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Sammanfattning  
Bakgrund: Demens beskrivs som en försämring av kognitiva funktioner som 
orsakas av skador i hjärnan. Demens är en progressiv sjukdom som delas in i tre 
stadier beroende på symtom och hur långt framgången sjukdomen är. Det finns 
särskilda boenden för personer med demens där personer har möjlighet att få 
omvårdnad, stöd samt en bättre tillvaro. Genom att beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter av att vårda personer med demens kan det öka förståelsen och 
kunskapen hos sjuksköterskor samt ge en inblick i hur personer med demens ska 
vårdas. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 
personer med demenssjukdom i särskilt boende. Metod: En allmän 
litteraturöversikt genomfördes baserat på nio kvalitativa artiklar som söktes fram i 
tre olika databaser. Till artikelgranskningen användes HKR:s granskningsmall och 
därefter gjordes analysprocessen utifrån Fribergs (2017) femstegsmodell. 
Resultat: Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med demens 
resulterade i två huvudkategorier: Sjuksköterskors ansvar i vårdandet och Hinder 
i vårdandet. Den första huvudkategorin innehöll fyra underkategorier: 
Personcentrerat förhållningssätt, Bibehålla funktioner, Dokumentation och 
bedömning samt Riskbedömningar och säkerhetsåtgärder. Den andra 
huvudkategorin bestod av tre underkategorier: Utmaningar med läkemedel och 
beteenden, Kommunikationssvårigheter samt Tidsbrist. Diskussion: Metoden 
diskuterades utifrån Shentons (2004) fyra kvalitetsbegrepp. Resultatet 
diskuterades utifrån tre fynd: Bevara funktioner, Kommunikationsförmåga samt 
Vikten av tid. Dessa tre fynd diskuterades utifrån McCormack & McCances 
(2016) modell för personcentrering. Några av fynden diskuterades även utifrån 
etiska begrepp, närhetsetik, samhällsperspektiv samt de globala målen.  
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Abstract 
Background: Dementia is described as a deterioration of cognitive functions 
caused by damage to the brain. Dementia is a progressive disease that is divided 
into three stages depending on the symptoms and the extent of the progress of the 
disease. There are nursing homes for people with dementia where people have the 
opportunity to receive care, support and a better life. By describing nurses' 
experience of caring for people with dementia, it can increase the understanding 
and knowledge of nurses and provide an insight into how people with dementia 
should be cared for. Aim: The aim was to describe nurses' experiences of caring 
for people with dementia in nursing homes. Method: A general literature review 
was conducted based on nine qualitative articles that were searched in three 
different databases. HKR's review template was used for the article review and 
then the analysis process was made based on Friberg's (2017) five-step model. 
Results: Nurses 'experiences of caring for people with dementia resulted in two 
main categories: Nurses' responsibilities in care and Obstacles in care. The first 
main category contained four subcategories: Person-centered approach, 
Maintaining functions, Documentation and assessment and Risk assessments and 

safety measures. The second main category consisted of three subcategories: 
Challenges with medication and behaviors, Communication difficulties and Lack 

of time. Discussion: The method was discussed based on Shenton's (2004) four 
quality concepts of trustworthiness. The results were discussed based on three 
findings: Preserve functions, Communication skills and The importance of time. 
These three findings were discussed based on McCormack & McCance's (2016) 
model of person-centering. Some of the findings were also discussed based on 
ethical concepts, proximity ethics, societal perspectives and the global goals. 
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Inledning 
Demens är en progressiv sjukdom som förvärras med tiden och som inte går att 

bota, det sista skedet av sjukdomen leder till döden (Socialstyrelsen, 2019a). 

Sjuksköterskor i särskilt boende träffar ofta på personer med olika 

demenssjukdomar men det gäller även oavsett vilken arbetsplats sjuksköterskor 

befinner sig på, såväl akutsjukvård som primärvård. Omvårdnad och stöd i 

vardagen är viktigt för personer som har fått en demenssjukdom, eftersom 

funktioner som minne, beteende och tolkning av omvärlden blir påverkade. Genom 

att sjuksköterskor får mer kunskap om hur dessa personer vårdas, ökas förståelsen 

för sjukdomen och hur den kan yttra sig hos personer. Avsikten med denna uppsats 

är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med 

demenssjukdom i särskilt boende. 

Bakgrund 

Demenssjukdom 
World Health Organization (WHO, 2021) beskriver demens som en försämring av 

kognitiva funktioner som orsakas av skador i hjärnan. Begreppet demens definieras 

som en försämrad förmåga att minnas, tänka och uppfatta sin omgivning, som är 

orsakad av en förändring i hjärnan (Svenska Akademiens Ordböcker, 2021). Edberg 

& Ericsson (2017) beskriver att begreppen demenssjukdom och kognitiv sjukdom 

står för samma sjukdomsgrupp. Enligt Socialstyrelsen (2019a) är det mellan 20 000 

och 25 000 personer i Sverige som insjuknar i någon sorts demenssjukdom varje år. 

Svenskt demenscentrum (2020b) beskriver att demens är en progressiv sjukdom 

som yttrar sig i olika stadier där symtomen kommer smygande. Den vanligaste 

symtomen för demens är att minnet försämras, vilket gör det svårare för personen 

att planera och genomföra det dagliga livet. Demens påverkar även de kognitiva 

funktionerna som tidsuppfattning eller orienteringsförmågan (Svenskt 

demenscentrum, 2021). Demens är inte en del av det naturliga åldrandet men efter 

65 års ålder fördubblas risken för att få en demenssjukdom då äldre personers hjärna 
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är känsligare, dock kan demens även förekomma hos yngre personer (Svenskt 

demenscentrum, 2020b). Det finns flera typer av demenssjukdomar, dessa är 

alzheimers sjukdom, vaskulär demens, frontallobsdemens och lewy body demens. 

Det som skiljer dessa demenstyper åt är symtomen och vilka delar av hjärnan som 

har skadats (Svenskt demenscentrum, 2020a). Vid alzheimers sjukdom påverkas 

hela hjärnan men främst tinningloberna, hjässloberna och hippocampus, där 

nervcellerna dör i onormal omfattning vilket leder till att hjärnan krymper i sin 

storlek (Eriksdotter-Jönhagen, 2011). Alzheimers sjukdom utgör 60–70% av alla 

personer med demens, vilket gör det till den vanligaste demenssjukdomen i världen 

(WHO, 2021). Vaskulär demens definieras som en typ av demens som uppstår på 

grund av att blodtillförseln i hjärnan gradvis minskat, detta kan orsakas efter 

småkärlssjukdom, hjärninfarkt eller hjärnblödning, inom frontallobsdemens 

lokaliseras skadorna till frontalloberna samt tinningloberna, vilket påverkar bland 

annat personlighet, handlande och omdöme (Lindholm, 2010). Lewy body beskrivs 

som en typ av demens med små proteinansamlingar i hjärnan som ger 

hallucinationer och parkinsonism (Lindholm, 2010). Symtomet parkisonism 

innefattar stela muskler, långsamma rörelser samt skakningar (Svensk 

demenscentrum, 2022). I en utredning av demenssjukdom ingår det bland annat 

personens sjukdomshistoria, somatisk undersökning samt undersökning av minnet, 

vid en djupare utredning görs även hjärnavbildning med datortomografi 

(Socialstyrelsen, 2017). Mini-mental test (MMT) är ett enkelt instrument som ingår 

i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för basal demensutredning och som 

undersöker personens kognition och minne där poäng erhålls för varje avklarat 

moment (Socialstyrelsen, 2019b).  

Leva med en demenssjukdom 
Enligt Young (2002) har många som fått diagnosen demens under en längre tid 

misstänkt att de har en demenssjukdom och genom att bli diagnostiserad med en 

demenssjukdom blivit bekräftade om något som de redan visste. En del som 

insjuknar i en demenssjukdom upplever diagnosen som katastrofal då det innefattar 



 8 (45) 
 

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

förluster av funktionell förmåga, oberoende och självbild. Enligt WHO (2021) 

påverkar demenssjukdomen varje människa på olika sätt, beroende på tidigare 

bakomliggande sjukdomar och det kognitiva tillståndet innan personen insjuknar. 

WHO (2021) beskriver att det första stadiet av demens oftast inte märks av på 

personen då symtomen är diffusa och utvecklingen sker gradvis, ett av de första 

symtomen på en demenssjukdom kan vara att personen har problem med närminnet 

och kan glömma saker allt oftare. Insjuknande i en demenssjukdom upplevs ofta 

som att inte minnas, oro över att gå vilse och att allt blir mycket svårare (WHO, 

2021). Phinney (2002) förklarar att många individer beskriver att ett av de värsta 

symtomen är att inte minnas saker som precis har hänt eller som ska hända. När en 

person med demens inte kan minnas exempelvis namn på olika personer eller 

händelser, går de miste om kunskap som händer i deras egen värld. Men en del 

personer med demens upplever inte minnet som ett problem på samma sätt, utan de 

ser det som en naturlig del av åldrandet (Phinney, 2002). Vissa personer beskriver 

frustration över att ofta tappa bort saker och att spendera lång tid till att leta efter 

det. En del personer med demenssjukdomar upplever oro inför ett samtal då dem 

kan ha svårt att förstå och uttrycka sig samt att följa sammanhanget i samtalet 

(Phinney, 2002). Reisberg et al. (2006) beskriver att det är betydelsefullt redan i 

detta stadie att uppmärksamma symtomen för att ge ett gott stöd utifrån personens 

behov. Vid sjukdomens mellanstadie blir symtomen allt tydligare som svårigheter 

med kommunikation, beteendeförändringar, upprepade vandringar och oftare 

ifrågasättanden (WHO, 2021). Det blir också svårare att orientera sig, både i okända 

och miljöer som personen har befunnit sig i tidigare, behovet av stöd blir större för 

att klara av vardagliga sysslor och det kan underlätta om någon finns bredvid för att 

vägleda och visa vad som ska göras (Reisberg et al., 2006). I en studie beskrevs 

upplevelsen av demens som en kamp att ständigt hantera drastiska livsförändringar 

och att behålla kontakten med den sociala världen, dessa personer upplevde även 

en meningslöshet kring att ständigt förlora ansvar samt en frustration över att vara 

beroende av andra (Mazaheri et al., 2013). Enligt Socialstyrelsen (2017) finns det 

beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) som kan 
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förekomma som sekundära symtom hos personer med demens, men som kan vara 

svåra för omgivningen att förknippa med demenssjukdomen, dessa symtom kan 

yttra sig som hallucinationer, vanföreställningar eller aggressivitet. Det finns ett 

nationellt kvalitetsregister för BPSD (https://bpsd.se/), som används för att 

utvärdera omvårdnadsåtgärder för personer med demens som utvecklat 

beteendemässiga och psykiska symtom och på så sätt minska lidande och öka 

livskvaliteten för personer med demenssjukdom. I det sista stadiet av 

demenssjukdomen är personen passiv och helt beroende av andra, personen känner 

inte igen familj och vänner samt har ett stort behov av assistans i vardagen (WHO, 

2021). Eftersom kommunikationsförmågan med tiden uteblir hos personen blir 

beröring och tonfall viktigare för individen. Sista stadiet av demenssjukdomen leder 

till döden (Reisberg et al., 2006). 

Personcentrerad vård 
Personcentrerad omvårdnad är en av sjuksköterskors kärnkompetenser som innebär 

att se personen utifrån behov, resurser och värderingar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2021). Personcentrering gentemot personer med demens 

handlar främst om att främja välbefinnandet och bibehålla värdet av personen 

bakom demenssjukdomen (Socialstyrelsen, 2017). Socialstyrelsens riktlinjer 

(2020) för vård och omsorg vid demenssjukdom nämner att personcentrerad 

omvårdnad utgår från att individen är central och inte personens sjukdom, samt att 

personens upplevelse och verklighet är i fokus. På 1990-talet var Tom Kitwood 

först med att tala om personcentrering i relation till personer med demenssjukdomar 

och han beskrev att personcentrering grundar sig i tacksamhet, respekt och tillit 

(Kitwood, 1997). Edberg (2011) nämner att personcentrerad demensvård inte bara 

handlar om de individuella behoven, utan även om organisationen och relationen 

personen har till personalen. Det är en viktig del för att främja välbefinnandet och 

känslan av egenvärde. Edvardsson et al. (2014) beskriver att vardagliga aktiviteter 

i särskilt boende som att koka kaffe, gå promenader och spela spel är associerat med 

personalens personcentrering vilket ökar livskvaliteten för personer med demens. 
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McCormack & McCance (2016) modell för personcentrering utgår från fem 

komponenter som innefattar samhällsperspektiv, förutsättningar för 

personcentrerad vård, vårdandets sammanhang, personcentrerade processer samt 

personcentrerade resultat. Dessa fem komponenter behöver uppfyllas för att nå en 

god personcentrerad vård (McCormack & McCance, 2016).  

Tillvaron i särskilt boende 
Socialstyrelsen (2018) beräknar att ungefär 70% av alla som bor i särskilt boende 

har en kognitiv nedsättning. Socialstyrelsen (2017) beskriver att ett särskilt boende 

finns för att ge personer omvårdnad dygnet runt då det inte längre är möjligt för 

dem att bo kvar i det egna hemmet. Det rekommenderas att det särskilda boendet är 

utformat och anpassat efter personer med demens, samt att det är en inkluderande 

boendemiljö (Socialstyrelsen, 2017). En flytt till särskilt boende blir aktuell när 

personens demenssjukdom har utvecklats till ett tillstånd där symtomen blivit 

starkare och fler, samt behovet av mer uppsikt och stöd i sin vardag ökar (Svenskt 

demenscentrum, 2019). Enligt Edberg & Ericsson (2017) kan det vara en stor 

omställning för personer med demenssjukdom att flytta till ett särskilt boende, 

eftersom personer med demens har svårare att anpassa sig till nya miljöer så måste 

dessa miljöer anpassas till dem, vilket blir ett arbete för omvårdnadspersonalen. Det 

kan vara till fördel att tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt så att 

omvårdnadspersonalen vet hur personen fungerar som bäst i sitt sammanhang 

hemma hos sig själv, om miljön i särskilt boende ger för stora krav för personen 

med demens kan detta leda till ökad stress, oro och ångest (Edberg & Ericsson, 

2017). Samtidigt kan tillvaron i särskilt boende leda till känsla av sammanhang hos 

personen med demens, vilket beskrivs att det uppnås genom att personen upplever 

tillvaron som meningsfull, hanterbar och begriplig (Ernsth Bravell & Edberg, 

2017).  

Sjuksköterskors arbete i särskilt boende 
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Enligt Socialstyrelsens riktlinjer (2017) är det viktigt för sjuksköterskor att se till 

att omsorgen är anpassad till individens önskemål och behov för att främja hälsan 

hos personen med en demenssjukdom. Socialstyrelsen (2019) beskriver att det är 

centralt att vården i hela landet ska vara anpassad till personen med demens för att 

minska ojämlikheterna i vårdandet. För personen med demens ska det särskilda 

boendet och sjuksköterskor bidra till att underlätta personens vardag samt en bättre 

livskvalitet. Det ska ske en regelbunden uppföljning där personens behov av vård- 

och omsorgsinsatser utvärderas, eftersom dessa kan drastiskt ändras med personens 

demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2017). Vård av äldre och Silviasjuksköterskor är 

två specialistutbildningar för sjuksköterskor som riktar in sig på demenssjukvård. 

Silviasjuksköterskor inriktar sig på en god omvårdnad vid demenssjukdom samt 

sjuksköterskors samordning för en god och säker vård (Svenskt demenscentrum, 

2018). 

Problematisering 
Sjuksköterskor i särskilt boende träffar ofta personer med olika demenssjukdomar. 

Äldre med demenssjukdomar kan ofta inte uttrycka sina omvårdnadsbehov och 

känslor verbalt. Otillräckliga erfarenheter hos sjuksköterskor om 

demenssjukdomar och hur de bemöter och vårdar individerna skapar en sämre 

vård för denna patientgrupp. Genom att samla kunskap om sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda personer med demens kan det leda till ökad kunskap och 

förståelse hos sjuksköterskor. Sjuksköterskors erfarenheter kan även ge en inblick 

i hur personer med demens ska vårdas, vilket i sin tur kan leda till en bättre 

personcentrerad omvårdnad. 

Syfte 
Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med 

demenssjukdom i särskilt boende. 

Metod 

Design 
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Studiens design var en litteraturöversikt med kvalitativ forskning med 

utgångspunkt i syftet. Friberg (2017) beskrev att en litteraturöversikt var en 

studiedesign som gav en översikt över kunskapsläget inom ett specifikt område. 

Litteraturöversikten hade en struktur som först innefattade ett motiv och 

identifiering av området som skulle studeras (Friberg, 2017). Ett krav för en 

litteraturöversikt var att det måste finnas publicerad litteratur för det valda 

området, detta bekräftades genom en övergripande sökning. Detta skapade en 

översiktsbild över publicerade artiklar samt visade om artiklarna speglade syftet 

och var relevanta för studien (Friberg, 2017). Den kvalitativa forskningen 

grundade sig i deltagarnas upplevelser och beskrivningar, och det sagda ordet blev 

föremål för analys och tolkning (Henricsson & Billhult, 2017). Avsikten var att 

belysa sjuksköterskors erfarenheter, vilket var grunden för studien.  

Sökvägar och urval 
Först gjordes en pilotsökning i Cinahl Complete för att få en överblick över 

ämnesområdet, databasen Cinahl Complete baserades på information om 

omvårdnadsvetenskap (Östlundh, 2017). Genom att granska vad som tidigare 

undersökts blev det lättare att formulera ett syfte utifrån valt problemområde 

(Karlsson, 2017). Informationssökning av artiklar har gjorts i tre databaser, Cinahl 

Complete, PubMed och PsychInfo. Karlsson (2017) förklarar att PubMed innehöll 

material inom medicin och omvårdnad och PsychInfo innehöll information om 

psykologi. Därefter gjordes tre sökscheman från varje databas utifrån 

nyckelbegreppen i studiens syfte. Nyckelbegreppen var Sjuksköterskor, 

Erfarenhet, Demenssjukdom och Särskilt boende (Bilaga 1). Orden översattes till 

engelska och med hjälp av Svensk MeSH söktes det fram synonymer till 

begreppen. Ämnesord var ord som valts ut för att kort kunna beskriva innehållet 

av en artikel (Östlundh, 2017). Dessa användes för att få in de artiklarna som hade 

ämnesord och för att precisera sökningen. Med fritextsökning omfattades hela 

ordet i sökningen oavsett ordets betydelse i artikeln (Karlsson, 2017). 

Fritextsökning användes för att få med de nyare artiklarna i sökningen som ännu 

inte fått ett ämnesord. När sökningen efter vetenskapliga artiklar gjordes i 

databaserna användes booleska operatorer. Karlsson (2017) beskrev att termerna 
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AND och OR användes för att bilda ett samband mellan sökorden. AND 

fungerade avgränsade och det blev lättare att få fram ett specifikt resultat och för 

att expandera sökningen samt öka sensitiviteten användes OR. NOT användes för 

att exkludera ett ord från sökningen. I sökningarna användes även trunkering som 

möjliggjorde att sökningen träffade alla böjningsformer av ordet, trunkering 

användes inte i PubMed då funktionen inte fanns. Det var en funktion som 

användes för att få med alla ändelser av ett ord i en sökning (Östlundh, 2017). 

Frassökning gjordes med citationstecken inom orden för att hålla ihop begreppet 

(Karlsson, 2017). Med ovannämnda söktekniker blev antalet träffar i Cinahl 

Complete 490, i PubMed 79 och PsychInfo 561. 

Urvalet i undersökningen var artiklar som speglar syftet. Inklusionskriterierna var 

engelskspråkiga kvalitativa forskningsartiklar, peer-reviewed, publicerade år 

2017–2022 samt som svarade på syftet. Begränsningen peer-reviewed fanns inte i 

PubMed och kunde därför inte användas. Funktionen publiceringsår användes inte 

heller i PubMed då antalet träffar inte var så stort och med denna begränsning 

hade för många relevanta artiklar fallit bort. Björk (2011) beskrev att om 

inklusionskriterierna var uppfyllda kunde artikeln inkluderas i undersökningen. 

Enligt Östlundh (2017) redovisas inklusionskriterierna som avgränsningar för att 

beskriva bortsortering av irrelevant material. Engelskspråkig valdes för att kunna 

förstå vad som stod i artiklarna samt att det mesta av forskningsmaterialet var 

skrivet på engelska. Forskningsartikel avgränsade till en dokumenttyp där 

informationen var presenterad i en viss form. Peer-reviewed gav en avgränsning 

endast ur vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2017). Artiklar som var publicerade 

mellan år 2017–2022 valdes med i studien för att få med det vetenskapliga 

materialet som fanns inom den tidsramen. Efter begränsningarna återstod 127 

artiklar i Cinahl Complete, 72 i PubMed och 149 i PsychInfo. 

De tre sökningarna gav sammanlagt ett resultat på 348 artiklar (Bilaga 1). Nästa 

steg i litteratursökningen gjordes individuellt där alla artiklars titlar lästes igenom 

och abstraktet lästes på de artiklar som var relevanta till studien. Ett bortfall 

upptäcktes efter läsningen av abstraktet då urvalet i studierna inte var legitimerade 

sjuksköterskor. De studier som hade ett relevant urval togs upp i fulltext och lästes 
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först individuellt och därefter tillsammans. Från en tidigare sökning hittades en 

relevant artikel till studien som sparades, då gjordes en manuell sökning för att 

inkludera artikeln till granskningen. Slutligen ingick totalt tio artiklar i 

kvalitetsgranskningen.  

Granskning och analys 
Granskning av de utvalda artiklarna redovisades i separata granskningsmallar från 

Högskolan Kristianstad (Blomqvist et al., 2016). De kvalitativa områden som 

granskades var tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Granskningen utfördes för att få en helhetsbild av 

studien och dess metod samt för att säkerställa att resultatet svarade på syftet. Ett 

kritiskt förhållningssätt tillämpades för att försöka ge ett transparent perspektiv 

vid granskningen av artiklarna (Friberg, 2017). Totalt granskades tio artiklar av 

båda författarna där en artikel exkluderades för att den inte uppfyllde studiens 

inklusionskriterier. Den exkluderade artikeln innehöll en metod som var både 

kvantitativ och kvalitativ. Samtliga artiklar som utgör litteraturstudiens resultat är 

publicerade år 2013–2022. 

Studiens analys baserades på resultatdelen i forskningsartiklarna. Enligt Fribergs 

(2017) femstegsmodell för analys av artiklar har artiklarna först lästes i sin helhet. 

Forksningsartiklarnas innehåll som syfte, metod och resultat har dokumenterade i 

en tabell för artikelöversikt från Högskolan Kristianstad. Sedan har likheter och 

skillnader identifierats utifrån artiklarnas utformning och innehåll, därefter utifrån 

studiernas resultat. Slutligen sorterades det som analyserats fram i kategorier för 

att sammanställa det väsentliga för studien (Friberg, 2017) (Figur 1). 

 

Figur 1. Process för granskning och analys 

Etiska överväganden 
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Kjellström (2017) beskriver att all forskning ska garantera att deltagarna i studien 

inte kommer till någon skada, etiska överväganden behövs för att värna om 

människors säkerhet, integritet och rättigheter. Samtycke ger ett skydd för 

deltagarnas frihet och självbestämmande. Det krävs att deltagarna får information 

om arbetet, att dem kan förstå informationen och fatta beslut samt att det ska vara 

ett frivilligt val att delta (Kjellström, 2017). Informationen ska beskrivas tydligt 

och innefatta plan, syfte och metod för forskningen, därefter kan personen fatta ett 

beslut om sitt deltagande. Vidare beskriver Kjellström (2017) att 

konfidentialiteten värnar deltagarnas personuppgifter så att ingen utomstående kan 

identifiera vem som deltagit i studien. Analys av nytta och risker utförs för att se 

till att studien i sin helhet har en större betydelse än gör skada samt för att skydda 

deltagarna från olika risker (Kjellström, 2017). Helsingforsdeklarationen värnar 

om att deltagarens behov och intressen är av större betydelse än samhället och 

forskningen (The World Medical Association, 2018). Forskning ska granskas av 

oberoende personer för att bedöma om forskningen har ett etiskt förhållningssätt. 

Helsingforsdeklarationen beskriver hur medicinsk forskning kan tillämpas i 

vården (The World Medical Association, 2018). Artiklarnas etiska krav har 

granskats i granskningsmallen från Högskolan Kristianstad (Blomqvist et al., 

2016). Utifrån granskningen har artiklar valts ut som är etiskt godkända.  

Förförståelse 
Författarnas förförståelse var att sjuksköterskors erfarenheter var att det inte alltid 

var så lätt att vårda personer med demens, eftersom samma diagnos yttrar sig hos 

personer på olika sätt. Däremot kunde erfarna sjuksköterskor anse att det var 

enkelt att vårda personer med demens. Sjuksköterskor kunde även ha erfarenheter 

av svårigheter i vårdandet eftersom personer med demenssjukdom inte alla gånger 

kunde uttrycka sina behov och känslor. Ett gemensamt förhållningssätt för 

sjuksköterskor var den personcentrerade omvårdnaden, där det var viktigt att lära 

känna personen bakom demenssjukdomen.  
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Resultat 
Resultatet baserades på nio kvalitativa artiklar som svarade på syftet att belysa 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom i särskilt 

boende. Av artiklarna som ingick i resultatet var fem från Skandinavien, en från 

Storbritannien, en från Belgien, en från Kanada och en från Sydkorea. Två 

huvudkategorier och sju underkategorier skapades utifrån resultatet, (Figur 2). 

 

Figur 2. Huvudkategorier och underkategorier 

Sjuksköterskors ansvar i vårdandet 
Denna kategori handlar om sjuksköterskors ansvar i vårdandet av personer med 

demenssjukdom i särskilt boende. Kategorin belyser vikten av ett personcentrerat 

förhållningssätt, bibehålla funktioner, dokumentation och bedömning samt 

riskbedömningar och säkerhetsåtgärder.  

Personcentrerat förhållningssätt  
Sjuksköterskor beskrev att ett personcentrerat förhållningssätt ansågs som en 

viktig del i vårdandet av personer med demenssjukdom (Höbler et al., 2018; 

Lillekroken et al., 2015, 2017). Sjuksköterskor uttryckte att det var betydelsefullt 

att bemöta personer med demens med respekt och därmed behålla deras värdighet 

och integritet (Lillekroken et al., 2017). Genom att se personen bakom 

demenssjukdomen underlättade det att anpassa den individuella vården vilket 
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bevarade personens karaktär (Lillekroken et al., 2015, 2017). Sjuksköterskors 

kreativitet påverkade mötet positivt med personer med demenssjukdom, vilket 

kunde väga upp när sjuksköterskors kunskap och erfarenheter var otillräcklig. 

Kreativiteten kunde även motivera personerna att vara aktiva i sitt eget liv vilket 

hade en stor betydelse för att undvika passivitet hos de boende (Lillekroken et al., 

2015). En del sjuksköterskor angav att kreativiteten var svår att uppnå men det var 

inget hinder för att ge god vård till de boende. Sjuksköterskor uttryckte att det var 

viktigt att använda sig av personens egna resurser istället för att fokusera på det 

som personen hade förlorat (Lillekroken et al., 2015). Sjuksköterskor beskrev att 

det var betydelsefullt att skapa en nära relation med de boende då det underlättade 

för personerna att uttrycka sina obehag (Park et al., 2018). Flera sjuksköterskor 

ansåg att det var en självklarhet att fråga om den boendes medgivande vid olika 

omvårdnadsinsatser (Lejman et al., 2013). Det var av stor vikt att uppmärksamma 

de boendes kroppsspråk vilket kunde avslöja hur väl personerna accepterade 

omvårdnaden, detta gav sjuksköterskor utrymme att anpassa sig till individens 

vilja (Lejman et al., 2013). Sjuksköterskors initiativ hade en stor betydelse vid 

vårdandet av personer med demens, vilket gjorde att personerna blev mer 

delaktiga i sitt eget liv (Lillekroken et al., 2015). Det var betydelsefullt vid 

vårdandet av personer med demenssjukdom att vara lyhörd och ge tillräckligt med 

tid för att personerna skulle klara av vardagsuppgifter självständigt. Ett 

personcentrerat förhållningssätt gav sjuksköterskor möjlighet att vara 

uppmärksamma och befinna sig i nuet. Detta underlättade för sjuksköterskor att 

förstå den boendes situation samt mående och därmed undvika svåra situationer 

som kunde inträffa i vardagen (Lillekroken et al., 2017). De boendes 

välbefinnande var en viktig del av deras vård vilket kunde bekräftas av skratt, god 

aptit samt ett gott humör. Personcentrerad vård innebar att bekräfta personens 

känslor samt bevara personens värdighet och självkänsla. Sjuksköterskor uttryckte 

att det psykiska välbefinnandet var lika viktigt som deras fysiska hälsa 

(Lillekroken et al., 2017). 

Bibehålla funktioner 
Sjuksköterskor beskrev att det är viktigt att bevara de boendes kvarvarande 

fysiska funktioner (Park et al., 2018). Sjuksköterskor ansåg att personer med 
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demens som hade en syn- eller hörselnedsättning fick utmaningar som påverkade 

deras livskvalitet (Höbler et al., 2018). Livskvalitet beskrevs av sjuksköterskor 

som en viktig del att uppnå i vården för personer med demens och därmed var det 

viktigt att identifiera risker med social isolering (Höbler et al., 2018). Ett 

regelbundet mat- och dryckintag var betydelsefullt för att upprätthålla personernas 

livskvalitet, därmed var det viktigt att uppmuntra de boende som hade 

förutsättningar att försöka äta självständigt. Sjuksköterskor beskrev att 

näringstillståndet var en grundläggande del i vårdandet och bedömdes genom 

matvanor, intag och utsöndring. Personerna med demens som hade en fysisk 

funktionsvariation och begränsad kommunikation visade på ett försämrat 

näringstillstånd genom att vägra att äta eller att ha nedsatt aptit (Park et al., 2018). 

Sjuksköterskor uttryckte att personer med demens var mer benägna att få stela och 

förtvinade muskler och leder, därför var det viktigt med rehabilitering för att 

undvika försämring av de kvarstående fysiska funktionerna (Park et al., 2018). 

Däremot var de boendes förlorade funktioner svåra att rehabilitera på grund av 

fysiska- och kognitiva symtom samt minskad återhämtningsförmåga, regelbundna 

fysiska övningar kunde bidra till att stärka de kvarvarande funktionerna (Park et 

al., 2018). Sjuksköterskor beskrev att personer med demens hade svårigheter med 

att förstå instruktioner, men det underlättade för sjuksköterskor att vara tålmodiga 

och förklara samt upprepa innebörden av instruktionerna. Det var värre att skylla 

och pressa de boende när de inte förstod, vilket skulle undvikas för att skydda 

deras kvarvarande kognitiva funktioner och känslor. Tidigare 

omvårdnadserfarenheter kunde förhindra försämring av funktionerna hos personer 

med demens (Park et al., 2018). Sjuksköterskor uttryckte att det var av betydelse 

att hitta meningsfulla aktiviteter som passade varje individ och som speglade 

deras självkänsla och identitet (Lillekroken et al., 2015, 2017). Sjuksköterskors 

kreativitet i samband med aktiviteter kunde stärka viljan hos personer med 

demens att delta i fysiska aktiviteter (Lillekroken et al., 2015). För att personer 

med demens skulle engagera sig i aktiviteter i särskilt boende var hjälpmedel en 

underlättning för de personer som har en sensorisk förlust (Höbler et al., 2018). 
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Dokumentation och bedömning  
Sjuksköterskor uttryckte att dokumentation var en stor del av vårdandet då de 

boendes individuella behov och önskemål sammanställdes, där all personal på det 

särskilda boendet kunde ta del av informationen. Den boendes nuvarande 

funktionsförmåga var betydande att dokumentera för att bedöma risker och 

förebygga komplikationer (Laukvik et al., 2022). Det var viktigt att vara 

uppmärksam på den boendes nuvarande hälsotillstånd för att tydliggöra och 

utvärdera förändringar hos personer med demens (Laukvik et al. 2022). 

Sjuksköterskors beskrev att bedömningar var viktigt som berörde personens 

fysiska och kognitiva tillstånd (Laukvik et al., 2022; Park et al., 2018). 

Bedömningar skulle innehålla behov i det dagliga livet för att främja kontinuiteten 

hos den boende (Laukvik et al., 2022). Sjuksköterskor beskrev att många läkare 

inte ville komma ut till särskilda boenden för att göra bedömningar samt att de 

ignorerade sjuksköterskors efterfrågan om bedömningar (De Witt Jansen et al. 

2016). Bedömning av syn- och hörselnedsättning var betydande för personens 

vård- och livskvalitet. Sjuksköterskor nämnde att en av deras största utmaningar 

var att skilja mellan sensorisk och kognitiv funktionsnedsättning. Sjuksköterskor 

använde sina erfarenheter och observation för att effektivt bedöma de boende för 

att uppmärksamma eventuell syn- eller hörselnedsättning (Höbler et al., 2018). På 

grund av bristande kunskaper och erfarenheter kunde inte all boendepersonal 

observera personerna på samma sätt för att uppmärksamma eventuell syn- eller 

hörselnedsättning. Sjuksköterskor uttryckte att ett personcentrerat förhållningssätt 

sågs som en underlättning för bedömning och bättre vård där effektiv 

kommunikation bidrar till detta (Höbler et al., 2018).  

Riskbedömningar och säkerhetsåtgärder 
Sjuksköterskor angav att säkerheten var en viktig del i vårdandet av personer med 

demens (Lejman et al., 2013; Park et al., 2018). Mekaniska begränsningar som 

bälten, brickbord och sängräcken var nödvändigt för de boendes egen säkerhet 

(Lejman et al., 2013). För att minska fallrisken hos personer som inte kunde stå 

självständigt, användes ett bälte vid förflyttning och personerna som tidigare hade 

ramlat och kunde komma upp ur sin säng fick ordinerade sängräcken. Om 

personen frivilligt initierade och ville ha bälte eller sängräcken, skapades en 
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lugnande känsla hos den boende. Sjuksköterskor beskrev att de boende ofta var 

fastspända på grund av underbemanning, men under måltiderna kunde de boende 

sitta utan begränsningar eftersom det fanns tillräckligt med personal på plats 

(Lejman et al., 2013). I de situationerna som fysisk fasthållning hade ordinerats av 

läkaren hade personalen respekterat personens ovilja att bli fasthållen och istället 

väntade på att personen skulle uttrycka förtroende till personalen (Lejman et al., 

2013) Många sjuksköterskor beskrev att personer med demens kunde uppvisa 

beteenden som hudplockning, hårdragning och nagelbitning, vilket blev ett 

säkerhetsproblem för dem personerna (Park et al., 2018). Däremot uttryckte 

sjuksköterskor att de försökte undvika tvångsbehandling och istället stötta och 

visa annan personal hur de skulle agera och använda individuellt anpassade 

strategier mot personer som visade ett oroligt eller agiterat beteende, utan att ge 

lugnande läkemedel. Sjuksköterskor uttryckte att de försökte förhindra 

tvångsåtgärder genom förebyggande åtgärder och såg till den boendes livshistoria, 

behov och vilja (Lejman et al., 2013). 

Hinder i vårdandet 
Denna kategori handlar om hinder för sjuksköterskor i vårdandet av personer med 

demenssjukdom i särskilt boende. Kategorin belyser utmaningar med läkemedel 

och beteenden, kommunikationssvårigheter samt tidsbrist.  

Utmaningar med läkemedel och beteenden  
Sjuksköterskor beskrev att läkemedelsadministration kunde vara en utmaning i 

vårdandet av personer med demenssjukdom (De Witt Jansen et al., 2016). 

Smärtpåverkade personer med demens samt deras svårigheter med att förstå 

avsikten med smärtlindring kunde leda till agitation och därmed försvåra 

administreringen (De Witt Jansen et al., 2016). Sjuksköterskor uttryckte att vägran 

mot smärtstillande berodde ofta på rädsla och oro över läkemedel. Dessa känslor i 

samband med läkemedelsadministration handlade ofta om att personerna var helt 

beroende av andra inom vård och omsorg eftersom de inte kunde förstå eller 

uttrycka sina behov (De Witt Jansen et al., 2016). En annan svårighet i vårdandet 

var dåliga relationer med läkare, då sjuksköterskor beskrev erfarenheter av 

förseningar med läkemedelsordinationer samt att läkarna inte såg till personens 
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individuella behov vid behandlingar. Sjuksköterskor i särskilt boende uttryckte att 

de behövde förespråka personer med demens i de fallen då sjuksköterskor och 

läkare inte var överens över personens vård (De Witt Jansen et al., 2016). 

Sjuksköterskor uttryckte att personer med demens kunde uppvisa sexuellt 

beteende i form av sexuella handlingar. Sådana beteenden var svåra att avleda 

eftersom verbala tillrättavisningar inte hade någon effekt, vilket gjorde att en del 

sjuksköterskor använde sig av lugnande läkemedel för att dämpa situationen 

(Thys et al., 2018). Sjuksköterskor uttryckte att sexuella beteenden blev ett hinder 

för vårdandet och det personliga engagemanget i personens vårdprocess (Thys et 

al., 2018).  

Kommunikationssvårigheter 
Sjuksköterskor beskrev att kommunikationen var ett hinder för vårdandet och 

bedömningen av personer med demens (Höbler et al., 2018; Park et al., 2018). 

Fysiska problem och symtom var svåra att upptäcka hos de boende på grund av 

den begränsande kommunikationsförmågan (Park et al., 2018). Personer med 

demens uttryckte sig genom omedvetna beteenden som irritation, gråt och sparkar, 

vilket blev ytterligare ett hinder för vårdandet. Personer med demens kunde 

använda sig av kvarvarande kommunikativa funktioner som ansiktsuttryck eller 

gester, vilket underlättade för sjuksköterskan att förstå personens behov och 

känslomässiga problem (Park et al., 2018). Sjuksköterskor uttryckte att det 

underlättade för kommunikationen med ett strukturerat arbetssätt, gester och ett 

enkelt anpassat språk till personen (Höbler et al., 2018; Lillekroken et al., 2017). 

Sjuksköterskor använde sig av individanpassade kommunikationsstrategier som 

tog hänsyn till personens integritet, önskemål och funktionsnedsättningar (Höbler 

et al., 2018). 

Tidsbrist 
Sjuksköterskor beskrev att tidsbrist påverkade deras förmåga att ge en god vård 

till personer med demens (Lillekroken et al., 2017; Midtbust et al., 2018). Tiden 

var en viktig del vid vårdandet av personer med demens eftersom deras kognitiva 

funktioner var påverkade och därmed behövde de mer tid för att bearbeta 

information (Lillekroken et al., 2017). Flera sjuksköterskor beskrev att det var 
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viktigt att förmedla lugn och trygghet till personer med demens men det blev svårt 

när de var tvungna att springa fram och tillbaka i det särskilda boendet (Midtbust 

et al., 2018). Tidsbristen gjorde det svårt för sjuksköterskor att tolka varje persons 

uttryck och de boende hade ofta en oro när ingen hade tid att sitta ner med dem 

(Midtbust et al., 2018). Tidsbristen hindrade sjuksköterskor att utföra alla 

arbetsuppgifter under dagen samt mindre uppgifter som de boende uttryckte en 

önskan om (Lillekroken et al., 2017). Trots tidsbristen gjorde sjuksköterskor sitt 

allra bästa för att främja välbefinnandet hos personer med demens (Lillekroken et 

al., 2017).    

Diskussion 

Metoddiskussion 
En kvalitativ studies metoddiskussion utgick från kvalitetsbegreppen 

tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet (Henricsson, 2017; 

Shenton, 2004). 

Enligt Mårtensson & Fridlund (2017) baserades tillförlitligheten i en studie på om 

resultatet var giltigt och svarade på sitt syfte. Studiens syfte var att belysa 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom i särskilt 

boende. Eftersom studien undersökte erfarenheter valdes en kvalitativ metod. 

Vidare nämner Shenton (2004) att i tillförlitligheten ingick det även bedömning 

av datainsamling, granskning och analysmetod. Innan studiens början gjordes en 

pilotsökning för att få en inblick i publicerad forskning om ämnet. Tre olika 

databaser användes för datainsamlingen, vilket gav ett större utbud på relevanta 

artiklar. I två av databaserna användes begränsningen peer-reviewed vilket 

begränsade sökningen till endast vetenskapliga studier och därmed stärker 

tillförlitligheten (Henricson, 2017). Däremot sänktes tillförlitligheten då 

funktionen inte fanns i Pubmed och därmed kunde den inte användas. En 

bibliotekarie från HKR:s sökverkstad hjälpte till för att få fram sökord till 

sökningen, vilket gav en möjlighet till att utveckla sökningen och därmed få fram 

relevanta artiklar, vilket stärkte tillförlitligheten (Rosén, 2017). Till sökningen av 

artiklar användes både ämnesord och fritextord i varje sökblock vilket gav ett 
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större utbud av artiklar i sökningen (Henricsson, 2017). Träffarna i de tre 

databaserna innehöll dubbletter av de valda artiklarna, vilket betydde att 

sökningarna blev specifika och stärkte tillförlitligheten. En manuell sökning 

tillämpades vilket möjliggjorde att material inkluderades utanför sökningarna. 

Alla artiklar lästes inte i fulltext, vilket betydde att ett bortfall av relevant data 

kunde ha förekommit, detta sänkte tillförlitligheten. 

Trovärdigheten påvisades om metoden var väl beskriven så att andra kunde göra 

om studien och få samma resultat (Mårtensson & Fridlund, 2017; Shelton, 2004). 

Studiens genomförande har beskrivits noggrant med redovisade sökscheman så att 

andra har möjlighet att göra om sökningarna i de olika databaserna. Det som 

sänkte trovärdigheten i denna studie är att ingen siffra redovisades för hur många 

abstrakt och artiklar i fulltext som lästes. De relevanta artiklarnas titlar och 

abstrakt lästes individuellt vilket sänkte trovärdigheten, däremot lästes artiklarnas 

helhet gemensamt, vilket stärkte trovärdigheten. Granskningen av artiklarna 

gjordes gemensamt, vilket stärkte trovärdigheten (Henricson, 2017).  

Pålitligheten visades genom att förförståelsen var redovisad i studien (Mårtensson 

& Fridlund, 2017). Förförståelsen beskrevs innan studien påbörjades för att 

undvika att resultatet påverkades av fördomar, vilket stärkte trovärdigheten. 

Avstånd har tagits från förförståelsen genom hela analysprocessen och resultatet. 

Enligt Polit & Beck (2016) gick det inte att garantera att resultatet är helt fri från 

förförståelsen. Det som stärkte pålitligheten i denna studie var att analysprocessen 

gjordes gemensamt. Artiklarna som ingick i resultatet var engelskspråkiga och 

översattes till svenska, detta gav ett utrymme för feltolkningar och därmed sänkte 

det studiens pålitlighet.  

Överförbarheten bestämdes om studiens resultat gick att överföra till andra 

kontexter med liknande urval, samt måste de andra kvalitetsbegreppen 

tillförlitlighet, trovärdighet och pålitlighet vara uppfyllda (Mårtensson & Fridlund, 

2017). En erfarenhet var ett individbaserat fenomen som kunde vara svårbeskrivet 

då erfarenheten var personlig. Denna studie syftade till att belysa sjuksköterskors 

erfarenheter men kunde överföras till annan hälso- och sjukvårdspersonal i 

liknande kontext, vilket stärkte överförbarheten. Resultatet i studien bedömdes 
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kunna överföras till många vårdkontexter som sjuksköterskor kunde befinna sig i, 

därför bedömdes abstraktionsnivån till medelhög. Majoriteten av artiklarna som 

ingick i studien gjordes i Europa samt en i Kanada, därför gick studien att 

överföra till länder där vårdkontexten var liknande. En studie gjordes i Sydkorea 

där hälso- och sjukvården samt kulturen såg annorlunda ut än i de övriga 

studiernas länder. Genom att ovannämnda kvalitetsbegrepp var uppfyllda stärktes 

studiens överförbarhet.  

Resultatdiskussion 
Litteraturöversikten avsåg att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

personer med demenssjukdom i särskilt boende. Resultatet delades in i två 

huvudkategorier: Sjuksköterskors ansvar i vårdandet och Hinder i vårdandet. 

Resultatdiskussionen kommer baseras på tre fynd som framkom ur resultatet: 

Bevara funktioner, Kommunikationsförmåga och Vikten av tid. Dessa tre fynd 

kommer diskuteras utifrån McCormack och McCances modell för 

personcentrering. Fynd ett kommer diskuteras utifrån det etiska begreppet hälsa 

och sjukdom. Både fynd två och tre kommer diskuteras utifrån närhetsetiken samt 

kommer fynd tre även diskuteras utifrån samhällsperspektivet och de globala 

målen.  

Bevara funktioner  
För sjuksköterskor är det viktigt att bibehålla funktioner hos personer med 

demens. I denna studie beskrevs vikten av att bevara fysiska funktioner hos 

personer med demens för att främja livskvaliteten. En del i omvårdnaden var att 

uppmuntra personer med demens till att försöka göra vardagliga saker 

självständigt. Sjuksköterskor beskrev att förlorade funktioner var svåra att återfå 

hos personer med demens på grund av minskad kognitiv funktion samt begränsad 

återhämtningsförmåga. Bevarande av funktioner är även betydande hos äldre utan 

en demenssjukdom. I en annan studie av Bozkurt & Yılmaz (2016) beskrevs 

vikten av stöd av fysiska funktioner till äldre personer på särskilt boende. Det 

kunde öka livskvaliteten samt att personerna blev mer självständiga. Fysisk 

aktivitet kan bidra till att stärka de kvarvarande funktionerna hos personer. 

Frändin et al. (2016) belyste att utan regelbundna fysiska övningar försämrades de 
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äldres balans samt deras förmåga att klara aktiviteter i dagliga livet (ADL). En av 

funktionerna som är viktig att bevara är förmågan att äta hos personer med 

demens. Lee & Song (2015) uttryckte att övningar är nödvändigt för att bevara 

den återstående förmågan att äta hos personer med demens. 

Enligt McCormack och McCances modell för personcentrering (2016) kan 

personer med demens i särskilt boende vårdas utifrån modellen. Längst ut i 

modellen finns samhällsperspektivet som handlar om att samhället och vården ska 

organiseras på ett sätt för att åstadkomma personcentrerad vård (McCormack & 

McCance, 2016). Från ett samhällsperspektiv finns det nationella riktlinjer och 

rekommendationer för hur personer med demens ska få en god vård, dessa 

riktlinjer vänder sig till politiker, verksamhetschefer och hälso- och 

sjukvårdspersonal (Socialstyrelsen, 2017). Vårdandets sammanhang innefattar en 

stödjande fysisk miljö där bevarande av funktioner kan främjas. En stödjande 

vårdmiljö anpassas efter personens förutsättningar för att upprätthålla funktioner, 

vilket kan öka självförtroendet och välbefinnandet hos personer med demens. I 

modellens personcentrerade processer ska sjuksköterskor arbeta med ett genuint 

engagemang. Sjuksköterskors engagemang kan visas genom att inte ge upp så lätt, 

utan fortsätta att uppmuntra personer att bevara de fysiska funktionerna. 

Modellens personcentrerade resultat beskriver strävan efter en känsla av 

välbefinnande hos personer med demens, vilket kan uppnås oavsett vilka 

kvarvarande funktioner personer har.     

Inom vården finns det etiska begrepp som innefattar hur vårdandet bör gå till. En 

av dessa begrepp är hälsa och sjukdom som beskrivs utifrån att hälsa är förknippat 

med ett önskvärt liv och välbefinnande, och sjukdom är ett tillstånd ingen vill 

befinna sig i (Sandman & Kjellström, 2018). Personer med demens som har 

begränsade funktioner kan uppleva sjukdom, därför är det betydelsefullt att 

sjuksköterskor bevarar funktionerna för att personer ska kunna uppnå god hälsa 

och välbefinnande.  
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Kommunikationsförmåga 
Personer med demens har ofta en begränsad kommunikationsförmåga då det är en 

funktion som avtar med tiden. Sjuksköterskors medvetande och kunskap om den 

begränsade kommunikationen hos personer med demens kan förenkla förståelsen 

hos både personerna och sjuksköterskor, vilket underlättar vårdandet. I denna 

litteraturstudie framkom det att kommunikationen blev ett hinder i vårdandet av 

personer med demens. Däremot kunde sjuksköterskor underlätta 

kommunikationen genom att anpassa språket till personens förmågor. För att 

sjuksköterskor ska kunna underlätta kommunikationen till personen kan det 

behövas ytterligare utbildning. Morris et al. (2018) belyste att utbildning inom 

kommunikation var effektivt för att ge vårdpersonal mer kunskap om hur de ska 

kommunicera med personer med demens. Sjuksköterskors kunskaper och 

erfarenheter inom olika sätt att kommunicera kan bidra till en bättre vårdkvalitet. I 

en annan studie av Kamalraj et al. (2020) beskrevs vikten av kommunikation för 

att ge en god vård till personer med demens. Samtidigt belyses att personernas 

funktionsnedsättningar samt vårdkontexten i hemmet kan bli ett hinder för 

kommunikationen mellan personer med demens och personalen (Kamalraj et al., 

2020). En god kommunikation är inte bara betydelsefullt för sjuksköterskor utan 

även för personer med demens. I en studie av Alsawy et al. (2019) beskrevs att 

kommunikation var meningsfullt för personer med demens för att undvika 

isolering och främja deras välbefinnande.  

Enligt McCormack och McCances modell för personcentrering (2016) är en del i 

modellen personcentrerade processer. Med ett genuint engagemang från 

sjuksköterskor framkommer en vilja av att kommunicera med personer med 

demens trots kommunikationssvårigheter. Sjuksköterskor som regelbundet har en 

medveten närvaro skapar ett förtroende hos personer med demens och på tid 

bildas en närmare relation. Med dessa två personcentrerade processer underlättar 

det för sjuksköterskor att bilda en förståelse för personer med demens, samt 

skapas förutsättningar för modellens personcentrerade resultat.  

För att sjuksköterskor ska kunna ha ett värdigt möte med personer med demens 

kan närhetsetiken spela en stor roll i sjuksköterskors förhållningssätt. 
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Närhetsetikens fokus ligger på mötet med personer för att det ska bli så bra som 

möjligt (Sandman & Kjellström, 2018).  

Mötet med personer med demens kan bli lidande då sjuksköterskor kan ha svårt 

att förstå personen då kommunikationen brister. För att främja ett gott möte 

behöver sjuksköterskor anpassa språket till individen för att uppnå förståelse hos 

båda parterna. Genom att sjuksköterskor bemöter personer med demens på ett gott 

sätt visar även på att de vill förstå personerna, en stor vikt läggs vid att de ska 

förstå personers behov för att kunna tillgodose behoven.  

Vikten av tid 
Tillräckligt med tid är en viktig del i sjuksköterskors arbete för att kunna ge en 

god vård till personer med demens. I denna studie beskrevs en tidspress i 

sjuksköterskors vårdande, vilket påverkar både sjuksköterskor och personerna 

med demens. Sjuksköterskor hinner inte att ge varje patient den tiden de 

egentligen behöver, vilket resulterar i förvirring och oro hos patienten. Tidsbristen 

gör även att sjuksköterskor inte kan förmedla lugn och trygghet som personer med 

en demenssjukdom behöver i sin vardag. Tidsbrist blir ett hinder för 

sjuksköterskors vårdande då stress kan uppkomma samt påverka patientsäkerheten 

negativt. Knopp-Sihota et al. (2015) beskrev i sin studie att majoriteten av 

sjukvårdspersonalen hade bråttom under arbetet i särskilt boende. Tidsbristen i 

arbetet gjorde så att omvårdnadsuppgifter missades på grund av att personalen 

prioriterade att prata med de boende och hjälpa dem vid förflyttning (Knopp-

Sihota et al., 2015). Det är inte bara i särskilda boenden som sjuksköterskor har 

erfarenheter av tidsbrist. I en annan studie av Dierckx de Casterle et al. (2020) 

beskrev sjuksköterskor att tidspress även förekom i den dagliga äldreomsorgen. 

Sjuksköterskors erfarenheter var att de inte kunde ge en god vård utan var tvungna 

att fokusera på den grundläggande omvårdnaden (Dierckx de Casterle et al., 

2020).  

United Nations Development Programme (UNDP, 2022) beskriver de 17 globala 

målen som ska främja den globala utvecklingen i världen. Mål tre står för god 

hälsa och välbefinnande vilket kan påverkas på grund av tidsbristen i 
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sjuksköterskors arbete. För sjuksköterskor kan tidsbrist gå ut över deras hälsa och 

välbefinnande då stress i arbetet på längre sikt kan leda till utbrändhet. För 

personer med demens kan tidsbristen tolkas som att de blir bortprioriterade samt 

leda till ett sämre välbefinnande då sjuksköterskorna inte har tillräckligt med tid 

för dem. För personer med demens är det särskilda boendet deras hemmiljö 

medan sjuksköterskor går hem efter sitt arbetspass. Tidsbristen och den stressiga 

miljön kan gå ut över personerna med demens och därmed försämra deras 

välbefinnande. Mål åtta står för anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 

Tidsbristen på sjuksköterskors arbete är också ett resultat av organisationens 

ekonomiska prioriteringar, det finns antingen inte tillräckligt med personal i det 

särskilda boendet eller att arbetsbelastningen är för hög, vilket påverkar dem som 

arbetar där. Detta stärks även i McCormack & McCances modell (2016) som 

beskriver att det behövs rätt villkor från organisationen för att vården ska bli 

personcentrerad. Med tidsbrist i sjuksköterskors arbete ges inte rätt förutsättningar 

för sjuksköterskor för att arbeta på ett personcentrerat sätt, vilket går ut över 

personerna med demens.  

Sjuksköterskor som har etiken i åtanke när de vårdar personer med demens 

främjar ett gott liv för de personerna. Närhetsetikens utgångspunkt är vikten av 

mötet med den andre personen (Sandman & Kjellström, 2018). Ett gott möte med 

en person förutsätter att det finns tillräckligt med tid och att sjuksköterskor inte 

stressar i väg till nästa möte med en annan person. Vid tidsbrist har inte 

sjuksköterskor tillräckligt med resurser för att möta varje person som en enskild 

individ. Närhetsetiken lyfter betydelsen av att möta personens individuella behov 

och bortse från en standardiserad patient med en sjukdom (Sandman & 

Kjellström, 2018). När sjuksköterskor vårdar personer med demens under tidsbrist 

kan det leda till att mötet sinsemellan blir lidande. Med tidspress kan 

sjuksköterskors fokus ligga på vårdandet runt om personen och mötet med den 

individuella personen glöms bort. Om sjuksköterskors utgångspunkt ligger på 

personens sjukdom blir det ännu en arbetsuppgift att bocka av.  
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Slutsats 
Det är av stor vikt att sjuksköterskor som vårdar personer med demens i särskilt 

boende arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, då det är en grund för 

en god vård. Med en personcentrerad vård underlättar det för sjuksköterskor att 

bevara personers funktioner och anpassa kommunikationen till personer med 

demens. Litteraturstudiens resultat har betydelse för den kliniska omvårdnaden i 

särskilt boende då det bidrar till ökad kunskap om hur sjuksköterskor vårdar 

personer med demens. Sjuksköterskor bör få utbildning i hur personer med 

demens fungerar och agerar för att få en ökad förståelse samt mer kunskap om 

denna patientgrupp.  

Trots att tidsbrist kan förekomma i sjuksköterskors arbete bör sjuksköterskor 

prioritera personcentrering för att uppnå så god vård som möjligt. Hög 

arbetsbelastning och personalbrist är en konsekvens utav ekonomiska 

prioriteringar från samhället vilket har resulterat i tidsbrist för sjuksköterskor. 

Detta anser författarna vara ett stort förbättringsområde ur ett samhällsperspektiv 

för att personer med demens ska få en bättre vård och sjuksköterskor en bättre 

arbetsmiljö. Denna litteraturstudie baserades på nio kvalitativa artiklar, vilket 

begränsar översikten över sjuksköterskors erfarenheter. Andra erfarenheter kan 

förekomma och således behövs det mer forskning om ämnet. Ytterligare forskning 

från anhörigas perspektiv föreslås för att få en större överblick runt vården av 

personer med demens samt att anhöriga kan vara en stor del av personernas vård.  
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Bilaga 1. Sökschema 
 

Databas: Cinahl Complete  

Datum: 2022-04-08 

Syfte 

Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom i särskilt 

boende. 

Sökning nr och 

namn 

Sökord  Antal 

träffar 

Valda 

artiklar  

1 - Sjuksköterskor “Registered Nurses” [MH] OR 

Nurs* [fritext] NOT  

Staff* [fritext] NOT  

Famil* [fritext] NOT  

Caregiver* [fritext] 

 833,879   

2 - Erfarenhet “Qualitative Studies” [MH] OR 

“Work Experiences” [MH] OR 

Experience* [fritext] OR 

“Nursing attitude*” [fritext] 

 587,577   

3 - Demenssjukdom Dementia [MH] OR 

Dementia [fritext] OR 

“Cognitive disorder” [fritext] OR 

Alzheimer* [fritext]  

 104,306   
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4 - Särskilt boende “Nursing homes” [MH] OR 

“Nursing home*” [fritext] OR 

“Retirement home*” [fritext] OR 

“Residential home*” [fritext] OR 

“Care home*” [fritext] 

 49,867   

5 1 AND 2 AND 3 AND 4  490   

Begränsningar Sökning nr 5 + engelska, peer-review, 

forskningsartikel, 2017–2022 

 127  3 

 

  

Databas: PubMed 

Datum: 2022-04-08 

Syfte 

Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom i särskilt 

boende. 

Sökning nr och 

namn 

Sökord  Antal 

träffar 

Valda 

artiklar  

1 - Sjuksköterskor Nurses [MeSH] OR 

Nurses [Title/Abstract] OR 

“Registered nurses” [Title/Abstract] NOT 

 235,363   
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Staff [Title/Abstract] 

2 - Erfarenhet “Qualitative Research” [MeSH] OR 

“Work experiences” [Title/Abstract] OR 

Experiences [Title/Abstract] OR 

Experience [Title/Abstract] OR 

“Nursing attitude” [Title/Abstract] 

 971,766   

3 - Demenssjukdom Dementia [MeSH] OR 

Dementia [Title/Abstract] OR 

“Cognitive disorder” [Title/Abstract] OR  

Alzheimer [Title/Abstract] 

 291,801   

4 - Särskilt boende “Nursing homes” [MeSH] OR 

“Nursing home” [Title/Abstract] OR 

“Retirement home” [Title/Abstract] OR 

“Residential home” [Title/Abstract] OR 

“Care home” [Title/Abstract] 

 52,978   

5 1 AND 2 AND 3 AND 4 79   

Begränsningar  Sökning nr 5 + engelska 72 3* 

Manuell sökning “Perceived barriers and facilitators in 

providing palliative care for people with 

severe dementia: the healthcare 

professionals' experiences” 

1 1 

*2 dubbletter togs bort 
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Databas: PsycINFO 

Datum: 2022-04-08 

Syfte 

Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom i särskilt 

boende. 

Sökning nr och 

namn 

Sökord  Antal 

träffar 

Valda 

artiklar  

1 - Sjuksköterskor Nurses [Thesaurus] OR 

Nurs* [fritext] OR 

“Registered nurses” [fritext] NOT  

Staff* [fritext] NOT 

Famil* [fritext] NOT 

Caregiver* [fritext] 

 169,761   

2 - Erfarenhet “Qualitative Methods” [Thesaurus] OR 

“Work experiences” [fritext] OR 

Experience* [fritext] OR 

“Nursing attitude” [fritext] 

 761,278   

3 - Demenssjukdom Dementia [Thesaurus] OR 

Dementia [fritext] OR 

“Cognitive disorder” [fritext] OR 

Alzheimer* [fritext] 

 124,158   
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4 - Särskilt boende “Nursing homes” [Thesaurus] OR 

“Nursing home” [fritext] OR 

“Retirement home” [fritext] OR 

“Residential home” [fritext] OR 

“Care home” [fritext] 

 19,909   

5 1 AND 2 AND 3 AND 4  561   

Begränsningar Sökning nr 5 + engelska, peer-review, 

2017–2022 

 149  2* 

*2 dubbletter togs bort  
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Bilaga 2. Artikelöversikt 
Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

De Witt Jansen, B et al. 

Nurses’ experiences of 
pain management for 
people with advanced 
dementia approaching 
the end of life: a 
qualitative study. 

Storbritannien, 2016. 

Syftet var att utforska 
hospice, särskilt 
boende- och 
akutsjuksköterskors 
erfarenheter av 
smärthantering, de 
upplevda hindren och 
underlättning för 
smärthantering och 
perspektiv på 
utbildningsbehov i att 
hantera smärta hos 
personer med 
avancerad demens 
under den sista 
månaden i livet. 

Ändamålsenligt urval. 

24 sjuksköterskor från 3 hospice, 
2 akutvårdsjukhus och 10 
särskilda boenden.  

23 kvinnor och 1 man. 

Inklusionskriterier: Legitimerade 
sjuksköterskor med ansvar för att 
vårda personer med avancerad 
demenssjukdom som närmade sig 
slutet av livet och/eller som hade 
dött. 

Semistrukturerade intervjuer. 

 Datainsamling juni 2014 till 
september 2015. 

Intervjuer 31–45 minuter på 
arbetsplatsen. 

Intervjuerna spelades in 
digitalt och transkriberades 
ordagrant. 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Huvudresultat: 
*Utmaningar att 
administrera 
analgetika.  
 
*Sjuksköterskan 
och läkarens 
relation.  
 
*Interaktivt 
lärande och 
praktikutveckling. 

Tillförlitligheten stärks då resultatet svarar 
på syftet med citerade erfarenheter. 

Verifierbarheten stärks då analysprocessen 
är beskriven i text, men sänks då 
intervjuerna inte är tydligt beskrivna. 

Pålitligheten stärks då tre personer deltagit i 
analysen, men sänks då de inte beskrivit sin 
förförståelse. 

Överförbarheten stärks då kontexten är 
tydligt beskriven samt att abstraktionsnivån 
är medelhög. 

Höbler, F et al. 

Exploring the sensory 
screening experience of 
nurses working in long-
term care homes with 
residents who have 
dementia: a qualitative 
study.  

Kanada, 2018. 

Syftet var att förstå 
sjuksköterskans 
erfarenheter och vård 
av långtidsvård av 
boende som har 
demens och sensorisk 
funktionsnedsättning. 

Ändamålsenligt urval. 

20 sjuksköterskor på 2 
långtidsboenden.  

18 kvinnor, 2 män.  

Inklusionskriterier: 
Legitimerad sjuksköterska som 
jobbar heltid/deltid med ansvar 
för hörsel- och syntest på personer 
med demens. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Datainsamling januari till maj 
2016.  

Intervjuerna genomfördes på 
båda boenden.  

Intervjuernas medellängd var 
28 min 9 sekunder.  

Analysen genomfördes av två 
personer.  

Kvalitativ innehållsanalys. 

Huvudkategorier: 

*Den sensoriska 
screeningsprocess
en. 

*Kommunikation
sstrategier. 

*Livskvalitet, 
sensoriska bortfall 
och demens. 

 

Tillförlitlighet stärks då studien svarar på 
syftet och har med citat i resultatet.  

Verifierbarhet stärks då analysprocessen är 
väl beskriven i tabell samt intervjufrågorna 
är beskrivna.  

Pålitlighet sänks då förförståelsen inte är 
beskriven men stärks då två forskare har 
deltagit i analysen. 

Överförbarhet stärks då kontexten är 
beskriven. 



 

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

 

Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Laukvik, L.B et 
al. 

Registered nurses’ 
reasoning process 
during care 
planning and 
documentation in 
the electronic 
health records: A 
concurrent think-
aloud study. 

Norge, 2021. 

Syftet var att utforska 
den kliniska 
resonemangsprocesse
n hos erfarna 
legitimerade 
sjuksköterskor under 
vårdplanering och 
dokumentation av 
omvårdnad I 
elektroniska 
hälsojournaler för 
boende inom 
långtidsvården för 
demens. 

Bekvämlighetsurval. 

12 legitimerade sjuksköterskor 
från 3 särskilda boenden. 25–
58 år. 

Inklusionskriterier: 
Legitimerad sjuksköterska 
med mer än 2 års erfarenhet, 
dokumentationsförmåga på 
expertnivå samt hade tillgång 
till ett HER system som 
stödde dokumentationen av 
omvårdnad enligt 
omvårdnadsprocessmodellen 

Tänka-högt metoden. 

 Datainsamling 
under 10 månader 
2019–2020 på 
deltagarnas 
arbetsplats. 

Varje Tänka-högt 
del 22–60 min. 

Data 
transkriberades 
och analyserades 
med hjälp av 
protokollanalys. 

 

Huvudkategorier: 
*Sjuksköterskor fokuserar på 
omvårdnadsprocessen när de planerar 
och dokumenterar omvårdnad.  
*Hur sjuksköterskor använde kliniska 
resonemang vid planering och 
dokumentation av omvårdnad.  
*Hur sjuksköterskor kombinerade 
omvårdnadsprocessen och kliniska 
resonemang när de planerar och 
dokumenterar omvårdnad. 

Tillförlitligheten stärks för att resultatet 
svarar på syftet samt innehåller citat. 

Verifierbarheten stärks då analysprocessen 
är väl beskriven. 

Pålitligheten stärks då alla forskarna deltagit 
i analysen, men sänks då de inte beskrivit sin 
förförståelse. 

Överförbarheten stärks på grund av tydlig 
beskrivning av kontext samt att 
abstraktionsnivån är medelhög. 

Lejman, E et al. 

The ethics of 
coercive treatment 
of people with 
dementia. 

Sverige, 2013. 

 
 

Syftet var att beskriva 
hur legitimerade 
sjuksköterskor på 
särskilda boenden 
säkerställer 
rättssäkerhet, god och 
säker vård och 
upprätthålla 
värdigheten för 
boende med svår 
demenssjukdom utan 
att kränka deras 
integritet. 

Ändamålsenligt urval. 

10 kvinnliga legitimerade 
sjuksköterskor från 10 olika 
särskilda boenden.  

30–57 år. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuer 30–60 
minuter på 
arbetsplatsen. 
 
Intervjuer 
spelades in och 
transkriberades 
ordagrant. 

Manifest och 
latent induktiv 
innehållsanalys. 

Manifestresultat: 
*Lokala rutiner med tvångsbehandling 
och legitimerade sjuksköterskors 
beskrivningar av komplikationer och 
åtgärder. 

Latentresultat: 
*Tre teman som beskriver 
omvårdnadsstrategier: en med 
tvångsbehandling, en med 
tvångsbehandling under specifika 
omständigheter och en för att förhindra 
tvångsbehandling. 

Tillförlitligheten stärks då resultatet med 
citat svarar på syftet. 

Verifierbarheten stärks då båda 
analysprocesserna är tydligt beskrivna samt 
redovisas intervjufrågorna i tabell. 

Pålitligheten sänks då det inte framgår hur 
många som har deltagit i analysen samt att 
forskarnas förförståelse inte är beskriven. 

Överförbarheten stärks då kontexten är 
tydligt beskriven. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Lillekroken, D et al. 

Enabling resources in 
people with 
dementia: a 
qualitative study 
about nurses´ 
strategies that may 
support a sense of 
coherence in people 
with dementia. 

Norge, 2015. 
 

Syftet var att 
utforska 
sjuksköterskors 
strategier som 
kan stödja 
känslan av 
sammanhang 
hos personer 
med demens. 

Ändamålsenligt urval. 

16 kvinnliga sjuksköterskor från 2 särskilda 
boenden.  

32–62 år. 

Inklusionskriterier: Legitimerad 
sjuksköterska som jobbat i särskilt boende i 
minst 2 år, arbetat heltid eller minst 50% och 
hade erfarenhet inom demensvård eller 
geriatrik.  

Observation och semistrukturerade 
intervjuer. 

 Observationer under en 4-
månaders period 2011, 2 
månader på varje boende. 3–5 
timmar. 

Intervjuer 50–90 minuter. 
Spelades in och transkriberades 
ordagrant. 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Huvudkategorier: 
*Att hitta och 
vårda individens 
resurser.  
 
*Anpassa 
meningsfulla 
aktiviteter.  
 
*Hitta kreativa 
lösningar. 

Tillförlitligheten stärks då resultatet 
svarar på syftet samt redovisas citat 
vilket tyder på djupa intervjuer. 

Verifierbarheten stärks då 
analysprocessen, observationerna och 
intervjuerna är tydligt beskrivna. 

Pålitligheten stärks då alla forskarna 
deltagit i analysen, men sänks då de inte 
beskrivit sin förförståelse. 

Överförbarheten stärks på grund av tydlig 
beskrivning av kontext och urval. 

Lillekroken, D et al. 

The meaning of slow 
nursing.  

Norge, 2017.  

 

Syftet var att 
belysa 
sjuksköterskorn
as syn på ett 
vårdande 
förhållningssätt 
som kan stödja 
känsla av 
sammanhang 
hos personer 
med demens. 

Ändamålsenligt urval. 

16 kvinnliga sjuksköterskor från 2 boenden.  

32–62 år. 

Inklusionskriterier: 
Legitimerad sjuksköterska som arbetat på 
särskilt demensboende i minst 2 år.  

Observation och semistrukturerade 
intervjuer.  

Induktiv datainsamling mellan 
juni och oktober 2011.  

Observation med 
fältanteckningar genomfördes 
på båda boenden i 4–5 timmar. 
2 månader på varje boende. 

Intervjuerna genomfördes på 
boendena samt spelades in och 
transkriberades.  

Fenomenologisk-hermeneutisk 
analys. 

Huvudkategorier: 
*Att vara i nuet. 

*Att göra en sak i 
taget. 

*Skapa glädje och 
belåtenhet. 

 

Tillförlitlighet stärks då studiens resultat 
samt citat svarar på syftet. 

Verifierbarhet stärks då analysprocessen 
är väl beskriven.  

Pålitlighet stärks då forskaren beskrivit 
sin förförståelse, men sänks då det inte 
framgår hur många som deltagit i 
analysen. 

Överförbarhet stärks då kontexten är väl 
beskriven. 



 

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

 

Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Midtbust, M H et 
al. 
 
Perceived barriers 
and facilitators in 
providing palliative 
care for people with 
severe dementia: 
the healthcare 
professionals’ 
experiences. 

Norge, 2018. 

Syftet var att 
undersöka 
vårdpersonals 
erfarenheter av 
potentiella hinder 
och av att 
underlätta för att ge 
palliativ vård för 
personer med svår 
demens inom 
långtidsvården. 

Ändamålsenligt urval. 

20 kvinnliga sjuksköterskor 
från 4 särskilda boenden. 

31–61 år. 

Semistrukturerade intervjuer 
både i grupp och individuellt. 

Intervjuer på mötesrum 
på arbetsplatsen. 

Gruppintervju ca 90 
minuter, individuella 
intervjuer 45–60 
minuter. 

Intervjuerna spelades 
in och transkriberades 
ordagrant. 

Tematisk textanalys. 

Huvudresultat: 

*Hot mot kontinuiteten. 

Subkategorier: 
*Brist på resurser – ett dilemma. 
 
*Övergångar i livets slutskede – en 
paradox. 

*Vårdplanering – ideal kontra realitet. 

Tillförlitlighet stärks då erfarenheter 
är citerat i resultatdelen samt svarar 
det på syftet. 

Verifierbarhet stärks då 
analysprocessen är väl beskriven i 
tabell samt beskrivna intervjuer. 

Pålitlighet stärks då alla forskare 
deltagit i analysen, men sänks då 
ingen förförståelse är beskriven.  

Överförbarhet stärks då kontexten är 
väl beskriven. 

Park, M-S et al. 

Examining practical 
nursing experiences 
to discover ways in 
which to retain and 
invigorate the 
remaining functions 
of the elderly with a 
demented and 
complex disability 
in nursing homes. 

Sydkorea, 2017. 

Syftet var att söka 
efter sätt att stärka 
och främja de 
återstående 
funktionerna hos 
denna grupp med 
komplexa 
funktionshinder, 
baserat på praktiska 
omvårdnadsstrategi
er i särskilda 
boenden. 

Ändamålsenligt urval. 

29 kvinnliga sjuksköterskor 
från 11 särskilda boenden. 
26–57 år. 

Inklusionskriterier: Jobbat 
som legitimerad sjuksköterska 
>2 år samt erfarenhet av att 
hantera de återstående 
funktionerna hos äldre som led 
av både fysiska och kognitiva 
funktionsnedsättningar. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuer 60–90 
minuter och spelades 
in. 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Huvudresultat: 
*Identifiering av äldre boendes fysiska, 
kognitiva och beteendemässiga funktioner 
för att bestämma deras funktion.  
*Sjuksköterskor ger stöd för att förhindra 
ytterligare försämring.  
*Optimerad kunnande baserat på 
erfarenhet och kunskap återspeglas i 
omvårdnadsstrategier som att öka 
effekterna av omvårdnadsinsatser. 
*Omvårdnadriktlinjer i särskilda boenden 
skapar den bästa terapeutiska miljön och 
ger positiva förändringar i de äldres 
funktioner. 

Tillförlitligheten stärks för att det 
finns citat med i texten samt att 
resultatet svarar på syftet. 

Verifierbarheten stärks då 
analysprocessen och intervjuerna är 
tydligt beskrivna. 

Pålitligheten stärks då forskarna har 
uteslutit sin förförståelse under 
studien. 

Överförbarheten stärks då kontexten 
är tydligt beskriven. 
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Resultat Kvalitet 
 

Smynthe, A et al. 

A qualitative study 
exploring nursing homes 
nurses’ experiences of 
training in person 
centered dementia care 
on burnout.  

Storbritannien, 2020. 

 

Syftet var att 
undersöka effekten 
av utbildning och 
för att minska 
utbrändhet hos 
sjuksköterskor. 

Ändamålsenligt urval.  

13 sjuksköterskor från 13 
särskilda boenden.  

12 kvinnor, 1 man.  

Inklusionskriterier: 
Legitimerade sjuksköterskor 
med erfarenhet av arbete 
med personer med demens.   

Intervjuerna spelades in och 
transkriberades, de varade i 
ca 1 timme.  

Intervjuerna skedde efter 
interventionen på 
sjuksköterskornas 
arbetsplats.   

Kvalitativ innehållsanalys. 

Huvudkategorier: 

*Erfarenhet av utbrändhet. 

*Implementera 
personcentrerat 
tillvägagångsätt. 

*Förbättrad själveffektivitet. 

*Möjligheter att delta. 

*Inverkan av tillsyn. 

 

Tillförlitlighet stärks då studien svarar på 
syftet samt har med citat.  

Verifierbarhet stärks då analysprocessen är 
väl beskriven, sänk då intervjuerna inte är 
tydligt beskrivna.  

Pålitlighet stärks då påverkan av 
forskarnas erfarenheter övervägdes under 
analysen.  

Överförbarhet stärks då kontexten är 
beskriven.  

 
      

 


