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Abstrakt 
Att ha drabbats av demenssjukdom innebär en negativ påverkan av de 
intellektuella funktionerna, vilket kräver ökad hjälp i det dagliga livet. 
Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att 
vårda personer med demenssjukdom. Sexton vetenskapliga artiklar 
analyserades enligt kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen 
resulterade i fyra kategorier: att kunna bekräfta genom att lyssna, se och 
beröra; att känna sig otillräcklig; att känna glädje över den andres lycka 
fördjupar relationen; att kunna se till personens och de närståendes behov. 
Litteraturstudien visade att sjuksköterskor kände svårigheter att få en 
fungerande kommunikation med personer med demenssjukdom och kände 
därför otillfredsställelse. Vid omvårdnadsarbetet med dessa personer, 
uppgav sjuksköterskor vikten av att se människan bakom sjukdom. Det 
framkom också att sjuksköterskor fann att de med hjälp av taktil beröring 
kunde de lugna personer med demenssjukdom. 
 
Nyckelord: demenssjukdom, sjuksköterska, kommunikation, 
otillräcklighet, kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie. 
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Sjuksköterskor känner sig ofta otillfredsställda i sitt omvårdnadsarbete med personer med 

demenssjukdom. För att skapa ett fungerande arbetssätt försöker de inrikta fokus på 

människan bakom sjukdomen. Personens tidigare värderingar, dennes livshistoria och tidigare 

roll i samhället fungerar som måttstock. Sjuksköterskor är av den åsikten att varje människa 

skall behandlas på det sätt som man själv vill bli behandlad, inte bara efter hur människan 

kognitivt beter sig. Trots att personer med demens ibland bara har fragment av tidigare tal 

intakt, känner sjuksköterskor att detta lilla är meningsfullt (Normann, Asplund, & Norberg, 

1999). 

 

Brodaty, Draper och Low (2003) menar att sjuksköterskor inte alltid har förmåga eller vilja att 

sätta sig in i lidandet hos personer med demenssjukdom. De baserar sitt arbete på 

självupplevda erfarenheter, utan att kunna reflektera kritiskt kring sitt handlande. 

Sjuksköterskor med erfarenhet av personer med demens, förmår att se människan bakom 

sjukdomen. Dessa sjuksköterskor förstår att personer med demenssjukdom brister i sin 

verklighetsuppfattning och därmed behöver hjälp dagligen. Trots den negativa synen anses 

personalen kunna ge personer med demenssjukdom en god vård.  

 

I  Blanchards bok (citerad/refererad i Jenkins & Price, 1996) beskrivs redan år 1726 

 ” Physical Dictionary” något som kallas ”anoea”, en försämring av det mänskliga omdömet 

och verklighetsuppfattningen. Ordet demens, som sedan kom i bruk på 1800-talet, har sitt 

ursprung från det latinska språket och betyder ”utom kontroll”. I början av 1980-talet får 

begreppet demens en bredare tolkning. Det kommer nu att beteckna en försämring av mentala 

funktioner. Förändringar av orienteringsförmåga, inlärning, minne, omdöme och förmåga att 

planera för framtiden får fungera som måttstock. Till det tillkommer även störningar av 

känslor och beteende. I mitten av 1990-talet kommer ytterligare en beskrivning av demens. 

Kriterierna är en generell försämring av den mentala kapaciteten, utan att nervsystemet 

degenererar (Jenkins & Price, 1996). 

 

Att ha drabbats av demenssjukdom, innebär en negativ påverkan av de intellektuella 

funktionerna. Minnet och det logiska tänkandet försämras, samtidigt som det emotionella och 

funktionella medvetandet sänks. Demens är inte bara en enda sjukdom, utan indelas i många 

olika typer. Gemensamt är att försämringen hela tiden är framåtskridande och så småningom 

leder till döden. Innan livets resa har nått sitt slut, har personen med demenssjukdom, många 

gånger tvingats genomgå svåra sociala och psykiska påfrestningar (Jenkins & Price, 1996).  
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Som sjuksköterska inom demensvård, är kontakten med närstående en viktig del av arbetet. 

Forskning har visat att de flesta närstående är nöjda med den vård som erbjuds. Det negativa 

som framkommer är, att man önskar ett lite mer aktivt och stimulerande liv, med avbrott i 

vardagen. Det framkommer också att en del närstående, upplever negligering av deras 

närstående. De kan finna dem sittande ensam, ibland med våta byxor och utan förmåga be om 

hjälp. Det är mest förekommande inom större boenden, här påpekar dock forskarna att denna 

åsikt kan vara svår att värdera, eftersom man inte alltid kan påverka valet av boende (Isola, 

Backman, Voutilainen & Rautsiala, 2003). 

 

Mok och Chiu (2004) beskriver vikten av samspel mellan personen med sjukdom och 

sjuksköterska. Viktigt är att sjuksköterska innehar empati och förmåga att kunna stödja. 

Därigenom läggs grunden för goda relationer dem emellan. Den centrala tanken i omvårdnad, 

är viljan att se och förstå önskningar hos personen med sjukdom. Denne skall ses som 

människa med egna känslor och tankar. Det är betydelsefullt att försöka bibehålla dennes 

värdighet och vara lyhörd för sårbarheten hos personen med sjukdom.  Det får aldrig finns en 

ovilja att hjälpa personen i dennes utsatta situation, trots att det kan kräva både ork och tid.   

 

Basset (2002) menar att sjuksköterskor ser omvårdnad ur flera dimensioner. För att kunna ge 

god omvårdnad, måste sjuksköterskan kunna uppfatta behoven hos personen med sjukdom. 

Det första i begreppet omvårdnad är att alltid göra sitt bästa, vad gäller dennes behov. Detta 

gäller både på det psykiska och själsliga planet, så väl som det fysiska. Här betonas vikten att 

även se de närstående och deras behov av omvårdnad. Kommunikation i omvårdnadsarbetet 

bör ske på ett effektivt och informativt sätt. Om sjuksköterskan är väl insatt i personens 

sjukdom och där till hörande behandling, löper kontakten mellan henne och patient/närstående 

bättre. Mycket viktigt är sjuksköterskans förmåga att skapa en trygg omgivning för personen 

med sjukdom. Här får ofta den erfarna sjuksköterskan fungera som modell för säker 

omvårdnad. Vidare värderar sjuksköterskor samspelet i omvårdnadssituationen högt. 

 

I en studie av Åström, Nilsson, Norberg och Winblad (1990) beskrivs hur sjuksköterskan 

mentalt och emotionellt försöker förstå personen med demens. Denna förståelse gäller även 

kommunikation och agerande i vardagen. Svårigheten att arbeta med personer med 

demenssjukdom är avsaknaden av gensvar. Genom att använda sin fantasi och kreativitet, kan 

sjuksköterskan finna ett sätt att kommunicera. För att få de dagliga rutinerna att fungera, ställs 
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höga krav på sjuksköterskor och annan personal inom demensvård. De måste ständigt ha en 

hög nivå av empatisk medvetenhet och risken för utbrändhet är stor inom dessa 

personalgrupper. Motivationen till denna litteraturstudie grundar sig på de funderingar som 

framkom under våra kliniska studier inom äldrevård. Vi ville med detta arbete införskaffa oss 

mer kunskap och förståelse för sjuksköterskors upplevelser av att omvårda personer med 

demenssjukdom och deras anhöriga. Detta för att vi i vårt kommande yrke som sjuksköterskor 

kommer att bemöta dessa människor dagligen. Syftet med denna litteraturstudie var att 

beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda personer med demenssjukdom. 

 

Metod 

Litteratursökning 

Sökningen av vetenskapliga artiklar som legat till grund för litteraturuppsatsens analys har 

skett via databaser; Academic Search, CINAHL, EIRA, ERIC, MEDLINE och PUBMED. 

Artikelsökningen begränsades mellan åren 1990-2004, för att en bredd på resultatet skulle 

uppnås. De sökord som användes var: nursing, qualitative, experience och dementia. Dessa 

ord kombinerades på olika sätt, för att därigenom hitta artiklar motsvarande vårt syfte. 

Dessutom har referenslistor tillhörande vetenskapliga artiklar i ämnet demensvård, fungerat 

som hjälp vid sökningen. Av 52 artiklar svarade 16 mot syftet och har därmed ingått i 

analysen (Tabell 1).  

 

Analys 

Kvalitativ forskning bygger på en resumé av intervjuer i berättande form, eller som en 

sammanställning över studier av fenomenologisk art. Data för analysen, kan även bestå av 

enstaka ord, fraser eller påståenden, eller hela textavsnitt. Innehållsanalysen är mest 

användbar för praktisk forskning, men även i utbildningssyfte, gällande vårdyrken (Burnard, 

1999; Polit & Hungler, 1999, s. 573). En innehållsanalys kan vara uppbyggd på ett latent 

och/eller på ett manifest sätt.  Den manifesta belyser det exakta i texter, till exempel teman 

och ord.  Latent innehållsanalys däremot, lyfter fram det underliggande budskapet i texten 

(Polit & Hungler, 1999, s. 574, 705). 

 

Den valda analysmetoden för denna litteraturstudie var inspirerad av de 14 stegen för manifest 

innehållsanalys framställd av Burnard (1991). Antal steg som använts var sju stycken. Arbetet 

började med att i olika databaser samla in vetenskapliga artiklar motsvarande studiens syfte. 

Dessa artiklar genomlästes noggrant för en bedömning av kvalité och lämplighet utifrån syftet 
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och därefter valdes de artiklar som motsvarade syftet. Varje artikel markerades med en siffra 

från ett till sexton. Denna siffra följde med vid kondensering och kategorisering. Nästa steg 

blev att markera textenheter, svarande mot syftet. Dessa textenheter kondenserades till mer 

kortfattade meningar. Därefter följde en öppen kodning, en grovsortering för att föra ihop 

kondenseringar med liknande innehåll. Av dessa kondenserade textenheter skapades 

kategorier, som steg för steg blev färre, men bredare. Genom detta förfarande blev arbetet mer 

överskådligt. Viktigt under detta arbete var att kontrollera textenheternas äkthet, detta genom 

att då och då gå tillbaka till ursprungstexten. Slutligen kontrollerades att grundtexten och 

kategorinamnen stämde överens med varandra.  

 
Tabell 1 Översikt av artiklar ingående i analysen (n=16) 
 
Författare, 
 år 

Typ av  
studie 

Deltagare Analysmetod/ 
Datainsamlings- 
metod 

Huvudfynd 

Berg et al. (1998) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clarke et al. (2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enes och de Vries 
(2004) 
 

Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 

13 sjuk-sköterskor 
på en 
psykogeriatrisk 
klinik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
okänt 
 
 
 
 
 
 
 
 
53 sjuk- 
sköterskor 
 

Bandinspelade 
intervjuer. 
Fenomenologisk- 
Hermeneutisk  
metod 
 
 
 
 
 
 
 
Focus grupper, 
semistrukturerade 
intervjuer och 
observationer.  
Fenomenologisk- 
hermeneutisk 
metod. 
 
 
Semistrukturerade 
frågeformulär, 
öppna svar.  
Innehållsanalys. 
 

Att sjuksköterskor 
och deras patienter 
med svår demens 
verkar vara 
beroende av 
varandra. 
Sjuksköterskorna 
fungerar både som 
vårdare och 
närstående 
personer.  
 
Att band mellan 
sjuksköterskor och 
äldre människor 
samt anhöriga kan 
stärkas genom att 
berättelser om 
patientens tidigare 
liv framhålls. 
 
Att sjuksköterskor 
som arbetar med 
dementa personer 
kan hamna i etiska 
situationer vid 
patientens terminala 
stadium. 
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Tabell 1 (forts.) Översikt över artiklar ingående i analysen (n=16) 
 
Författare, 
 år 

Typ av  
studie 

Deltagare Analysmetod/ 
Datainsamlings- 
metod 

Huvudfynd 

Eriksson och 
Saveman (2002) 
 
 
 
 
 
Fagerberg och 
Kihlgren (2001) 
 
 
 
 
Graham (1999) 
 
 
 
 
 
 
 
Hamilton och 
McDowell (2004) 
 
 
 
 
 
 
 
Hancock et al. 
(2003) 
 
 
 
 
 
 
Hantikainen 
(2001) 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
undersökande/ 
beskrivande studie. 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ och 
kvantitativ 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 

12 sjuk- 
sköterskor, 25-55 
år 
 
 
 
 
20 sjuk- 
sköterskor 
 
 
 
 
6 kommun sjuk- 
sköterskor 
 
 
 
 
 
 
6 sjuk- 
sköterskor 
 
 
 
 
 
 
 
90 sjuk- 
sköterskor 
 
 
 
 
 
 
20 sjuk- 
sköterskor 
 

11 
bandinspelningar, 
en nedtecknad.  
Fenomenologisk- 
Hermeneutisk 
metod 
 
Videoinspelade  
intervjuer.  
Fenomenologisk- 
Hermeneutisk 
metod 
 
Bandinspelade 
intervjuer.  
Fenomenologisk 
och  etnografisk 
metod 
 
 
 
Bandinspelande, 
semisturkturerade 
intervjuer. 
Tematisk 
analysmetod. 
 
 
 
Frågeformulär, 
både kvalitativt och 
kvantitativ data. 
Kategorisk 
analysmetod. 
 
 
 
 
Ostrukturerade 
intervjuer. 
 

Vården av dementa 
personer i akuta 
situationer måste 
förbättras med hjälp av 
utbildning av personal. 
 
 
Omvårdnad av äldre 
människor är en 
komplicerad men 
glädjefylld aktivitet.  
 
 
Utbildning av 
kommunala 
psykiatrisjuksköterskor, 
behövs för att skapa 
djupare emotionell 
kompetens och 
självrannsakan. 
 
Information är 
uppbyggd på 
kommunikation, 
teamarbete, relationer, 
holistisk omvårdnad, 
resurser, kultur och 
professionalism. 
 
Patienter, vårdare och 
sjuksköterskor ansåg 
att det viktigaste var att 
utföra läkarens 
ordinationer, följt av 
fysisk och psykosocial 
omvårdnad samt god 
planering.  
 
Personalen val att 
använda tvång i vården 
var klart associerat till 
rättigheter och 
ansvarsfullhet. 
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Tabell 1 (forts.) Översikt över artiklar ingående i analysen (n=16) 
 
Författare, 
 år 

Typ av  
studie 

Deltagare Analysmetod/ 
Datainsamlings- 
metod 

Huvudfynd 

Hansebo och 
Kihlgren (2002) 
 
 
 
 
 
 
Hansebo och 
Kihlgren (2001) 
 
 
 
 
 
 
 
Hertogh et al. 
(2004) 
 
 
 
 
Holst et al. (1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lepp et al.  (2003) 
 
 
 
 
 
 
 
Rundqvist och 
Severinsson (1998) 
 
 
 
 
 
 
 
Weman et al. 
(2003) 
 
 
 

Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativa  
 
 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ och  
kvantitativ 

4 sjuk- 
sköterskor 
 
 
 
 
 
 
4 sjuk- 
sköterskor 
 
 
 
 
 
 
 
78 sjuk- 
sköterskor 
 
 
 
39 sjuk- 
sköterskor 
 
 
 
 
 
 
 
7 sjuk- 
sköterskor 
 
 
 
 
 
 
6 sjuk-  
sköterskor 
 
 
 
 
 
 
314 sjuk- 
sköterskor 

Fenomenologisk 
metod. 
Videoinspelade 
intervjuer.  
Fenomenologisk- 
Hermeneutisk 
metod. 
 
Videoinspelade 
omvårdnads 
tillfällen. Interjuver 
före, under och 
efter omvårdanden.  
Fenomenologisk- 
hermeneutisk 
metod. 
 
Frågeformulär och 
observationer. 
Kvalitativ 
dataanalys. 
 
Nedtecknade 
diskussioner. 
Fenomenologisk- 
Hermeneutisk 
metod. 
 
 
 
 
Intervjuer  
Fenomenologisk 
metod. 
 
 
 
 
 
Intervjuer. 
Fenomenologisk- 
hermeneutisk 
metod. 
 
 
 
 
 
Frågeformulär. 
Latent/innehålls 
analys metod. 

Att som 
sjuksköterska få 
möjlighet till 
reflektion över sitt 
arbetssätt och 
därigenom utveckla 
sin skicklighet. 
 
Att under 
omvårdnadsprocessen 
dela den demente 
personens 
upplevelser, trots 
dennes svårigheter. 
 
 
 
Vikten av att alltid 
uppträda 
sanningsenligt i 
vården av dementa. 
 
Det viktigaste i 
omvårdanden av svårt 
dementa personer är 
mötet mellan 
varandra. Detta 
innebar även att möta 
sig själv och sin egen 
identitet. 
 
Vikten av att bekräfta 
patienten och 
uppträda äkta, gav 
sjuksköterskorna en 
insikt att patienten är 
en individ med en 
egen historia. 
 
Det viktigaste inom 
vården av dementa 
patienter är 
sjuksköterskans 
förmåga till 
kommunikation till 
exempel genom 
beröring. 
 
Samarbete med 
anhöriga är kärnan 
för arbetet med äldre 
människor. 
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Resultat 
 
Analysarbetet resulterade i fyra kategorier (tabell 2) som beskrivs i löpande text med 

referenser. Resultatet stärks med citat från de vetenskapliga artiklar som ingått i analysen. 

 

Tabell 2 Översikt över kategorierna (n=4) 

          Kategorier 

          Att kunna bekräfta genom att lyssna, se och beröra 

          Att känna sig otillräcklig 

          Att känna glädje över den andres lycka fördjupar relationen 

          Att kunna se till personens och de närståendes behov  

 

Att kunna bekräfta genom att lyssna, se och beröra 

Studier visade (Eriksson & Saveman, 2002; Fagerberg & Kihlgren, 2001; Holst, Edberg & 

Hallberg, 1999) att en betungande del av sjuksköterskors arbete med personer med 

demenssjukdom, var att försöka få en fungerande kommunikation. Sjuksköterskor upplevde 

sig osäkra om personen förstod det hon/han ville förmedla. Det fanns tillfällen då personen 

med demenssjukdom ständigt kunde upprepa samma fråga. Detta bedömdes bero på förvirring 

och bristande kognitiv förmåga. Sjuksköterskor beskrev att detta kunde påverka känslorna för 

personen med demenssjukdom, arbetet fungerade ibland utan känslor, enbart på rutin.  

 
You can’t speak to the person, they don´t understand    what you are saying, they 
don´t know where they are, and everything you do is perhaps regarded as a threat 
by the patient.   It is very difficult to know where everything you are saying will 
land so to speak (Eriksson & Saveman, 2001, s. 81). 

 
 

I ett flertal studier (Hamilton & McDowell, 2004; Hertogh, Mei The, Miesen & Eefsting, 

2004; Rundqvist & Severinson, 1999) framkom att personer med demenssjukdom uppvisade 

svårigheter att uttrycka sig verbalt. Sjuksköterskor fann det viktigt, att trots det ta sig tid att 

lyssna på personens berättelse. De beskrev sin roll som någon som lyssnade till både sorg och 

lycka, även om allt inte gick att förstå. När talet svek personen med demenssjukdom 

fungerade ögonkontakt som kommunikation. På detta sätt kunde sjuksköterskor bekräfta 

personens närvaro. Ett ytterligare kommunikationsmedel i samspelet var fysisk beröring. 

Personer som var oroliga kunde lugnas genom en kram eller en smekning. Sjuksköterskor 

beskrev kontakten genom beröring som en väl beprövat metod i omvårdanden. De trodde mer 
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på beröring som kommunikation än på samtal. Det var lättare att visa respons genom att 

besvara beröringen. 

 
I believe more in touching than talking, I show the patient  I like him/her, I like 
holding hands and if I touch anyone  I can feel if he/she doesn´t like it and he/she 
takes away his/her hand (Rundqvist & Severinson, 1999, s. 803).  

 
 

 I flera studie (Clarke, Hanson & Ross, 2003; Eriksson & Saveman, 2002; Fagerberg & 

Kihlgren, 2001; Graham, 1999; Hansebo & Kihlgren, 2002; Holst et al., 1999; Rundqvist & 

Severinsson, 1999) fann sjuksköterskor det svårt att förstå önskningar som personer med 

demenssjukdom hade. De kände att de inte alltid hade förmåga att se denne som en unik 

människa. Konsekvenserna av detta kunde vara svårigheter att ge tröst och säkerhet. 

Sjuksköterskor förstod hur viktigt det var att förstå personens sätt att vara. De försökte lära 

känna dennes beteende för att inte skapa missförstånd. Det viktigaste var dock att kunna se 

det som skedde ifrån den andres synvinkel. Därmed kunde de försäkra sig om dennes 

välbefinnande. 

 
 … I think it´s important to try to get at the same level as the patients..  so they 
don´t feel I´m someone above them. I saw the whole situation.., and I said, are the 
bitches nasty towards you, yes they were, so I made them go away and I took care 
of him.. and I felt that he told me how nasty they had been, he threw it all at me, it 
was terrible but he had the opportunity to let it out on me (Rundqvist & 
Severinsson, 1999, s. 805). 

 
        

 Att känna sig otillräcklig 

I ett flertal studier (Berg, Hallberg & Norberg, 1998; Enes & De Vries, 2004; Eriksson & 

Saveman, 2002; Fagerberg & Kihlgren, 2001; Hantikainen, 2001; Hansebo & Kihlgren, 2001; 

Holst et al., 1999) framkom att sjuksköterskor många gånger upplevde sig otillräckliga i 

arbetet med personer med demenssjukdom. De kände att de gjorde allt som stod i deras makt, 

trots det var det inte tillräckligt. Denna känsla kunde leda till irritation och ilska över saknad 

av kraft att vårda dessa personer. Känslor av skuld var vanligt förekommande vid bristen av 

förståelse för varandra. Detta kunde leda till förlorat tålamod och ovilja till att hjälpa den 

personen med demenssjukdom. Sjuksköterskor beskrev också att de utsattes för fysiskt våld 

och raseriutbrott av dessa personer. Grunden för detta omvårdnadsarbete uppgavs vara, att så 

som man själv vill bli behandlad, skall man behandla andra. Detta kunde innebära svårigheter 
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att fungera både som yrkesutövare och människa. Känslor av att sjuksköterskor förlorade sin 

egen identitet och att de deltog i den andres kaotiska värld var något som framkom.  

 
 Although the nurses felt that they had given so much of themselves,  
they still felt that they had not been able to do enough.. (Eriksson & Saveman, 2002, 
s. 82). 

 
One nurse stated her feelings with the words, “it’s like a world of evil”, another said 
that she felt cruel and sadistic (Holst et al., 1999, s. 99). 

 
  
Två studier (Fagerberg & Kihlgren, 2001; Hansebo & Kihlgren, 2001) visade att bristen på tid 

skapade en inre stress hos sjuksköterskor. De uppgav att varje person inte alltid fick den tid de 

behövde. Sjuksköterskor önskade mer tid till att låta personen själv få utföra vissa saker i egen 

takt. Enligt ett flertal studier (Eriksson & Saveman, 2002; Graham, 1999; Weman, Kihlgren & 

Fagerberg, 2004) framkom att det krav, som hela tiden ställdes från ledning och organisation 

var att hinna mer på kortare tid. Sjuksköterskor efterlyste därför någon form av stöd, då 

arbetssituationen blev allt för pressad.  

  
Sometimes I just walk into the room, give the patient his medication and then walk 
out, instead of taking the time to talk with them and ask how they are (Fagerberg 
& Kihlgren, 2001, s. 233). 

 

Flertalet studier (Eriksson & Saveman, 2002; Graham, 1999; Hancock, Chang, Chenweth, 

Clarke, Carroll, & Jeon, 2003; Weman et al., 2004) visade att sjuksköterskor upplevde 

närstående ha svårigheter med att kunna förstå deras arbetssituation. De underströk att 

närstående medverkan i omvårdnaden var en viktigt aspekt. Sjuksköterskor kände att de 

närstående ibland  tvivlade på omhändertagandet av personen med demenssjukdom. Även vid 

tillfällen då närstående satte all sin tillit till sjuksköterskors kapacitet, kände de att stora krav 

ställdes på dem som omvårdare.  

  

The nurses expressed that family members seemed to have difficulties in 
understanding the nurses´ working situation ant that family members know what 
they have a right to demand (Weman et al.,  2004, s. 622). 

 
Två studier visade (Berg et al., 1998; Fagerberg & Kihlgren, 2001) att en svår del i arbete 

med personer med demenssjukdom, var mötet med döden och den efterföljande sorgen. När 

dessa personer närmade sig livets slut, delade sjuksköterskor de närståendes sorg. Det var inte 

ovanligt att de grät tillsammans med närstående över den bortgångne.  En stor börda var att 

inte kunna erbjuda någon tröst.  
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 I had a patient who was quite alert and relative   clear minded. Then he gave up, 
didn’t want to live  anymore, wanted to die, and you have to accept that (Berg et 
al., 1998, s. 274). 

 

 

Att känna glädje över den andres lycka fördjupar relationen 

En studie (Berg et al., 1998) visade att sjuksköterskor upplevde glädje över stunder då 

personen med demenssjukdom plötsligt visade igenkännande, därmed skapades en kontakt. I 

flertalet studier (Holst et al., 1999; Lepp, Ringsberg, Holm & Sellersjö, 2003; Rundqvist & 

Severinsson, 1999) framkom att kunna skratta tillsammans och se det humoristiska i tillvaron 

ledde till en djupare relation. När personen med demenssjukdom var lycklig, spreds det till 

personalen. Sjuksköterskor underskattade ibland sin egen glädje över den andres lycka. När 

de kunde nå varandra och samarbetet fungerade kände sjuksköterskor tillfredsställelse både på 

personligt och yrkesmässigt plan. Hade sjuksköterskor inte känt denna tillfredsställelse skulle 

de inte ha stannat kvar inom detta omvårdnadsarbete.  

 
The caregivers underscored their own happiness over the patients´ joy. Having 
interacted with the patients, on a level other than the usual, gave them 
satisfaction on both the personal and the professional levels: When my patient has 
so much fun, I also have fun (Lepp et al., 2003, s. 877). 

 
 

Att kunna se till personens och de närståendes behov   

Studier visade (Clarke et al., 2003; Fagerberg & Kihlgren, 2001; Lepp et al., 2003) att vid den 

första kontakten skapade sjuksköterskor ofta en stereotyp bild av personen med 

demenssjukdom. Denna bild förändrades dock efter en tid. Sjuksköterskor såg det som viktigt 

att möta dessa människor som en människa med olika behov. Personens kvarvarande resurser 

fick fungera som en måttstock för passande aktiviteter. Sjuksköterskors centrala arbetsuppgift 

var att visa respekt.  I detta ingick också att tillvarata dennes rättigheter och att se människan 

bakom sjukdomen.  

 
It gives them their own identity. Sometimes they can be  classed as “the elderly”, 
you know, “the patients”, whereas they are individuals (Clarke et al., 2003, s. 
702).  

 
   
I två studier (Hansebo & Kihlgren, 2001; Weman et al., 2004) uppgav sjuksköterskor att det 

var av största vikt att omvårdnaden anpassades till personen behov, inte efter vad personal 
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ansåg vara rätt. Dennes autonomi och personlighet måste bibehållas. Fungerade omvårdanden 

enligt dessa riktlinjer, kunde sjuksköterskor och personer med demenssjukdom fungera som 

jämställda individer. För att kunna erbjuda god omvårdnad, poängterade sjuksköterskor vikten 

av samarbete med närstående. De kände att många närstående påverkades av debatten i 

massmedia rörande äldrevård. Det kunde orsaka bristande kontakt dem emellan. De flesta 

närstående beskrevs av sjuksköterskor som villiga att delta i omvårdnaden. 

 
There were nursing situations, characterized by calmness and peace,  
when carer and patient seemed to be two equal person (Hansebo & Kihlgren,  
2001, s. 230). 

 
 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda 

personer med demenssjukdom. Analysen resulterade i fyra kategorier: att kunna bekräfta 

genom att lyssna, se och beröra: att känna sig otillräcklig: att känna glädje över den andres 

lycka fördjupar relationerna, som ger en fördjupad relation: att kunna se till personens och de 

anhörigas behov. 

 

I denna litteraturstudie beskrev sjuksköterskor, bland annat, om sina svårigheter att skapa en 

fungerande kommunikation. De kände en osäkerhet om de kunde förstå vad personen med 

demenssjukdom ville förmedla. Då talet hos den sjuke svek, fick ögonkontakt och fysisk 

beröring bli en bro mellan denne och sjuksköterskan. De kände att de genom att lyssna, se och 

beröra personen kunde ge bekräftelse. Det var också viktigt att skaffa sig kunskap om 

personens tidigare liv och därigenom kunna se människan bakom sjukdomen. Enligt 

Andersson, Hallberg och Edberg (2003) uppfattar eller förstår patienter inte alltid 

sjuksköterskornas information och förklaringar, eftersom patienters sinnestillstånd svänger 

mellan förvirring och klarhet. För att kunna nå patienten är sjuksköterskor tvungna att 

använda sin kommunikativa skicklighet. Sjuksköterskor uppger att de i patientens ögon kan se 

om denne är ledsen, rädd, orolig eller förvirrad. Även de verbala svar som sjuksköterskor fick 

på sina frågor, avslöjade patientens förvirring och tveksamhet. Sjuksköterskor förklarade 

svårigheterna med att patienterna befinner sig i en ”annan värld”, och att de därför inte alltid 

är kontaktbara.  
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I denna litteraturstudie beskrev sjuksköterskor vikten av att använda beröring som 

kommunikationsmedel i vården av personer med demenssjukdom. Routasalo (1996) 

konstaterar att ungefär hälften alla omvårdnadssituationer i demenssjukvården innehåller 

någon form av beröring. Det kan vara att hålla någon i hand, att ge en kram, eller att stryka 

någon över ryggen. Beröring används ofta då patienten väcks på morgonen, eller när patienten 

läggs till sängs för att vila. Sjuksköterskor smeker personen med demenssjukdom varsamt 

med sin hand, klappar försiktigt på personen eller tar dennes hand. Även i dagliga aktiviteter 

är beröring ständigt använd. För att understryka vad sjuksköterskor vill framföra, används 

beröring som komplement till verbala kommunikationen. Vid tillfällen då personer med 

demenssjukdom uppvisar oro, kan denne lugnas med beröring. I en studie av Edvardsson, 

Sandman och Rasmussen (2003) framkom beröring som ett lindrande verktyg mot smärta. 

Vårdare möter många svåra situationer i arbete med personer med demenssjukdom. Dessa kan 

lida av smärta, dålig funktion i muskulatur eller vara deprimerade. Taktil massage och taktil 

stimulering används i vården och det ger möjlighet att dämpa lidandet och smärtan. De uppger 

också att denna kunskap ger dem möjlighet att på egen hand lindra lidande. Det är viktigt att 

kunna bedöma när taktil massage/stimulering är lämplig att utföra. Om personen med 

demenssjukdom visar tecken på otillfredsställelse avbryts behandlingen direkt.  

 

I denna studie framkom att sjuksköterskor kände otillräcklighet i sitt arbete med personer med 

demenssjukdom. Graneheim, Norberg och Jansson (2001) berättar i sin studie om en kvinna 

som slår, sparkar, knuffar och nyper personalen. Detta förklaras med att personalen invaderar 

hennes privata zon. Hon markerar tydligt var gränsen går för intrång. För att bibehålla sin 

autonomi, motsäger hon sig personalens hjälp, vilket hon visar genom att verbalt ge 

kommandon. Åström et al. (2004) konstaterade att personal som arbetar med personer med 

demenssjukdom, löper en stor risk att utsättas för våld. Personal som utsätts för våld i arbetet, 

känner aggressioner och antipati mot personen som brukar våld. De känner sig också 

hjälplösa och rädda. Det våld som personer med demenssjukdom använder, förklarar 

författarna handla om kommunikationssvårigheter. Psykologiska och beteendemässiga 

störningar förklarar varför dessa personer uppträder aggressivt och uppvisar ett störande 

beteende.    

 

Upplevelse av otillräcklighet beskrevs också leda till ilska och irritation hos sjuksköterskor. 

De kände att de gjort allt de kunnat, trots det var det inte tillräckligt. Åström, Nilsson, 

Norberg, Sandman och Winblad (1991) menar att personal som arbetat länge med vård av 
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personer med demenssjukdom, riskerar utveckla utbrändhet. Det på grund av att arbetet 

kräver både engagemang och empati. Författarna kom också fram till att risken för utbrändhet 

är större bland undersköterskor, än bland sjuksköterskor. Orsaken till det kan bero på att 

undersköterskor dagligen måste bemöta personer med demenssjukdom och deras svårigheter 

att kommunicera. Personal som har lägre förmåga att visa empati för dessa personer, rankar 

”patientens förbättring” som viktigast. Personal med en hög empatisk förmåga förespråkar 

”nära kontakt” i främsta rummet.  

 

Enligt Berg och Welander - Hansson (2000) talar sjuksköterskor om lättnaden av att i samtal 

kunna sätta ord för sina känslor och reaktioner. Att tillsammans kunna ventilera problemen 

betraktar de som en stödjande process i arbetet. I samtalen utvecklas dels en förståelse för 

personen med demenssjukdom, dels för arbetskamraterna. Sjuksköterskor upplever sig vara 

mer uppmärksam på patienten som en person. De uppger också att de blivit mer aktiva och 

kreativa, samt får ett bättre självförtroende. Det dagliga omvårdnadsarbetet rapporteras ha 

blivit mindre fyllt av konflikter. Denna intervention innebär även att sjuksköterskor får 

närmare relation med sina kollegor. Genom att lära känna varandra bättre, blir resultatet en 

större tillit och en känsla av säkerhet. Sjuksköterskor finner stöd i att ha möjligheten att tala 

om problem. De känner att de inte är ensamma med sina känslor. 

 

Åstedt- Kurki och Liukkonen (1994) påvisar att humor och är avstressande. Sjuksköterskor 

menar att humor hjälper både patient och dem själva att må bättre. Patienter får hjälp att 

glömma sin oro och kan slappna av, vilket kan leda till minskad smärta. För sjuksköterskor 

fungerar humor som en hjälp att klara av arbetsrelaterad stress. Ett hårt och stressigt jobb kan 

förvandlas till intressant och roligt, med hjälp av humor i arbetsgruppen. Svåra situationer 

lättades upp genom skratt. Sjuksköterskor tycker också att patienter mår mycket bättre på de 

avdelningar, där atmosfären är glad och humorfylld.  

 

Denna litteraturstudie visad att sjuksköterskor kände personlig glädje, då personer med 

demenssjukdom var lyckliga. Studien av Götell, Brown och Ekman (2000) påvisar att 

sjuksköterskor användning av musik och sång gör personer med demenssjukdom gladare och 

lugnare. Omvårdanden upplevs bli lättare. Även sjuksköterskor upplever att något positivt 

händer med dem. De får en fördjupad känsla för personer med demenssjukdom. Den osynliga 

gräns som funnits dem emellan har suddats ut. Tillsammans har de fått en gemenskap, byggd 
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på musik. Musikstunderna skapar nya dimensioner i relationerna med personer med 

demenssjukdom.  

 

 Denna litteraturstudie visade också att sjuksköterskor såg det som viktigt att  fördjupa 

relationen mellan personen med demenssjukdom, dennes  närstående och sjuksköterskan. 

Barkey och Tabak (2002) påvisar att ett socialt nätverk och mänskliga relationer är ett vitalt 

behov för varje människa. Vänskap innehar stor vikt för äldre personer, speciellt för dem som 

är boende på institution. Dessa personers sociala liv har reducerats, så här fyller de närstående 

en viktig uppgift. Familjen fungerar som en länk mellan den boende och personalen. De kan 

för personalen förklara personen med demenssjukdoms beteende, intressen och tidigare liv 

och deras besök påverkar direkt personens psykosociala välbefinnande. Vid förekomst av 

distansering och främlingskap bland de äldre på vårdinrättning, fungerar de närstående som en 

bro mellan dem och personalen.  

 

I vår litteraturstudie framkom det också att sjuksköterskor upplevde att närstående hade 

svårigheter att kunna förstå deras arbetssituation. Hertzberg, Ekman och Axelsson (2003) 

beskriver sjuksköterskors upplevelser av närstående som krävande och klagande. 

Sjuksköterskor känner att kontakten med dessa är en utmaning, även ibland en strid. 

Konsekvenserna av detta är att de undviker kontakt med dessa närstående. Författarna menar 

att den dominerande åsikten bland sjuksköterskor är att inte argumentera mot de anhöriga. 

Dock finns det gränser för vad personalen accepterade vad gällde anklagelser. När det känner 

att de närstående gått över gränsen, känner sjuksköterskor det legitimt att kunna försvara sig. 

En strategi för att klara av krävande närstående är att använda humor, ofta med gott resultat. 

Sjuksköterskor upplever att detta kan minska spänningar mellan dem och de närstående.  

 

Studiens trovärdighet värderas enligt Holloway och Wheeler (2002) genom kriterier som 

tillförlitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet. Läsarens bedömning av metodens lämplighet, 

litteratursökning och analyssätt, samt uppskattning av resultatet påvisar studiens 

tillförlitlighet. Analysen i denna litteraturstudie har beskrivits tydligt och detaljerat så att de 

olika stegen kan upprepas.  Resultatet i denna litteraturstudie kan inte generaliseras, då det 

handlar om upplevelser. Det är läsaren av studien som måste bedöma om resultatet eller delar 

av studien kan överföras till andra sjuksköterskor i omvårdnad av personer med 

demenssjukdom. Det kan dock ge en ökad förståelse för det förekommande fenomenet i 
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sjuksköterskans upplevelse av att vårda dessa personer och därmed är den överförbar i 

liknande situationer.  

 

I studier rörande sjuksköterskans omvårdnadsarbete med personer med demenssjukdom är 

innehållsanalysen användbar, då den beskriver både ett personinriktat och holistiskt 

perspektiv. Vid fokusering på livshistoria hos personer med demenssjukdoms, skapar 

sjuksköterskor ett inifrånperspektiv som ger ökad kunskap (jfr Holloway & Wheeler, 2002). 

Enligt Downe- Wambolt (1992) finns det risker att med egna värderingar och tolkningar 

förvränga beskrivna upplevelser. I litteraturstudien ingår endast artiklar på engelska, vilket 

skapar en större risk för att upplevelser misstolkas, på grund av inkorrekt översättning.  

 

Vår litteraturstudie kan användas som en introduktion för personal som kommer att möta 

personer med demenssjukdom i sitt arbete. Det resultat som framkommit i litteraturstudien 

beskriver sjuksköterskors upplevelser av sitt arbete, men kan även vara överförbart på andra 

yrkeskategorier. Blasszauer och Palfi (2005) beskriver sjuksköterskor som en central person i 

omvårdnaden och patienternas välbefinnande är sjuksköterskors största ansvar. De uppger 

också att sjuksköterskor har en viktig roll i arbetet med äldre personer. Det ökande antalet 

människor och deras behov ställer stora krav på sjuksköterskan. Keady och Nolan (1994) har i 

sin studie tagit fram en modell för interventionen för personal inom demenssjukvården. 

Förhoppningen med denna modell är att förklara demenssjukdomen framåtskridande och med 

detta skapa en förståelse hos personalen. Denna modell beskriver olika stadier i insjuknandet i 

demenssjukdom. Personalen kan med denna beskrivning förstå det som sker.  

 

Denna litteraturstudie, ger en ökad insikt i sjuksköterskans arbete med personer med 

demenssjukdom. Blasszauer och Palfi (2005) beskriver sjuksköterskor som en central person i 

omvårdnaden och att patienternas välbefinnande är sjuksköterskors största ansvar. De uppger 

också att sjuksköterskor har en viktig roll i arbetet med äldre personer. Den ökade antalet 

äldre människor och deras behov ställer stora krav på sjuksköterskan.  
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