuer 

med personer som lever med 

demens i Iran (sex kvinnor 

och nio män; 60–87 år). 

Deltagarna upplevde sitt tillstånd 

som ett tillstånd av glömska, de 

känner sig  

 förluster och beroende av andra. 

De ville må bra med sig själva 

och känna sig viktiga, men de 

kämpade ständigt med saker som 

att förlora ansvar, känslor av 

meningslöshet och andras 

frustration. Ekonomiskt beroende 

och brist på ekonomiska resurser 

var källor till känslor av 

meningslöshet. 

Resultatets huvudkategorier:  

Kämpar med ett förändrat liv. 

I andras ögon – ett förändrat jag. 

Glömska som ett irriterande 

tillstånd. 

Att vara en börda för andra. 

Längtar efter att vara en 

uppskattad person. 

Att hitta strategier för att hantera 

sjukdomen. 

 

Tillförlitligheten,  

stärks då resultatet svarar på 

syftet.  

Verifierbarhet, 

analysprocessen är detaljerad 

beskriven vilket höjer studiens 

Verifierbarhet. 

Pålitligheten sänks av att 

studien saknar 

förförståelse. alla författarna 

deltog i analysprocessen 

 vilket stärker studiens 

 pålitligheten.  

Överförbarheten stärks för att 

kontexten är väl beskriven och 

kan överföras till andra 

sammanhang. 
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Edwards, A, E.,  

McDonnell, C., 

Merl, H.,  

 

An evaluation of a 

therapeutic garden's 

influence on the 

quality of life of 

aged care residents 

with dementia.  

 

Australien, 2012 

Syftet med 

studien var att 

bedöma om en 

terapeutisk 

trädgård kan 

förbättra 

livskvaliteten 

för äldre 

personer med 

demens och 

deras 

vårdgivare i 

demensboende.  

 

Ändamålsenligt Urval 

Personalen intervjuades tre 

månader efter att 

trädgården och atriet hade 

byggts med hjälp av öppna 

frågor utformade för att få 

fram deras intryck av den 

nya miljön och om den 

hade förbättrat 

livskvaliteten för invånarna 

samt minskat personalens 

stressnivåer och förbättrat 

personalens 

vårdupplevelse. 

*Studien kommer enbart 

fokusera på personalens 

upplevelser 

Personalen 

intervjuades tre 

månader före 

byggandet av 

trädgården, de fick 

olika 

skattningsformulär för 

att bevaka patienterna 

och bedöma deras 

beteende.  

tre månader efter 

byggandet av 

trädgården 

intervjuades 

personalen igen för att 

få deras intryck samt 

att bedöma effekten av 

trädgården på både 

personalen och 

patienternas beteende 

och livskvalitet.  

Personalintervjuer 

framkallade positiv feedback 

om den nya miljön, 

observationer om att den 

förbättrade livskvaliteten för 

invånarna samt minskade 

personalens och besökarnas 

stressnivåer. 

Nästan 100 % frivillig 

migration av invånare från tv-

rummet till 

den nya solrummet på fritiden. 

Denna rörelse var inte tillfällig 

och förblev stabil i 12 

månader. 

Där invånarna nu föredrar att 

äta sina måltider i där. 

Personalen rapporterade att 

invånarna är mer benägna att 

interagera med varandra än de 

tidigare varit. 

 

 

Tillförlitlighet: stärks då resultaten 

svarar på syftet.  

Stärks av att citaten används i 

resultatdelen.  

Verifierbarhet: metoden är inte väl 

beskriven och lite komplicerad så 

att verifierbarhet sänks av det.  

Pålitligheten: sänks av att 

studien saknar 

förförståelse. 

Överförbarhet 

Kontexten är väl beskriven, detta 

stärker överförbarhet.  
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Cohen, d, J.,  

Thein, K., 

Marx, M.,  

Dakheel-Ali, M., 

 

What are the barriers to performing 

nonpharmacological interventions 

for behavioral symptoms in the 

nursing home? 

 

USA,2011 

 

 

 Syftet av studien 

var att beskriva 

hinder som kan 

uppstå vid 

genomförande av 

icke -

farmakologiska 

ingrepp för 

beteendessymtom. 

 

 

Ändamålsenligt urval 

Studien genomfördes på 

sex äldreboenden.  

Deltagarna var 89 

upprörda patienter med 

demens 

som bor i vårdhem.  

Personliga insatser har  

utvecklats med hjälp av 

behandlingsmetoder. 

 Utbildade 

forskningsassistenter  

förberedde och gav  

insatserna. 

 

 

Personliga 

interventioner 

utvecklades med hjälp 

av TREA-

beslutsprotokollet. 

Utbildade 

forskningsassistenter 

förberedde och 

tillhandahöll insatserna. 

Insatsernas 

genomförbarhet 

fastställdes. 

Orsakerna till att 

ingripandet 

misslyckades är 

följande: 

personalrelaterade 

hinder. 

Familjerelaterade 

hinder. 

miljörelaterade hinder.. 

organisationer, boenden 

relaterade hinder. 

Övrigt hinder.  

 

 

Resultatet visar att 

hinder som 

observerades av 

sjuksköterskor delas i 

kategorier (ovilja att 

delta, inte svara), hinder 

relaterade till 

invånarnas 

tillgänglighet (invånare 

som sover eller äter) 

och yttre hinder. 

Det visade sig att 

insatser relaterade till 

mat/dryck och social 

kommunikation mellan 

två personer hade minst 

antal hinder, när 

framgångsrika insatser 

presenterades för 

deltagarna resulterades 

färre hinder. 

Att känna till hinderna 

är ett verktyg för att 

förhindra hinder och 

därmed maximera 

interventionen. 

 

Tillförlitligheten  

stärks då resultatet svarar på 

syftet.  

Verifierbarhet; 

analysprocessen är 

detaljerad beskriven vilket 

höjer studiens 

Verifierbarhet. 

Pålitligheten sänks av att 

studien saknar 

förförståelse. alla författarna 

deltog i analysprocessen 

vilket stärker studiens 

pålitligheten.  

Överförbarheten sänks för 

att kontexten inte är tydlig 

beskriven.  
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Kolanowski, A., 

Fick, D.,  

Frazer, C.,  

  Penrod, J.,  

   

It's About Time: Use of 
Nonpharmacological 
Interventions in the Nursing 
Home. 
 

USA,2010 

Syftet av den här 

studien var att ge en 

starkare evidensbas 

för kulturell 

förändring på 

äldreboendet. 

Ändamålsenligt urval 

Trettiofem anställda på 

sex vårdhem i 

Pennsylvania och  

North Carolina deltog  

i studien. 

Inklusionskriterier;  

Deltagare är inte 

 en medicinsk chef.  

Gruppens heterogenitet  

som innebär att  

gruppen inkluderar 

 personal från olika  

omvårdnads nivåer.  

Gruppmöten hölls på campus. 

Erfarna forskare jobbade som 

grupphandledare. 

Gruppkonversationer spelades 

in och transkriberades. De 

resulterande "rena skripten" 

användes av forskargruppen 

under analysen. 

Varje forskare analyserade data 

självständigt och sedan som en 

grupp. Fyra övergripande 

teman identifierades: Det 

föränderliga landskapet. 

patientens beteende. nå 

personer med demens; och 

utbildningsbehov hos de 

anställda. Genom en rad 

analytiska sessioner utvecklade 

forskargruppen tillsammans 

den slutliga tolkningen av 

resultaten. 

Framgångsrik 

användning av icke-

farmakologiska 

insatser kräver rätt 

personal med rätt 

utbildning vid rätt 

tidpunkt. studien 

gav äldreboende 

anställda en röst 

genom att framkalla 

deras uppfattningar 

om hindren för att 

använda icke-

farmakologiska 

metoder som en 

första åtgärd vid 

BPSD. 

Tillförlitligheten,  

stärks då resultatet svarar på syftet.  

Verifierbarhet, 

analysprocessen är detaljerad 

beskriven vilket höjer studiens 

Verifierbarhet. 

Pålitligheten sänks av att 

studien saknar 

förförståelse. alla författarna 

deltog i analysprocessen 

 vilket stärker studiens 

 pålitligheten.  

Överförbarheten stärks för att 

kontexten är väl beskriven och 

kan överföras till andra 

sammanhang 
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Bilaga 2. Artikelöversikt (kvantitativ) 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Studiedesign 

Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

 

Hirata, H., 

Harvath, T,A.,  

 

Japanese care 

workers’ perception 

of dementia-related 

physically and 

psychologically 

aggressive behaviour 

symptoms. 

 

  Japan, 2016 

 

 

 

Syftet med 

denna studie var 

att undersöka 

japanska 

sjuksköterskors 

övertygelser och 

kulturella 

förklaringar till 

fysiskt och 

psykologiskt 

aggressiva 

beteendesymto

m. 

 

Bekvämlighetsurval 

137 vårdpersonal i  

10 vårdhem i de norra 

 och västra  

Japan. 

 Efter att deltagarna 

 fyllt i frågeformulären 

 på sina arbetsplatser 

 returnerades 134 ifyllda 

 frågeformulär - en  

svarsfrekvens på 97,8%.  

Av dessa ansågs 

 129 vara giltiga och 

 uppfyllde 

 Inklusionskriterierna. 

 (vårdpersonal som 

 arbetade heltid 

 (cirka 40 timmar 

 per vecka) minst  

3 månader 

 rekryterades för  

denna studie.  

Enkät.  

 

 

Forskaren levererade 

frågeformulären till varje 

enhet. Forskaren gav en 

skriftlig förklaring av syftet 

med denna studie för 

vårdpersonal som var 

potentiella deltagare. 

 Eftersom det var 

deltagarna som fyllde i 

frågeformulären ansågs 

frågeformulärets 

återlämnande som ett 

samtycke för att delta i 

studien. 

 Svaren på tre öppna frågor 

analyserades med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys, 

där forskaren analyserade 

den skrivna data för att 

sammanfatta och 

kategorisera data på ett sätt 

som bäst förmedlar mening. 

 

De flesta av deltagarna 

uppgav att de trodde att de 

fysiskt och psykiskt 

aggressiva 

beteendesymtomen kom 

från patienternas stress från 

demens. 

 Ungefär en fjärdedel av de 

tillfrågade svarade att 

japanska värderingar som 

"lojalitet" och "hierarki" 

påverkade deras arbete med 

personer med aggressiva 

psykiska och fysiska 

beteendesymtom. 

Ett 30-tal svar indikerade 

att dessa beteendesymtom 

hade en negativ inverkan på 

vårdens kvalitet. 

. 

 

Intern validitet: 

Stärks då resultatet svarar på 

syftet och att ett adekvat 

frågeformulär har använts. 

Reliabilitet: 

Stärks då enkät är välformulerad  

och kan återanvändas. 

Objektivitet:  

Sänks då p-värde utelämnats. 

Extern validitet: 

stärks då urvalet är relevant för 

syftet. Ett externt bortfall 

redovisas. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Studiedesign 

Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

 

Sjögren, K., 

Lindkvist, M.,  

Sandman, P., 

  Zingmark, K. 

Edvardsson, D., 

 

Person-centredness 

and its association 

with resident well-

being in dementia 

care units 

 

Sverige, 2013 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

undersöka 

sambandet 

mellan 

personcentrerad 

vård och 

förmåga att 

utföra dagliga 

aktiviteter, 

livskvalitet, 

smärtnivå, 

depressiva 

symtom och 

upprörd 

beteende bland 

boende med 

demens i 

vårdboende. 

 

Bekvämlighetsurval. 

87 vårdboende,  

156 vårdenheter.  

Personal:  

1482 tillfrågade, 1237 

svarade(83%) 

Patienter:  

1655 tillfrågade, 1471 

 svarade (89%) 

Inklusionskriterier: 

- Minst tre tillgängliga 

oberoende 

värderingar av 

personcentrering,  

tillsammans med 

data från både boende 

och personal.  

- Endast patienter med 

kognitiv  

funktionsnedsättning.  

Enkäter. 

 

 

Ett Svenskt nationellt 

nätverk för kommunbaserad 

demenssjuksköterskor 

användes för att rekrytera 

ett geografiskt varierat 

urval av äldre vårdboende. 

 

 

 

 

Resultat visade att patienter 

med högre personcentrerad 

vård nivåer har bättre 

livskvalitet och högre ADL 

jämfört med de som bor i 

vårdhem med lägre 

personcentrerad vård 

nivåer.  

Detta fynd stöds av tidigare 

artiklar som hävdar att 

personcentrering är 

relaterad till i vilken 

utsträckning invånarna kan 

uppleva välbefinnande och 

det "goda livet" 

Inga signifikanta skillnader 

hittades när det gäller 

smärtnivåer, depressiva 

symtom eller upprörda 

beteenden mellan 

vårdboende som 

kategoriserats med högre 

och lägre personcentrerad 

vård nivåer. 

 

 

 

 

Intern validitet: 

Stärks då resultatet svarar på 

syftet. Sänks då en obeprövad 

enkät använts. 

Reliabilitet: 

Stärks då enkät är 

välformulerad och kan 

återanvändas, samt p-värde 

använts.  

Stärks då reliabilitet av 

 alla inkluderande 

 mätvärden undersöktes med  

Cronbachs Alpha 

Objektivitet: 

Sänks då ordinal data 

inte presenterats utifrån 

medelvärde. 

Extern validitet: 

 stärks av att studien kan 

överföras till 

liknande kontexter. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

Syfte  Studiedesign 

Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Isaksson, U., 

Åström, S., 

Sandman, P., 

Karlsson, S., 

 

Factors associated with the 

prevalence of violent behavior 

among residents living in 

nursing homes 

 

Sverige, 2009  

 

 

 

Syftet med denna studie var 

att undersöka sambanden 

mellan miljö- och 

organisatoriska faktorer 

samt boende- och vårdgivare 

egenskaper på äldreboende 

med hög respektive låg 

prevalens av boende med 

våldsamt beteende. 

En tvärsnittsdesign av 

 beskrivande undersökning. 

Studien utfördes på 10 

 äldreboenden bestående 

 av 33 avdelningar. 

 Data samlades in med 

 hjälp av Multi-Dimensional  

Dementia Assessment  

Scale och Geriatric Rating 

 Scale. Variabler som rör  

organisation och miljö 

 samlades in med hjälp av 

 en enkät. 

Skillnader mellan 

 avdelningar med 

 hög (HPW) eller låg  

prevalens. 

 av våld (LPW) analyserades. 

 

Data 

analyserades 

med Mann-

Whitney U-

testet. 

Chi-kvadrat 

testet (2) 

användes för 

dikotoma data. 

p-värdet på ≤ 
0.05 ansågs vara 
statistiskt 
signifikant.  
Diskriminantana

lys användes 

som ett 

förklarande 

verktyg för att 

identifiera 

variablerna. 

 

 

 

 

Denna studie 

understryker vikten 

av ett multifaktoriellt 

tillvägagångssätt för 

att förstå förekomsten 

av våldsamt beteende, 

inklusive den fysiska 

miljön, 

organisatoriska 

faktorer, såväl som 

boende och 

vårdgivares 

egenskaper. 

18 % av befolkningen 

som bor i icke-

institutionella miljöer, 

diagnostiserade med 

Alzheimers demens, 

var våldsamma mot 

sina vårdgivare. 

 

Intern validitet: Stärks 

då resultatet svarar på syftet. 

Extern validitet: 

stärks då urvalet är relevant 

 för syftet.  

Reliabilitet: 

Stärks då enkät är 

välformulerad och kan 

 återanvändas, samt p-värde 

 använts.  

Objektivitet 

Sänks då ordinal data 

inte presenterats utifrån 

 medelvärde. 

 

 

 

 

 

 

 


