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Sammanfattning Antalet personer med demenssjukdom ökar i Sverige och i stora 

  delar av världen. Svåra kognitiva symtom komplicerar relationen 

  mellan vårdpersonal och de personer som vårdas med  

  demenssjukdom vilket ofta leder till etiska frågor och dilemman. 

  För att utveckla omvårdnaden av personer med demenssjukdom är 

  det viktigt att kartlägga sjuksköterskans etiska perspektiv. Syftet 

  med studien var att beskriva sjuksköterskans etiska perspektiv i 

  omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Studien 

  genomfördes som en litteraturstudie och tio vetenskapliga artiklar 

  granskades. Resultatet visade att etiska perspektiv uppstod i olika 

  situationer. De situationer som ofta återkom var: ställningstagande 

  utifrån artificiell närings- och vätsketillförsel, svårigheter att 

  tillgodose säkerheten för personer med demenssjukdom om detta 

  går emot de drabbades önskan, att balansera mellan att bevara 

  personer med demenssjukdoms integritet och autonomi i 

  situationer då den vårdbehövande och sjuksköterskans uppfattning 

  om behov av omvårdnadsåtgärder skiljer sig åt samt etiska 

  utmaningar i interaktionen med personer med demenssjukdom, 

  med närstående och med kolleger. I artiklarna återkom  

  kommunikationssvårigheter och oförmåga att uttrycka sina behov 

  hos personer med demenssjukdom som ett etiskt problem. Ökad 

  kunskap om etiska frågor i omvårdnaden av personer med 

  demenssjukdom och hur dessa frågor kan kommuniceras är ett 

  komplext område och det finns behov av fortsatt forskning. 
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Inledning  

De senaste hundra åren har enligt statistiska centralbyrån [SCB] (2011a), åldersstrukturen 

förändrats i Sverige. Medellivslängden är idag mycket hög och antalet äldre människor i 

samhället ökar (SCB, 2011a). Enligt SCB:s befolkningspyramid (ibid) var antalet personer 

över 65 år i Sverige år 2010, nästan 1,7 miljoner, det vill säga 18 % av befolkningen. 

Enligt SCB:s befolkningsframskrivning 2011-2060, kommer drygt hälften av nyfödda 

flickor idag att få uppleva sin 90-årsdag. Detsamma gäller för cirka 43 % av de pojkar som 

föds (SCB, 2011b). Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att insjukna i demenssjukdom 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006) och en konsekvens av att allt 

fler personer blir äldre, är att antalet personer med demenssjukdomar kommer att öka 

(Fratiglioni & von Strauss, 2007). I Sverige är demenssjukdomar den fjärde största 

gruppen av folksjukdomar och i dagsläget är cirka 150 000 personer drabbade (SCB, 

2011a). Motsvarande siffra internationellt är drygt 29 miljoner människor (Wimo, 

Winblad, Jönsson, 2007). Andelen personer över 85 år med demenssjukdomar i Sverige 

har under 2000-talets första fem år ökat från cirka 25 till 35 %. Orsaken är framförallt en 

bättre vård, vilket ger fler år att leva med sjukdomen (Mathillas, Lövheim, Gustafsson, 

2011). Det finns cirka sjuttio olika sjukdomstillstånd i världen där demenssymtom kan ses 

och Alzheimers sjukdom är den dominerande och vanligast förekommande. Alzheimers 

sjukdom utgör tillsammans med vaskulär demens cirka 90 % av de allvarligaste 

demenssjukdomarna och frontallobsdemens cirka 5-10 % (Brookmeyer, et al., 2011).  

 

Den 1 januari 2011 antogs äldreomsorgens nationella värdegrund i Sverige. Enligt 

intentionerna i värdegrunden ska äldre personer i möjligaste mån ges möjlighet att leva 

utifrån sin identitet och personlighet, ”få leva tills man dör”, även den dag det är aktuellt 

med insatser från äldreomsorgen. I värdegrunden beskrivs även betydelsen av att 

tydliggöra etiska värden och att äldreomsorgen ska säkerställa att äldre människor ges 

möjlighet till ett meningsfullt liv och att känna sammanhang. Lokala värdighetsgarantier är 

ett sätt för kommunerna att på ett tydligt sätt redogöra för vad kvalitet och trygghet i 

omsorgen är för äldre personer och deras närstående (Socialdepartementet, 2010). Enligt 

SBU:s rapport om demenssjukdomar finns det behov av fortsatt forskning för att tydliggöra 

etiska värdegrunder vid utredning, behandling och omvårdnad av personer med 

demenssjukdom i Sverige (2006). I samma rapport menar SBU:s ordförande Nina 

Rehnqvist, att grunden i vården av personer med demenssjukdom måste vara ett etiskt bra 

förhållningssätt. Ny forskning i Europa (Bužgová & Inovà, 2011) visar att överträdelser av 

etiska principer förekommer på äldreboende och att de grupper som löper störst risk att 

drabbas av kränkningar är äldre personer med avvikande beteende, psykisk sjukdom eller 

äldre med demenssjukdom. Swahnberg och Wijma, forskare vid Linköpings universitet i 

Sverige, har visat (2009) att kränkningar i vården förekommer och att vårdpersonal kan 

tränas i att upptäcka kränkningar och att handla mer empatiskt och etiskt. I vården av 

personer med demenssjukdom nationellt och internationellt ställs sjuksköterskan ständigt 

inför etiska frågor och dilemman, i till exempel omvårdnadssituationer när olika val att 

utföra omvårdnadsåtgärder kan göras och där det kan vara omöjligt att tillfredsställa alla 

parters önskemål på ett bra sätt (Hermerén, 1999). 
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Bakgrund 

Etik 

Etik härstammar från grekiskans éthos och ệthos och innebär ett sätt att förhålla sig till 

någon eller något och en av de första, kända filosoferna som skrev om etik är Aristoteles 

som levde på 300- och 400-talet f. Kr. Enligt tolkning av Aristoteles etik kan den delas in i 

grupper där värdefrågor, förhållandet mellan karaktär och tanke, tanke och handling samt 

förhållningssätt mellan människor och ansvar, tas upp. Ett komplicerat mönster bildas, men 

huvudfrågan kan sägas vara: ”Varför gör vi si eller så?” Etikens uppgift, grundad på 

erfarenhet, är att komma fram till vad som är det goda för människan och hur hon ska 

handla för att uppnå det goda (Ringbom, 1988). Näsman, Lindholm och Eriksson menar 

(enligt Edlund, 2008, s 51) att för att kunna utföra det goda etiska vårdandet för patienten 

behövs etisk kunskap som kräver tänkande, förmåga till reflektion över tankar och 

handlingar samt förmåga att väga olika alternativ mot varandra. Tolkning och förståelse 

leder till ett handlande som innebär mer än teknik och tillämpning (ibid). I omvårdnads- 

och etisk litteratur definieras etik och moral periodvis på samma sätt och ibland används 

begreppen som utbytbara med varandra. Enligt Kopala och Burkhart (2005) uppstår ett 

etiskt dilemma när beslutsfattaren upplever obeslutsamhet därför att tillgängliga val eller 

alternativ innebär motstridiga personliga värderingar.  

 

Tschudin, (2006) chefredaktör för den internationella vetenskapliga tidskriften ”Nursing 

Ethics”, menar att etisk forskning och litteratur på senare år ändrat inriktning från analys 

av enskilda vårdsituationer och frågor och med stark betoning på principer och lagar, till 

djupare filosofiska studier med ett holistiskt synsätt och till en utveckling av vårdetik med 

en caritativ vårdinställning. Ett återkommande ämne i vetenskapliga artiklar med etisk 

synvinkel är vård i livets slutskede liksom frågor om moral och moraliska beslut (ibid). 

Enligt Eriksson och Lindström (2009) kan historiskt sett Aristoteles tanke att relatera det 

goda till verkligheten själv, överensstämma med den vårdande etiken där det goda, caritas, 

är något som finns inom människan själv. Katie Eriksson (1995) skriver om en ”caritativ” 

vårdetik där grunden är synen på vårdvetenskapen som en autonom och humanistisk 

disciplin och där vårdandets kärna och idé utgörs av caritas-motivet som är det centrala 

motivet för allt vårdande. Med caritas menas tanken om människokärlek och 

barmhärtighet. Caritativ etik utgår från att vårdare innerst inne vill det goda, trots att man 

av olika orsaker inte alltid gör det. Vårdetik som övergripande begrepp innefattar 

vårdarbetets etik (nursing ethics) och vårdandets etik (caring ethics), men inte den 

medicinska etiken i betydelse biomedicinsk etik. Vårdandets etik är kärnan i vårdarbetets 

etik. Eriksson menar att vårdandets etik handlar om alla de frågor som uppstår när patient 

och vårdare ”vidrör” varandra, det som bägge parter tänker, känner och gör och/eller 

lämnar ogjort. Den vårdande etiken bör överensstämma med vårdandets uppgifter att 

bekräfta människans värdighet, tjäna liv och hälsa samt lindra lidande. De etiska frågorna 

finns på olika nivåer:  

 

 den ontologiska nivån, kunskapen om människans grundläggande livsvillkor, 

uppstår i relation till hur vi som vårdare ser på människan och hur vi som vårdare 

relaterar till patienten samt 

 vår grundläggande hållning till patienten och till vårdandet.  

 

När Erikssons rapport publicerades 1995 menade forskaren att vårdandets etik i många fall 

reducerats till en teknologisk nivå där den etiska diskussionen handlade om teknologins 
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förhållande till etik och mänskliga värden. I en senare artikel inom caritativ etik där 

Eriksson är medförfattare (Näsman et al., 2008) framhålls att kärlekens återkomst kan 

skönjas i form av mer humanvetenskaplig forskning och praxis inom vården. Den etiskt 

goda omvårdnaden innefattar förhållningssätt, förmågan till reflektion, att göra omdömen 

och utföra handlingar. Grunden till det ”etiskt goda handlandet” är enligt Eriksson (1995), 

en utvecklad känsla för moral och karaktär, självkännedom och insikt om den egna 

sårbarheten samt kunskap om etik på olika sätt. Sett i ett traditionellt perspektiv handlar 

etiska frågor om liv och död och det som i medicinsk etik rör mer eller mindre tekniska 

problem, men många andra etiska frågor uppstår i vården. Frågor som berör 

förhållningssätt emellan vårdpersonal och patienter är i grunden etiska och många etiska 

frågor väcks i dagliga möten mellan vårdpersonal och patienter.  

 

Den del av tillämpad etik som berör sjuksköterskan kallas internationellt för ”Nursing 

Ethics”. Denna växte fram under 1990-talet som ett centralt område inom vårdetisk 

forskning i Norden. Några år senare, 1994, grundades den vetenskapliga 

tidsskriften”Nursing Ethics” som vände sig till vårdpersonal (ibid). Enligt Stenbock-Hult 

och Sarvimäki (2011) är omvårdnadens betydelse förankrad i människans sårbarhet och i 

den mänskliga omsorgen. Denna tar sig uttryck som en strävan att göra gott och inte skada, 

att respektera den andres människovärde och förverkliga rätten till en god vård. I den etiskt 

goda omvårdnaden ingår sjuksköterskans förhållningssätt, förmåga att reflektera, göra 

omdömen och utföra handlingar. Innebörden av sårbarhet för sjuksköterskor som vårdar 

äldre människor, visar att sårbarheten är förenad med moralisk indignation, framförallt i 

vården av personer med demenssjukdom. Sårbarheten associeras som en slags ömhet 

(ibid). Enligt den franske filosofen Ricoeur har etiken, vars mål är ett fulländat liv, 

företräde framför moralen där målet uttrycks i normer, men förändringen av målet till 

normer är inte tillräckligt vid försök att handla etiskt. Förutom detta krävs praktisk visdom 

för att se komplexiteten som en helhet (Fredriksson & Eriksson, 2003). En annan filosof 

vid namn Lévinas, som var verksam i Frankrike, menar att etiken föregår ontologin, läran 

om varandet. Hans tanke är att förhållandet till den andra personen är det förhållande som 

bestämmer förståelsen av varat. Den mänskliga relationen inte är ett syntetiskt vara 

tillsammans, utan det är att vara tillsammans ansikte mot ansikte. Mötet ansikte mot 

ansikte med en annan människa representerar någonting genuint och vi lär känna den andre 

genom att öppna oss (Eriksson & Lindström, 2000). 

 

Orsaker till att fler etiska frågor uppstår i modern tid på 2000-talet kan vara att livslängden 

har ökat och att människor ofta lever längre med kroniska sjukdomar, som till exempel 

demenssjukdomar. Tekniska framsteg kan förlänga livet eller skjuta upp döden, fler 

genetiska och reproduktiva val är möjliga samtidigt som hälso- och sjukvårdens kostnader 

är höga och resurserna ibland otillräckliga. Samhället idag är mer mångkulturellt, patienter, 

närstående och hälso- och sjukvårdspersonal kan ha olika syn på hälsa och sjukdom, vad 

som är dåligt respektive bra, rätt eller fel gör att beslut i olika etiska frågor måste fattas 

(Kopala & Burkhart, 2005). Historiskt sett har sjuksköterskeyrket alltid haft en stark 

koppling till etik och för sjuksköterskans etiska ansvar finns rekommendationer i etiska 

koder. Dessa koder är inte vetenskapligt framtagna, men olika koder används beroende på i 

vilket land yrket utförs. Exempel på dessa koder är code of ethics for nurses, code of 

professional conduct och code of professional conduct for each nurse and midwife 

(Dobrowolska, Wrońska, Fidecki, Wysokiński, 2007). International Council of Nurses 

(ICN) innehåller de rekommendationer som bland annat ligger till grund för sjuksköterskor 

verksamma i Sverige.  
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Demenssjukdom 

Med demenssjukdom menas en i vuxen ålder förvärvad kombination av symtom på 

tillbakagång av mentala funktioner till följd av hjärnskada, dysfunktion eller fysisk 

funktion. Den progressiva försämringen av hjärnans funktioner är orsak till oförmåga att 

förstå, att inse/bedöma och att fatta beslut, funktioner som är utmärkande för en frisk 

person. Att leva med demenssjukdom innebär minnesproblem och svårigheter att tolka 

både sinnesintryck och intryck från omgivningen och att sköta de vardagliga sysslorna. 

Förutom de kognitiva bristerna kan andra svåra symtom, till exempel aggressivitet och 

vandringsbeteende, förekomma. De sammanförs under begreppet beteendemässiga och 

psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). Om kognitiv svikt förekommer utan att 

samtliga kriterier för demens förekommer, kallas tillståndet för lindrig kognitiv störning 

(Mild cognitive impairment, MCI) (Winblad et al., 2004).  

 

Enligt världshälsoorganisationens (WHO) klassifikation, International Classifikation of 

Diseases [ICD 10] (1993), krävs följande för att ställa diagnosen demens: 

 

 Nedsatt minnesförmåga 

 Nedsättning av andra kognitiva funktioner inom ett eller flera av följande områden: 

abstraktionsförmåga, omdöme, tänkande, planering. 

 Sviktande personlighet och beteende. Ett eller flera av följande symtom: emotionell 

labilitet, irritabilitet, apati, förgrovat socialt beteende. 

 Fortsatt klart medvetande. 

 Varaktighet minst sex månader. 

 

Alzheimers sjukdom 

Alzheimers sjukdom utgör cirka 50 % av samtliga fall av demenssjukdom i världen och 

delas in i två olika grupper baserade på debutålder, tidig AD (Alzheimer´s disease) som 

debuterar före 65 års ålder och sen AD med debut efter 65 års ålder. Prevalensen av tidig 

AD är 1-6 % av alla sjukdomsfall och AD med sen debut är betydligt vanligare (Bekris, 

Yu, Bird, Tsuang, 2010). Det centrala nervsystemet angrips och mikroskopiska 

förändringar som neurofibriller och plack leder till förlust av nervceller och hjärnatrofi 

(Marcusson, Blennow, Skoog, Wallin, 2011). Både tidig och sen AD uppvisar liknande 

symtom med gradvis minnesförlust och därefter ökar långsamt andra svåra symtom som 

förlust av kognitiva förmågor, till exempel språket, förmågan att fatta beslut samt abstrakt 

tankeförmåga (Robillard, 2007). Dessa symtom leder inte sällan till stora svårigheter att 

klara sitt arbete och att sköta hemmet. Nedstämdhet ses ofta vid minnessvikt och senare i 

förloppet uppträder också neurologiska symtom som inkontinens och stumhet. Sjukdomen 

är progressiv och malnutrition och lunginflammation är vanliga dödsorsaker (Bekris et al., 

2010).  

 

Vaskulär demens 

Riskfaktorer som predisponerar för kardiovaskulär sjukdom är till exempel hypertoni, 

rökning, övervikt och inaktivitet. Dessa utgör också en ökad risk för att utveckla vaskulär 

demenssjukdom och en koppling mellan hälsa och kognitiva funktioner kan ses (Warsch, 

Clinton, Wright, 2010). Den vanligaste orsaken är stroke och minskat blodflöde till hjärnan 

leder till att delar av hjärnan inte får tillräckligt med syre och näring. Symtomen vid 

vaskulär demenssjukdom liknar dem vid Alzheimers sjukdom men fluktuerar mera och 
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försämringen sker stegvis (Robillard, 2007). Hur den drabbade påverkas och vilka symtom 

som uppstår, beror på vilka områden i hjärnan som skadats (Warsch et al., 2010). 

 

Frontallobsdemens 

Vid frontallobsdemens förstörs pannlobens nervceller av okänd anledning och de 

handlingar och tankar som styrs härifrån fungerar allt sämre (Lough & Hodges, 2002).  

Det innebär att de sjukdomar som drabbar frontalloben ofta leder till språkstörningar, 

förändrad personlighet och socialt beteende, vilket i sin tur leder till svårigheter i 

sammanhang tillsammans med andra (Robillard, 2007). Förlust av empatisk förmåga och 

insikt är andra svåra symtom liksom ett förändrat matintag och ätbeteende. 

Frontallobsdemens debuterar tidigare än andra demensformer, ofta vid 40-65 års ålder och 

minnessvårigheterna är inte det primära symtomet. Detta skiljer frontallobsdemens 

markant från andra demenssjukdomar (Lough & Hodges, 2002). 

 

Omvårdnad och behandling vid demenssjukdom 

Den medicinska forskningen och läkemedelsforskning för att förhindra uppkomsten av 

eller bota demenssjukdomar, pågår. Idag finns med läkemedels hjälp, möjlighet att fördröja 

uppkomsten av svåra symtom, men någon botande medicinsk behandling finns inte.  

Enligt Kitwood och Bredin (1992) är det delvis en anledning till att fokus på 

omvårdnadsforskning ökat och de menar att omvårdnad som stödjer välmående och 

personlighet, också dämpar utvecklingen av sjukdomssymtom och stödjer kognitiva 

förmågor hos personer med demenssjukdom. Forskarna utvecklade dementia care 

mapping-metoden (DCM) på 1990-talet. Metoden bygger på en socialpsykologisk 

förståelse av demensvården och där personen och dennes relationer kommer före 

demenssjukdomen. Teorin fokuserar mera på den drabbades resurser, än på sjukdomen. 

Hörnstenarna i vårdarrelationen är respekt och omsorg, förståelse, tillit samt trygghet i 

vård- och omsorgssituationer (ibid). Flera omvårdnadsdiagnoser enligt North American 

Nursing Diagnosis Association (NANDA) (2011) kan ställas utifrån de symtom som 

uppstår vid demenssjukdom. Exempel på sådana omvårdnadsdiagnoser är: försummad 

egenvård vilket definieras som olika beteenden omfattande egenvårdsaktiviteter, där 

förmågan att upprätthålla en socialt accepterad nivå av hälsa och välbefinnande, 

misslyckas. Andra exempel är malnutrition/undernäring där ett otillräckligt intag av 

näringsämnen leder till att de metaboliska behoven inte tillgodoses, kronisk förvirring 

kännetecknas av en nedsatt förmåga att tolka olika stimuli i omgivningen och en nedsatt 

tankeförmåga. Ytterligare ett exempel på omvårdnadsdiagnos är risk för hotad värdighet, 

där riskfaktorer som exponering av kroppen, uppfattat intrång av vårdpersonal eller i den 

privata sfären, kan leda till att ära och respekt upplevs som förlorad (Heather & Herdman, 

2011).  

 

För personen som drabbas av demenssjukdom innebär sjukdomen förlust av specifika 

funktioner och svårigheter att uppfatta sammanhang och meningsfullhet i livet. Dessa 

förluster och problem leder i sin tur till svårigheter att klara aktiviteter i det dagliga livet. 

Relationen mellan sjuksköterskan och patienten och möjligheten till ömsesidig förståelse 

påverkas. Det kan vara svårt för sjuksköterskan att förstå patientens beteende, önskningar 

och behov och det kan innebära problem för patienten att förstå vad sjuksköterskan säger. 

Detta kan i sin tur innebära etiska konflikter och svårigheter för sjuksköterskan (Åkerlund 

& Norberg, 1985; Hallberg & Norberg, 1995). Personer med demenssjukdom i framskridet 

stadium behöver hjälp och skydd på grund av kognitiva, emotionella och beteendemässiga 

svårigheter, risk för hotad värdighet, försummad egenvård, och att vara drabbad av 
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demenssjukdom innebär förutom förlust av specifika funktioner, också svårigheter att 

uppleva sammanhang och meningsfullhet i livet (Norberg, 1996) och detta skapar problem 

i vardagen. Dessa svårigheter påverkar kommunikationen och relationen mellan personen 

med demenssjukdom och sjuksköterskan och möjligheterna till ömsesidig förståelse och att 

tyda patientens beteende, upplevelser, önskningar och behov. Dessa svårigheter kan för 

sjuksköterskans del innebära etiska konflikter (Asplund, Norberg, Adolfsson, 1991). 

Demenssjukdomar är progressiva och orsakar förutom de mentala svårigheterna också 

fysiska problem som sväljningssvårigheter, framförallt i sjukdomens slutstadium och både 

närstående och vårdpersonal ställs inför svåra beslut i etiska situationer angående artificiell 

vätske- och näringstillförsel (Norberg et al., 1994). Att personer med svår demenssjukdom 

inte vill äta är ett av de omvårdnadsproblem malnutrition/undernäring, som också kan 

skapa etiska svårigheter för sjuksköterskan (Jansson & Norberg, 1992). I en undersökning 

som genomfördes i flera länder på 1990-talet visade resultatet ett samband mellan viljan att 

tillföra näring och rankningen av etiska principer. De sjuksköterskor som var mest benägna 

att tillföra näring rankade oftast livets okränkbarhet högt, medan de sjuksköterskor som i 

första läget inte valde att tillföra näring rankade den etiska principen autonomi, högt 

(Norberg et al., 1994). Liknande resultat ses i andra artiklar (Jansson, Norberg, Sandman, 

Åström, 1995). Eutanasi är ett annat etiskt ämne som finns beskrivet i tidigare studier om 

omvårdnad vid demenssjukdom, där vårdpersonalens inställning till eutanasi i relation till 

att minska patientens lidande, undersökts (Armstrong-Esther, Browne, McAffee, 1999; 

Davis et al., 1993). Gastmans (2002) menar att omvårdnad ofta innebär en hög frekvens av 

etiskt problemfyllda omvårdnadssituationer på grund av de val och beslut som 

sjuksköterskan fattar och eller är involverad i och där patientens värdighet måste beaktas.  

 

 

Problemformulering 
 

Antalet personer med demenssjukdom ökar i Sverige och i stora delar av världen 

(Brookmeyer et al., 2011). Som ett resultat av den globala utvecklingen och de 

förändringar som sker i takt med en alltmer sofistikerad vård och de utmaningar en allt 

äldre befolkning ställer på vården, behöver sjuksköterskors kompetens och kunskap om 

etiska frågor och perspektiv öka, både kvantitativt och kvalitativt (Görgűlű & Dinç, 2007). 

Svåra symtom som minnesförlust, agnosi, apraxi och dysfagi gör relationen komplicerad 

mellan vårdpersonal och de personer som vårdas med demenssjukdom och oförmågan att 

förstå och fatta beslut är enligt SBU (2008) den stora etiska frågan när etiska aspekter 

diskuteras för personer med demenssjukdom. Grunden är ett etiskt bra förhållningssätt och 

det kräver att vårdpersonalen har kunskap om sjukdomen (ibid). Det är viktigt att få mera 

kunskap och en klarare bild av sjuksköterskans etiska perspektiv i vårdandet av personer 

med demenssjukdom.  

 

   

Syfte  

Syftet var att beskriva sjuksköterskans etiska perspektiv i omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom. 
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Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Friberg (2006). Relevanta kvalitativa 

och kvantitativa artiklar valdes utifrån uppsatsens syfte och granskades enligt Carlsson och 

Eimans (2003) granskningsmallar. 

 

Datainsamling 

Problemområdet identifierades och sökord utifrån syfte och problemområde fastställdes. 

Datainsamlingarna påbörjades med pilotsökningar i databaserna The Cochrane Library, 

Cinahl och PubMed och dessa sökningar genomfördes mellan 2011-02-13 och 2011-03-05. 

För att få validitet i sökningen gjordes valet av databaser utifrån inriktning mot omvårdnad 

och enligt instruktioner i rekommenderad kurslitteratur (Friberg, 2006; Willman, Stoltz, 

Bahtsevani, 2006). Därefter erhölls professionell hjälp och handledning av bibliotekarie för 

att säkerställa reliabiliteten i sökningen. Den befintliga datasökningen genomfördes 2011-

03-18, i Cinahl, PubMed och PsychInfo. Cinahl och PubMed gav flest träffar på relevanta 

artiklar. I samtliga sökningar valdes demens, vilket översattes till dementia, som 

huvudbegrepp och kombinerades enligt nedanstående, på olika sätt med etik (ethics) och 

omvårdnad (nursing). Flera artiklar återkom i flera sökningar oavsett kombination av 

sökord och dessa redovisas inte i sökhistoriken. Inklusionskriterier (Friberg, 2006) för 

artiklarna var att de skulle vara vetenskapliga, vara publicerade på engelska eller på 

svenska, danska eller norska i de databaser där dessa språkval kunde göras och 

sökningarna tidsbegränsades till år 2000-2011. Exklusionskriterier (Friberg, 2006) var de 

artiklar där innehållet fokuserade på närståendes upplevelser av etiska aspekter. Studien 

inkluderar tio artiklar. Sökhistoriken finns presenterad i tabell 2 (Friberg, 2006), bilaga I:I. 

Den huvudsakliga litteratursökningen genomfördes i databaser och kompletterades med 

manuell sökning (Friberg, 2006; Willman et al., 2006). 

 

Artikelsökning i The Cochrane Library 

The Cochrane Database of Systematic Reviews som visar översikter, prövningar, studier 

och resultat inom medicin, odontologi och vårdvetenskap, användes i biblioteket. Sökning 

gjordes med följande sökord: dementia, nurse och ethics. Nurse och ethics trunkerades med 

asterisken* (nurs*, ethic*) enligt anvisningar i kurslitteraturen (Friberg, 2006; Willman et 

al., 2006) för att söka upp olika böjningsformer av orden. Dementia skrevs först som 

Medical Subject Headings (MeSH-term), men inga nya deskriptorer fanns (Willman et al., 

2006). Avancerad sökning valdes och boolesk sökteknik användes med den booleska 

sökoperatorn AND för att koppla ihop dementia, nurs* och ethic* (Friberg, 2006; Willman 

et al., 2006). Sökningen begränsades till mellan år 2000 och 2011. Engelska är det språk 

som används i databasen och annat språkval kan inte göras. Tidsbegränsningen och 

språkvalet utgjorde inklusionskriterier (Friberg, 2006) liksom att artiklarna skulle vara 

vetenskapliga. Sökningen gav 28 träffar, samtliga uteslöts efter genomläsning av sju 

abstrakt. Artiklarna som fanns vid sökningen i The Cochrane Database of Systematic 

Reviews motsvarade inte kravet på vetenskaplighet, överensstämde inte med syftet eller 

saknade vårdvetenskapligt fokus och exkluderades därför. 
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Artikelsökning i Cinahl 

Dementia slogs upp i ”Cinahl Headings” och valdes som Major Concept. När funktionen 

explode (Willman et al., 2006) aktiverats för ämnesordet inkluderades samtliga 

underkategorier för att täcka området. Vid denna sökning erhölls 18780 träffar. När Ethics, 

Nursing valdes som Major Concept efter att ethic exploderats i Cinahl Headings erhölls 

4318 träffar. Boolesk sökteknik valdes och när den booleska sökoperatorn AND  (Friberg, 

2006; Willman et al., 2006) användes emellan Dementia och Ethics, Nursing erhölls åtta 

träffar. För att öka sensitiviteten (Willman et al., 2006) i sökningen trunkerades ethic med 

följande asterix * liksom nurs och detta gav 49 träffar då AND som boolesk operator 

användes emellan dementia, ethic* och nurs*. För att öka specificiteten (Willman et al., 

2006) och få sjuksköterskeperspektiv och fokus på omvårdnad i sökningen, valdes Title 

som sökfält efter nurs*. Att använda caring istället för nursing i sökningen gav inga nya 

relevanta träffar. För att få precision i sökningen utifrån syftet kombinerades dementia med 

ethic* och nurs* och den booleska sökoperatorn AND emellan. Inklusionskriterierna 

(Friberg, 2006) var att artiklarna inte skulle vara äldre än från och med år 2000, de skulle 

vara vetenskapliga och vara skrivna på engelska, svenska, danska eller norska. Resultatet 

blev 25 artiklar, varav fyra uteslöts då de var översiktsartiklar eller inte motsvarade kravet 

på vetenskaplighet. Efter genomläsning av 21 abstract valdes 11 artiklar ut. Efter sökning i 

PubMed och PsychInfo gavs träffar på samma artiklar i några fall och fyra av artiklarna 

valdes ifrån PubMed och PsycInfo istället. Sju andra artiklar exkluderades då resultatet i 

artiklarna inte huvudsakligen redovisade etiska perspektiv vid demenssjukdom, artiklar där 

sjuksköterskor inte ingick i studien eller artiklar som på annat sätt inte motsvarade syftet, 

uteslöts också. Fyra artiklar kvarstod efter urval 2, dessa granskades och ingår i 

resultatredovisningen. 

 

Artikelsökning i PsycInfo 

Vid sökning i PsycInfo användes följande deskriptorer (Friberg, 2006); Dementia, Ethics 

och Nursing. Nurs trunkerades med asterisken* (nurs*) för att öka sensitiviteten och den 

booleska sökoperatorn AND (Friberg, 2006; Willman et al., 2006) användes emellan 

deskriptorerna för att specificera sökningen. För att ytterligare specificera sökningen och 

fokusera på etiska frågor utifrån omvårdnadsperspektivet, valdes Title som sökfält i 

kombination med nurs*. Inklusionskriterierna (Friberg, 2006) beträffande tidsperspektivet 

för forskningsartiklarna var från år 2000 och framåt och språkvalet var engelska, svenska, 

norska eller danska. Beträffande vetenskaplighet fick den fastställas då abstrakten lästs 

igenom. Sökningen gav 13 artiklar och samtliga abstrakt lästs igenom. De artiklar som inte 

motsvarade kravet på vetenskaplighet eller inte fokuserade på etiska frågor vid 

demenssjukdom, uteslöts. Därefter valdes tre artiklar ut för läsning, två av dem motsvarade 

litteraturstudiens syfte och valdes för granskning.  

 

Artikelsökning i PubMed 

I PubMed användes liksom vid sökningar i övriga databaser; Dementia, Ethics och Nursing 

som sökord. Ethics och nursing användes som MeSH-termer (Willman et al., 2006) och 

ethic* och nurs* trunkerades med asterisken* (Friberg, 2006; Willman et al., 2006) för att 

öka sensitiviteten (Willman et al., 2006) i sökningen. För att specificera sökningen valdes 

Title/Abstract som sökfält i kombination med ethic* och nurs*. Inklusionskriterier var 

språkval; artiklarna skulle vara skrivna på engelska, svenska, norska eller danska, 

artiklarna skulle vara vetenskapliga och tidsmässigt begränsades sökningen från år 2000 
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och framåt. Vid sökningen erhölls 89 träffar, varav de artiklar som inte motsvarade syftet 

eller kravet på vetenskaplighet exkluderades och därefter lästes 29 abstrakt igenom. Efter 

genomläsningen av abstrakten valdes nio artiklar i det första urvalet ut. De artiklar i det 

första urvalet som uteslöts redovisade till exempel etiska aspekter i omvårdnaden av äldre 

personer men där de specifika etiska aspekterna vid demenssjukdom inte belystes. Fyra av 

artiklarna från det första urvalet valdes till urval två och de två av dessa som motsvarade 

litteraturstudiens syfte, valdes slutligen för granskning. 

 

Manuell artikelsökning 

Litteratursökningen i olika databaser kompletterades med manuell sökning i tidskrifter, 

böcker och artiklars och böckers referenslistor. De artiklar som funnits har använts till 

litteraturstudiens inledning, bakgrund och diskussion och inte någon av dessa artiklar är 

granskad för att ingå i litteraturstudiens resultat. 

 

 

Databearbetning 

De artiklar som valts till uppsatsen lästes igenom översiktligt för att se om innehållet var 

överensstämmande med syftet. Till datainsamlingen lästes och granskades därefter 

artiklarna efter kvalitativ och kvantitativ mall, enligt Carlsson och Eiman 

bedömningsprotokoll (Carlsson & Eiman, 2003). Nio artiklar graderades enligt grad I och 

en artikel enligt grad II. Den artikel (Bethel, 2001) som graderades till grad II valdes att 

ingå i litteraturstudien då den beskrev flera olika etiska perspektiv i vården av personer 

med demenssjukdom och stärkte grunden till syftet. Sju artiklar redovisade studier som var 

genomförda enligt kvalitativ metod och tre artiklar beskrev studier enligt kvantitativ 

metod. Artiklarna sammanfattades och de områden som var relevanta för syftet valdes ut. I 

de artiklar där deltagarna benämns som vårdpersonal eller som vårdteam kan detta 

innefatta sjuksköterskan eller undersköterskan. I en artikel (Jakobsen & Sørli, 2010) ingår 

också sjuksköterskestudenter, sjukgymnaster och en socionom i studien. Efter ytterligare 

genomläsning framkom fyra olika teman som artiklarnas innehåll delades in i. Dessa teman 

var: ställningstagande utifrån artificiell närings- och vätsketillförsel, svårigheter att 

tillgodose personer med demenssjukdoms behov av säkerhet om detta går emot de 

drabbades egen önskan, att balansera mellan att bevara personer med demenssjukdoms 

integritet och autonomi, i situationer då den vårdbehövande och sjuksköterskans 

uppfattningar om behov av omvårdnadsåtgärder skiljer sig åt, etiska utmaningar i 

interaktionen med personerna med demenssjukdom, med närstående och med kolleger. Då 

flera av dessa teman återkommer i de flesta artiklarna, redovisas resultatet inte utefter 

temana.  

 

 

Resultat 

Utifrån de lästa artiklarna kan ses olika situationer där sjuksköterskan möter etiska 

perspektiv. De situationer som i huvudsak tas upp kan grupperas som:                                                                                                                                                                                                                                    

 

 Ställningstagande utifrån artificiell närings- och vätsketillförsel (Bryon, Dierckx de 

Casterlé, Gastmans, 2011; Wilmot, Legg, Barratt, 2002).  

 Svårigheter att tillgodose personer med demenssjukdoms behov av säkerhet om 

detta går emot de drabbades egen önskan (Bethel, 2001; Edberg & Edfors, 2008; 
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Jakobsen & Sørli, 2010; Johansson, Bachrach-Lindström, Struksnes, Hedelin, 

2009; Weiner, Tabak, Bergman, 2003; Yamamoto & Aso, 2009).  

 Att balansera mellan att bevara personer med demenssjukdoms integritet och 

autonomi, i situationer då den vårdbehövande och sjuksköterskans uppfattningar 

om behov av omvårdnadsåtgärder skiljer sig åt (Bethel, 2001; Edberg & Edfors, 

2008; Erikson & Saveman, 2002; Jakobsen & Sørli, 2010; Sormunen, Topo, 

Eloniemi-Sulkava, Räikkönen, Sarvimäki, 2007).  

 Etiska utmaningar i interaktionen med personer med demenssjukdom, med 

närstående och med kolleger (Bethel, 2001; Bryon, dierckx de Casterlé, Gastmans, 

2011; Jakobsen & Sørli, 2010). 

 

De granskade artiklarna tar sällan upp etiska perspektiv som tillhör endast en av 

ovanstående grupper och ett och samma etiska perspektiv kan ibland ingå i flera av 

grupperna. Resultatet redovisas därför inte enligt grupperingen, utan i löpande text. 

 

 

Resultatredovisning 
Forskningen redovisar etiska svårigheter som uppstår i olika situationer i samband med 

näringstillförsel och då personer med demenssjukdom inte längre kan uttrycka sig och 

kommunicera verbalt (Wilmot, Legg och Barrat, 2002; Bryon, Dierckx de Casterlé, 

Gastmans, 2011). Forskarna uttrycker det som att personalen går en balansgång mellan 

patientens intresse, livskvalité och liv och förmågan att bevara patientens autonomi.  

De faktorer som påverkade personalen i situationer när etiska beslut måste fattas, var det 

personliga ansvaret, personalens åtagande och den professionella plikten (Wilmot et al., 

2002). Den centrala upplevelsen i dessa frågor beskrivs av forskare ifrån Belgien (Bryon et 

al., 2011) som ”att beröras av sårbarheten hos patienten med demenssjukdom” (Bryon et 

al.,s 4, 2011). När sjuksköterskan deltar i en vårdprocess där beslut fattas om enteral 

närings- och vätsketillförsel kan det innebära en etiskt känslig upplevelse som beskrivs på 

olika sätt. Känslan av att beröras kan innebära styrka och att sjuksköterskan förespråkar 

den bästa möjliga vården eftersom patienterna inte kan klara sig själv. Insikten om att 

patienten inte klarar sig själv ligger till grund för att sjuksköterskan vill ge bästa möjliga 

vård för dessa patienter och sjuksköterskans utgångspunkt är vad god vård innebär för 

individen i just den situationen. Genom att leta förklaring till orsaken varför sjuksköterskan 

strävar efter att ge god omvårdnad fann Bryon et al. att sjuksköterskan berördes av 

patientens sårbarhet och att denna centrala upplevelse var den drivande faktorn. En 

sjuksköterska uttrycker det som att ”vi ser inte våra patienter nakna endast bokstavligt 

talat, de är också bildligt talat nakna” (Bryon et al., s 4, 2011). Sjuksköterskan placerar sig 

i patientens ställe och försöker få en bild av patientens upplevelse och det personliga 

engagemanget gör att hon/han uppfattar beslut om enteral vätske- och näringstillförsel som 

etiskt känsliga beslut. Känslan av att beröras av patientens sårbarhet kan också innebära en 

svaghet när sjuksköterskan blir sårbar inför moraliska svårigheter som inträffar i de här 

situationerna. När patienten inte kan beskriva sina behov eller uttrycka sina önskningar kan 

det vara svårt att bevara patientens autonomi (ibid). Det kan inträffa i situationer där 

sjuksköterskan tillsammans med läkaren är delaktig i beslut om tillförsel av närings- och 

vätsketillförsel via sond eller perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG). Fördelarna med 

enteral näringstillförsel är att patientens nutritionsstatus förbättras utan att 

sväljningssvårigheter leder till aspirations- och kvävningsrisk. Dessa fördelar ställs i 

relation till att förlänga ett liv i lidande (ibid; Wilmot et al., 2002).  
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Sjuksköterskans etiska engagemang karaktäriseras av en princip som innebär att erbjuda 

god omvårdnad för patienter med demenssjukdom. I intervjuer framkom att 

sjuksköterskorna upplevde sig stå i position dels med sig själv och patienten och dels med 

läkaren, familjen, och kollegorna. När beslut fattades som sjuksköterskan upplevde var 

motstridigt patientens önskan uppgav sjuksköterskorna att etiska värden, respekt för 

autonomi, barmhärtighet, livskvalitet och värdighet, åsidosattes. Vid demenssjukdom 

innebär kognitiva nedsättningar, svårigheter att förstå information och beslut som rör 

behandling och när denna eventuellt ska avslutas, överlåts ibland på närstående. Om 

närstående inte finns och personen med demenssjukdom inte kan uttrycka sin önskan är det 

inte självklart vem som fattar beslutet (Bryon et al., 2011). I Wilmot, Legg och Barrats 

(2002) studie uttrycker sjuksköterskorna livskvalité som en viktig faktor i situationer som 

berör näringstillförsel. Näring kan, förutom som fast föda, tillföras på flera olika sätt. Om 

risk finns att patienten sätter i halsen, aspirerar, eller om kvävningsrisk finns, kan näring 

tillföras via PEG. Maten kan konsistensanpassas på olika sätt till exempel mosas, förses 

med förtjockningsmedel eller ges i flytande form. När matvägran förekom vid enstaka 

tillfällen eller var kortvarig upplevde personalen att det var lättare att respektera patientens 

önskan. Andra känslor väcktes om patienten vägrade att äta eller fick i sig otillräckligt med 

näring under en så pass lång period att patientens liv riskerades. I dessa situationer menade 

informanterna att de balanserade mellan att bevara patientens liv eller att respektera 

patientens autonomi (ibid).  

 

Även i situationer när säkerheten måste beaktas och när omvårdnadsbehov som hjälp med 

personlig hygien inte kan tillgodoses av sjuksköterskan, upplever sjuksköterskor etiska 

ställningstaganden som en balansgång. Svårigheten är att balansera mellan att bevara de 

demenssjuka personernas värdighet och autonomi, gentemot att tillgodose deras behov av 

säkerhet och omvårdnad (Bethel, 2001; Jakobsen & Sørli, 2010; Weiner, Tabak, Bergman, 

2003; Yamamoto & Aso, 2009). I olika artiklar tas situationer som på engelska benämns 

”physical restraints”, upp (Weiner, et al., 2003; Yamamoto & Aso, 2009) och i de artiklar 

där begreppet förkommer är det i de flesta fall uttryck för någon form av artificiell, fysisk 

begränsning/återhållsamhet som används i syfte att begränsa patientens rörelseförmåga.  

Vid tillämpning av begränsningar vidtas dessa i syfte att vara fördelaktiga för patienten, för 

medpatienter eller för institutionen och kan innebära låsta dörrar eller dörrar med larm, 

sänggrindar eller bälte (Weiner et al., 2003). Täckta hissknappar, dolda dörrhandtag och 

vakande personal kan också förekomma (Bethel, 2001). Johansson, Bachrach-Lindström, 

Struksnes och Hedelin (2009) beskriver i sin studie att personer med demenssjukdom på 

äldreboende skyddas från att falla omkull med hjälp av bälten i stol, stängda grindar och 

dörrar. I dessa fall ställs den äldres självbestämmandrätt, integritet och autonomi emot 

behovet av att hindra fall och skador (ibid). Svårigheter att bevara äldre personer med 

demenssjukdoms autonomi genom att använda fysiska begränsningar bekräftas av 

Jakobsen & Sörli (2010). De använder begreppet ”weak restraint” i sin forskning och det 

innebär att sjuksköterskan övertalar eller övertygar patienten att göra något som hon eller 

han inte vill göra. ”Restraint” karaktäriseras som brist på respekt för patientens rätt till 

autonomi. När personer med demenssjukdom vårdas kan förlusten av frihet vara 

frustrerande och de som drabbas av begränsningar reagerar på hinder att komma ut, som 

till exempel låsta eller dolda dörrar. Möjligheten att få komma ut endast när 

vårdpersonalen har tid är också frustrerande och tidsbrist och låg personalbemanning kan 

innebära att personer med demenssjukdom skapar oro på avdelningen och bland andra 

boende och inte får den tillsyn de behöver (ibid). Samma författare menar att svårigheter 

också uppstår då begränsningar i miljön, till exempel låsta dörrar och sänggrindar används 

för att skydda personen och när personen saknar förmåga att fatta beslut (ibid).  
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I en amerikansk studie (Bethel, 2001) menar forskaren att om bevakning och hinder i 

miljön används i syfte att begränsa rörelsefriheten och personen med demens inte kan 

kommunicera, kan beslut om vad som är rätt eller fel i en specifik situation ofta inte fattas 

förrän efteråt. Begränsningar förekommer oftare på sjukhusavdelningar än på särskilt 

boende (Weiner et al., 2003). När fysiska begränsningar är aktuella använder 

sjuksköterskan olika copingstrategier för att hantera situationen (Yamamoto & Aso, 2009). 

De tre olika copingstrategier som forskarna beskriver är: genom egeninitierade positiva 

tankar och handlingar, genom negativ kognition och handlingar eller genom att välja att 

inte göra någonting. Positiva tankar och handlingar innebar till exempel att sjuksköterskan 

bad någon erfaren kollega om hjälp eller handledning för att lösa problemet medan de 

sjuksköterskor som valde negativ kognition, tog avstånd från och försökte undvika etiska 

ställningstagande. Det kunde innebära att sjuksköterskan vägrade att vårda personer med 

demenssjukdom. Till den tredje gruppen hörde de sjuksköterskor som accepterade 

situationen sådan den var, det kunde innebära att följa läkarens ordinationer utan att 

ifrågasätta dessa (ibid).  

 

Jakobssen & Sørli (2010) redovisar flera etiskt svåra situationer som sjuksköterskor på 

särskilt boende upplever. Dessa situationer uppstår när sjuksköterskan inte vet vad som är 

rätt eller fel agerande i en situation. Vid arbete på särskilt boende har personalen 

informerats om att de äldres historia ska respekteras. Personalen upplever att det är svårt 

att göra någonting som går emot den äldres vilja, till exempel att hjälpa till med personlig 

hygien och dusch, även om behovet är stort och bristande hygien kan leda till dålig lukt 

och besvära omgivningen. Sjuksköterskan ställs inför att hjälpa till med hygien i motsats 

till personens vilja eller att tillgodose hygienbehoven för att bevara personens värdighet. 

Bägge alternativen innebär svårigheter, att antingen tillgodose personens autonomi eller att 

bevara personens värdighet (ibid). Andra etiska utmaningar kan uppstå i interaktionen med 

personerna med demenssjukdom, med närstående och med kolleger eller om 

sjuksköterskan måste välja mellan att visa lojalitet mot personen med demens, sig själv 

eller arbetsgivaren. Bristande förståelse från chefer i belastade situationer, gav en känsla av 

maktlöshet. Exempel på belastade situationer var när extrapersonal inte fick kallas in vid 

vård i livets slutskede. En sjuksköterska uttrycker det så här ”Patienten dog medan jag 

delade ut mediciner. Det är ovärdigt, men vad kan jag göra?” (Jakobsen & Sørli, s 295, 

2010).  

 

Sjuksköterskestuderande som ingick i studien menar att avdelningschefen hade en 

avgörande roll för att skapa en öppen och stödjande arbetsmiljö, där svåra frågor tillåts 

diskuteras. Överensstämmelsen mellan vad närstående vill och vad som är möjligt för 

sjuksköterskan att tillgodose beträffande omvårdnadsåtgärder, skiljer sig ibland åt och 

orsakar etiska svårigheter. Närstående ställer krav på till exempel hygienåtgärder, men 

konflikt kan uppstå om personen med demenssjukdom inte vill ta emot hjälpen. Också i de 

situationer när närstående är involverade upplever personalen det som en balansgång 

mellan att bevara värdigheten eller autonomin hos de av demenssjukdom drabbade 

personerna som inte alltid kan fatta beslut som möter deras egna behov (ibid). Närstående 

tror att personen med demenssjukdom själv kan fatta beslut medan sjuksköterskan inser att 

så inte är fallet. Sjuksköterskan uppfattar att hon/han ibland inte kan tala sanning för att 

garantera att den sjuka personens behov tillgodosetts. I andra situationer kan närstående 

kräva fysiska inskränkningar utan hänsyn till den sjukes autonomi. I samma artikel 

framkom att sjuksköterskor reagerade när kolleger inte ingrep i etiskt svåra situationer som 

att tillgodose patientens grundläggande behov och att det kunde vara svårt att diskutera 

frågor som handlar om respekt (ibid).  
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Att sätta gränser för när ingripande i svåra situationer är aktuellt är en av de fyra domäner 

som Bethel (2001) beskriver i sin artikel om dagligen förekommande etiska frågor i vården 

av demenssjuka personer på särskilt boende. De övriga domänerna är att mäta och känna 

av graden av övervakning och återhållsamhet, att bevara individens integritet och att 

definiera allmänna normer och värden. Särskilt boende är ofta ur säkerhetssynpunkt, 

utformade för att de boende inte ska kunna försvinna och gå vilse, och det kan innebära att 

de utrymmen där personer med demenssjukdom kan röra och förflytta sig, är trånga. Frihet 

att röra sig även om det är på ett begränsat område betraktas som bra, men begränsningen 

kan också uppfattas som att vara instängd. Liknande situationer som berör användning av 

begränsningar beskrivs som en ”gråzon” där vårdpersonalen befarar att det som är rätt eller 

fel vid ett visst tillfälle, avgörs av efterklokhet. Under domänen som definierar normer och 

värden menar författaren att etiska principer att ge bästa möjliga vård och att vara rättvis 

ställs i tänkbara konflikter i situationer där en boendes personliga behov måste vägas mot 

gruppens, de övriga boendes, behov. Bethel menar att resursanvändning ibland måste vara 

en del av diskussioner om en etisk hållning. Demenssjukdom kännetecknas av både 

minnesförlust och förlust av tidigare personlighet och att bevara integriteten för personer 

med demenssjukdom kan innebära en balans mellan bevarande av personens tidigare 

egenskaper och hur personen är nu. Svårigheter kan uppstå när personer med 

demenssjukdom vägrar omvårdnadsinsatser, men också när förmågan att kommunicera 

verbalt inte längre finns. Etiska principer som innebär att göra gott och att vara rättvis kan 

på särskilt boende innebära konflikter mellan de boendes personliga behov och 

arbetsgruppens behov och förutsättningar. Individuella vanor som till exempel duschtider 

måste ibland åsidosättas på grund av låg personalbemanning eller tidsbrist och att 

samordna de boendes personliga livsstil och vanor, är en utmaning (ibid).  

 

I omvårdnaden av personer med frontallobsdemens (Edberg & Edfors, 2008) kan 

annorlunda etiska situationer uppstå beroende på att de drabbade ofta är yngre, fysiskt 

friskare, att minnesfunktionerna är mer intakta och att en förmåga att kommunicera de 

egna behoven finns i större utsträckning, än hos till exempel personer med Alzheimers 

sjukdom. Hos dessa personer kan symtom som brist på hämningskontroll, aggressivitet och 

verbala kränkningar leda till svåra situationer tillsammans med andra boende. Oanständigt 

uppförande som att ta av sig kläderna och gå omkring naken, dåligt bordsskick eller att 

vara frispråkig och tala till eller om andra, som äckliga eller fula, är exempel på sådana 

situationer. Omvårdnadspersonalen har en krävande uppgift där deras agerande, till 

exempel ett tydligt och bestämt språk som att våga säga ”det här är inte ett korrekt 

uppförande”, kan reducera sjukdomens negativa effekter. En tydlig och ärlig 

kommunikation, utgör basen för ett positivt möte med de boende. Beträffande 

omvårdnadssituationer för personer med frontallobsdemens gör vårdpersonalen etiska 

ställningstaganden när de boendes integritet måste balanseras emot en säker och trygg 

miljö. Svårigheter kan uppstå på grund av de boendes uppförande vid till exempel 

hämningslöst och aggressivt beteende eller okontrollerbar nedstämdhet, men möjlighet att 

hantera dessa svårigheter finns genom personalens agerande. Nedstämdhet beskrevs som 

frekvent förekommande och de boendes humör kunde skifta plötsligt från ett ögonblick till 

ett annat. Att i vården av personer med frontallobsdemens inta ett paternalistiskt tänkande 

och agerande via olika strategier och agerande kan ha goda effekter. Det innebär att 

personalen är bestämd och sätter tydliga gränser och där förutbestämda regler och rutiner 

skapar en känsla av kontinuitet och sammanhang. Det görs för att bevara säkerheten och 

för att vända svåra situationer till positiva erfarenheter för de boende, men kan också 

innebära en risk att inkräkta på de boendes integritet (Edberg & Edfors, 2008). 
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I en stor studie från Finland (Sormunen, Topo, Eloniemi-Sulkava, Räikkönen, Sarvimäki, 

2006) har forskarna undersökt olämplig behandling vid vård av personer med 

demenssjukdom på särskilt boende och inom daglig verksamhet. Resultatet visar att olika 

etiska situationer förekommer och dessa situationer har kodats i kategorier. Den första 

koden, undanhållande, är vanligast förkommande. Med undanhållande menas till exempel 

att en person med demenssjukdom inte ges uppmärksamhet eller får hjälp när detta 

påkallas av personen. För det andra redovisas situationer som kodats som 

omyndigförklarande. Författarna menar att detta är en demensspecifik kategori när det 

gäller olämplig behandling eftersom omyndigförklarande hänger samman med hur 

demenssjukdomar ändrar de drabbade personernas verklighetsuppfattning. Episoder som 

tillhörde denna kategori var när sjuksköterskan gav svar på ett så realistiskt sätt att den av 

demenssjukdom drabbade personen inte förstod svaret och inte fick respons känslomässigt. 

En sådan situation var när sjuksköterskan nekade den demenssjukes önskan om att gå hem 

genom att säga att personen hade dåligt minne. För det tredje beskrivs objektifiering som 

kod och detta inträffade till exempel när flera vårdare matade samma person vid samma 

måltid eller att sköterskan stod upp och matade. Ju sämre fysisk kapacitet och desto större 

kognitiva svårigheter de sjuka personerna hade, desto vanligare var det att episoder med 

olämplig behandling inträffade. På särskilt boende förekom dessa episoder oftare än inom 

daglig verksamhet. De observerade situationerna inträffade oftast i samband med när 

omvårdnadsbehov skulle tillgodoses och allra vanligast förekommande var i situationer när 

personer med demenssjukdom behövde hjälp att matas. Slutsatsen av resultatet var att 

sjuksköterskor som arbetar inom demensvård behöver ökad kunskap om hur 

demenssjukdomar påverkar de drabbades verklighetsuppfattning och om de etiska 

aspekterna som arbetet innebär (ibid).  

Även inom akutsjukvården upplever sjuksköterskan olika etiska svårigheter i mötet med 

personer med demenssjukdom (Eriksson & Saveman, 2002) vilket tydliggörs i en svensk 

undersökning som genomförts på akutvårdsavdelningar och en akutmottagning. De 

intervjuade sjuksköterskorna berättar att läkemedel ibland ges emot patientens vilja och att 

lugnande läkemedel antingen får effekten att patienten sover långa perioder eller att deras 

oro ökar ytterligare. På grund av att patienterna med demenssjukdom ofta har stora 

svårigheter att uttrycka sina behov glömmer sjuksköterskorna ibland att behandla dem med 

värdighet och därför kränks integriteten. Tidsbrist på grund av hög arbetsbelastning och 

otillräcklig kunskap om personer med demenssjukdom är faktorer som gör att 

sjuksköterskor negligerar dessa patienter. För att undvika att patienter med 

demenssjukdom lämnade avdelningen och gick vilse, stängdes dörren till och från 

avdelningen. Detta ledde till irritation hos andra patienter. Andra svåra situationer uppstod 

vid provtagning då patienten ibland fick hållas fast för att möjliggöra provtagningen. 

Provtagningen var nödvändig för patientens tillfrisknande och situationen som uppstod 

innebar att sjuksköterskan upplevde att patienten inte behandlades värdigt då patienten inte 

förstod varför provtagningen måste genomföras (ibid). Bethel (2001) uttrycker svårigheten 

att bibehålla integriteten och värdigheten hos personer med demenssjukdom som en 

känslig balans mellan saker som personen sedan länge minns om vem personen var och 

vem personen är nu. Det kan innebära att i olika vårdsituationer och i mötet med personen 

med demenssjukdom förstå vilka personlighetsdrag som finns kvar och vad som 

representerar sjukdomsprogressionen (ibid). 
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Diskussion 

Metoddiskussion  
 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans etiska perspektiv i omvårdnaden av 

personer med demenssjukdom. Det framkom att etiska frågor och situationer är vanligt 

förekommande i omvårdnaden av personer med demenssjukdom och att det i flera 

omvårdnadssituationer kan ses en koppling mellan etiska frågor och de 

kommunikationssvårigheter som personer med demenssjukdom ofta drabbats av. När den 

sjukes vilja inte kan uttryckas eller tillgodoses upplever sjuksköterskan att personens 

autonomi och värdighet kränks. Systematiska sökningar i databaserna gjordes för att få 

material till studien. Även manuell artikelsökning genomfördes i tidskrifter, böcker och i 

böckers och artiklars referenslistor. Denna sökning resulterade dock inte i någon artikel att 

granska till litteraturstudiens resultat. De databaser som valdes rekommenderas i 

kurslitteraturen (Willman et al., 2006) och av högskolans bibliotekarie, då de innehåller 

artiklar från omvårdnadstidsskrifter, vilket ger validitet (Willman et al., 2006) åt 

artikelsökningen. I studien användes tre sökord och i de fall det fanns MeSH-termer, 

Subject headings eller Descriptorer (Friberg, 2006; Willman, 2006), användes dessa. För 

att öka reliabiliteten (Willman et al., 2006) vid artikelsökningen valdes sökfältet Title i 

kombination med nurs* i de databaser där kombinationen var möjlig. Vid artikelsökningen 

erhölls dock inte tillräckligt underlag då sökorden dementia, ethics och nursing skulle ingå 

i titeln. Av den anledningen innehåller uppsatsen även artiklar där sökorden finns med i 

abstraktet, men inte i titeln. PubMed har inte heller samma begränsningsfunktion som 

Cinahl. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar valdes och det är en styrka i studien, då 

kvalitativa och kvantitativa studier speglar olika slags kunskap. De kvalitativa 

forskningsmetoderna används för att beskriva och fördjupa förståelsen för mänskliga 

upplevelser (Willman et al., 2006).  

 

I föreliggande litteraturstudie är sju artiklar kvalitativa och tre är kvantitativa. I några 

artiklar är urvalet litet, vilket kan diskuteras. Resultat och tillförlitlighet kan ifrågasättas 

utifrån antal informanter, men ett litet antal kan också innebära en mera noggrann 

genomgång av det innehåll som framkommer vid till exempel intervjuer. I en av studierna 

där antalet informanter är litet, försvaras detta i studien med att vid datainsamling i form av 

fokusgrupper lämpar sig ett litet urval bra (Wilmot et al., 2002). Eftersom forskningens 

perspektiv i omvårdnadsvetenskapen innefattar kunskap om människors upplevelser, 

mänskliga händelser och relationer och ger fördjupad kunskap och förståelse, används ofta 

kvalitativa metoder (Willman et al., 2006) vid forskning om etiska frågor i omvårdnaden. 

Enligt aktuell forskning från Belgien (Dierckx de Casterle´ et.al., 2011) ger kvalitativ 

forskning särskilt värdefulla bidrag till etiken i vården. Kvalitativ forskning ger plats för 

subjektivitet för både forskaren och deltagarna och beskriver upplevelser som helhet och i 

det sammanhang där de uppstår (Dierckx de Casterle´ et.al., 2011). Andra författare 

(Morgan, 1995, citerad av Wilmot et al., 2002) menar att etik som ämne är omfattande och 

att mera information kan fås om antalet informanter inte är stort. Vid kvantitativa 

undersökningar fastställs resultaten främst genom mätningar och jämförelser och 

följdfrågor kan inte ställas (Friberg, 2006), vilket också framkom i de två mindre studierna 

(Edberg & Edfors, 2008; Wilmot et al., 2002). I två av de kvantitativa studierna 

(Yamamoto & Aso, 2009; Weiner et al., 2003) var urvalet stort, 272 (Yamamoto & Aso) 

respektive 200 personer (Weiner et al., 2003). Att både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

användes ger tyngd åt undersökningen. Vid analysen granskades artiklarna utifrån syftet 



 

16 
 

och i förhållande till vetenskaplighet. Urvalsarbetet resulterade i de tio artiklar som 

resultatet i studien är grundat på. Artiklarna var publicerade mellan åren 2001 och 2011. 

Det kan ses som en svaghet att några artiklar är äldre, men de finns med eftersom etiken i 

många avseenden är tidlös och kunskapen i dessa ansågs relevant. Samtliga resultatartiklar 

var på engelska. Studierna som låg till grund för artiklarna var genomförda i USA, 

Belgien, Sverige, Norge, Finland, Japan, Israel och Storbritannien. Hälften av artiklarna är 

skrivna i nordiska länder, men den kulturella bredden är med tanke på studiens omfattning 

trots detta relativt stor. De olika ländernas betydelse kan diskuteras eftersom vissa 

kulturella skillnader kan finnas beträffande organisatoriska olikheter i vården liksom 

skillnader i lagar och etiska riktlinjer.  

 

I några av de artiklar som granskats är det inte enbart sjuksköterskor som kartlagts 

angående etiska situationer och perspektiv, utan också undersköterskor och annan 

omvårdnadspersonal. Den omvårdnad som utförs i vården av personer med 

demenssjukdom skiljer sig inte alltid åt på grund av utbildning och även de artiklar där inte 

endast sjuksköterskor utgör urvalet, ingår i uppsatsen. Detta kan dock ses som bias 

eftersom syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans etiska perspektiv. 

Eftersom personer med demenssjukdom benämns på olika sätt i artiklarna, används de 

olika uttrycken också i den här uppsatsen och då de anses passa bättre i sammanhanget. 

Förekommande benämningar är, förutom personen med demenssjukdom: ”den 

demenssjuke”, ”patienten”, ”personen”, ”vårdtagaren”, ”den drabbade”, ”den 

vårdbehövande”, ”den äldre”. Genomgående i studien har ingen skillnad gjorts på de olika 

demenssjukdomarna, förutom vid granskningen och redovisningen av den artikel av 

Edberg och Edfors (2008) som beskriver omvårdnad vid frontallobsdemens. Det kan tas i 

beaktande, men spelar inte någon överhängande roll, då etiska situationer och frågor ofta 

förekommer i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. De kan dock vara tydligare 

vid frontallobsdemens, där ett asocialt beteende och språk tillhör symtombilden. Någon 

skillnad utifrån övriga demensdiagnoser har inte gjorts. Särskilt boende har använts som 

samlingsnamn när äldreboenden, demensavdelningar beskrivits.  

 

Då de granskade artiklarna visade på en stor bredd inom det etiska vårdandet innebar det 

svårigheter att gruppera artiklarna för att göra en jämförande sammanställning av 

artiklarnas likheter och skillnader. Flera etiska perspektiv återkom i flera av de granskade 

artiklarna. Presentation i form av kategorisering hade gjort texten läsvänligare men någon 

kategorisering eller temaindelning av resultatet gjordes inte eftersom mycket i hög 

utsträckning hörde samman och återkom i flera artiklar. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Av de tio granskade artiklarna i resultatet var sju artiklar skrivna med kvalitativ metod och 

tre med kvantitativ metod. Artiklarna granskades och graderades med hjälp av Carlsson 

och Eimans (2003) bedömningsmallar för kvalitativ respektive kvantitativ metod. De 

artiklar som inte motsvarade syftet, exkluderades. En artikel var av grad II och de övriga 

nio, av grad I. I två av artiklarna var urvalet litet (Edberg & Edfors, 2008; Wilmot et al., 

2002), Edberg och Edfors intervjuade tio personer och Wilmot et al. har grundat sitt 
resultat på information från 12 informanter. Detta kan ha påverkat resultatet i de artiklarna, 

men resultatet i dessa ansågs betydelsefullt till den här studien då de belyste etiska frågor 

utifrån demensperspektiv och var skrivna med kvalitativ ansats. De kvalitativa 

forskningsmetoderna används för att beskriva och fördjupa förståelsen för mänskliga 
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upplevelser (Willman et al., 2006) vilket också framkom i de två mindre studierna (Edberg 

& Edfors, 2008; Wilmot et al., 2002). Sjuksköterskans etiska perspektiv i omvårdnaden av 

personer med demenssjukdom lyfts fram oavsett om sjuksköterskan är man eller kvinna 

och någon sökning ur genusperspektiv gjordes inte. Några specifika etiska perspektiv 

framkommer inte heller utifrån genus hos personerna som drabbats av och vårdas på grund 

av demenssjukdom. Vid granskning av de etiska aspekterna i samtliga resultatartiklar 

framkom att informanterna gett sitt medgivande att delta i studierna, vilket ses som en 

styrka. I sex av de granskade artiklarna är det inte endast sjuksköterskans etiska perspektiv 

som tas upp och det är inte alltid enbart sjuksköterskor som är informanter i studierna 

(Edberg & Edfors, 2008; Jakobsen & Sörli, 2010; Johansson et al., 2009; Sormunen et al., 

2006; Weiner et al., 2003; Wilmot et al., 2002). Resultaten i artiklarna tillförde dock 

relevant fakta till föreliggande studie och då sjuksköterskan ofta utför samma 

omvårdnadsåtgärder (till exempel hjälp med personlig hygien, munvård och matning) eller 

ordinerar de omvårdnadsåtgärder som annan omvårdnadspersonal utför, exkluderades inte 

dessa artiklar. Även om artiklar som inte endast beskriver sjuksköterskans etiska ingick i 

studien så visade resultatartiklarna på en stor bredd inom området etiskt vårdande. Det kan 

dock ses som bias och att syftet med litteraturstudien, att beskriva sjuksköterskans etiska 

perspektiv i omvårdnaden av personer med demenssjukdom, inte uppnåtts. I de artiklar där 

annan vårdpersonal än sjuksköterskor förekom, har ingen skillnad redovisats i de 

granskade artiklarnas resultat, beträffande olika personalgruppers etiska perspektiv. Det 

kan innebära att de etiska situationerna uppstår oavsett yrkesprofession eller att mera 

forskning kring sjuksköterskans etiska perspektiv behövs. Ytterligare ett skäl kan vara att 

sökningen kunde gjorts på annat sätt och/eller att andra sökord/nyckelord använts.  

 

De artiklar som valdes bort var inte vetenskapliga artiklar och/eller handlade inte om 

personer med demenssjukdom. Enligt forskningen finns det ett sjuttiotal kända 

demensdiagnoser och i bakgrunden beskrivs endast tre av dessa diagnosgrupper. 

Alzheimers sjukdom är den vanligast förekommande demenssjukdomen och tillsammans 

med de vaskulära demenssjukdomarna utgör Alzheimers sjukdom 90 % av 

demenssjukdomarna. Symtombilden vid demenssjukdomar är relaterad till var i hjärnan 

skadorna sitter och de etiska svårigheter som kan uppstå på grund av symtomen, kan vara 

densamma oavsett demensdiagnos. Exempel på sådana symtom är sviktande personlighet 

och beteende, nedsatt minnesförmåga och nedsättning av andra kognitiva funktioner som 

tänkande och omdöme (WHO, 1993). Att symtombilden kan vara densamma vid flera 

demensdiagnoser kan vara en anledning till varför det inte fanns tillräckligt artikelunderlag 

för att söka på specifik demenssjukdom i relation till etik och i de granskade artiklarna är 

demensdiagnosen inte specificerad förutom i Edbergs och Edfors (2008) artikel som 

beskriver etiska frågor i omvårdnaden av personer med frontallobsdemens.  

 

Flera artiklar tar upp etiska frågor i omvårdnaden utifrån den vårdetik som används inom 

hälso- och sjukvården som etik i ”allmän betydelse”. Om sjuksköterskan ska utveckla den 

etik som berör det personliga mötet mellan personen med demenssjukdom och 

sjuksköterskan i vårdrelationen, ska utgångspunkten vara i det dagliga vårdandet av den 

drabbade människan, vilket överensstämmer med Erikssons (1995) tankar. Detta beskrivs 

av Bryon et al. (2011) som menar att det är i det personliga mötet med patienten som den 

relation uppstår som synliggör sjuksköterskans sårbarhet. Demens är en sjukdom som 

karaktäriseras av både intellektuella och känslomässiga förluster och i senare skede av 

sjukdomen utvecklas verbala och ickeverbala svårigheter, vilka leder till problematik i 

kommunikativa omvårdnadssituationer. De etiska situationer som sjuksköterskor möter i 

vården av personer med demenssjukdom kan uppstå även i vårdsituationer med andra 



 

18 
 

patientgrupper, men det som återkommer i flera artiklar och som kan skilja sig ifrån andra 

patientgrupper är de kommunikationssvårigheter personer med demenssjukdom ofta 

drabbas av (Bethel, 2001; Bryon et al., 2011; Jakobsen & Sörli, 2010; Johansson et al., 

2009; Sormunen et al., 2007; Weiner et al., 2006; Wilmot et al., 2002; Yamamoto & Aso, 

2009). I samband med dessa kommunikationssvårigheter kan sjuksköterskan uppleva 

svårigheter att bevara den sjukes integritet. Etiska perspektiv är ibland outtalade och 

sjuksköterskan måste försöka tolka det även om hon/han inte kan vara säker på att 

tolkningen är riktig. Risken finns att sjuksköterskan tror att möjligheten att sätta sig in i 

personer med demenssjukdoms situation verkligen finns och att bedömningen görs 

lättvindigt (Eriksson, 1995). Lévinas framhåller att i respekten för andras annorlundaskap 

och främlingskap finner vi det etiska och han menar att för att göra det främmande till 

något förtroligt, krävs ett möte ansikte mot ansikte (Eriksson & Lindström, 2000). 

Hjärnans frontallob är det centra i hjärnan som styr vårt sociala beteende och vid skador i 

denna del av hjärnan, som vid frontallobsdemens, orsakar ofta ett förändrat socialt 

beteende och förlust av empatisk förmåga och insikt (Robillard, 2007). Dessa störningar 

leder till svårigheter i sammanhang med andra vilket också Edberg och Edfors tar upp i sin 

artikel (2008). De beskriver något annorlunda etiska situationer där de sjukas språk kan 

vara kränkande gentemot omgivningen. I dessa situationer kan vårdpersonalen använda ett 

tydligt och bestämt språk för att avvärja situationen, då personer med frontallobsdemens 

inte har samma svårigheter att kommunicera som personer med andra demenssjukdomar. 

Språket blir i dessa situationer ett hjälpmedel och ett redskap i omvårdnaden.  

 

I både kvalitativa (Bethel, 2001; Jakobsen & Sörli, 2010; Johansson et al., 2009) och 

kvantitativa (Weiner et al., 2003; Yamamoto & Aso, 2009) artiklar understryker forskarna 

att åtgärder som begränsar patientens rörelsefrihet innebär etiska ställningstagande. Oron 

för att inte kunna kontrollera patienternas säkerhet ställs i kontrast till att inte tillmötesgå 

patientens önskan och autonomi. I linje med detta menar forskarna i en svensk studie 

(Karlsson, Bucht, Rasmussen, Sandman, 2000) att sjuksköterskan konfronteras med två 

etiska konflikter i dessa sammanhang: att respektera patientens egen vilja eller att agera 

utifrån patientens bästa. Enligt socialstyrelsens författning (SOSFS 2010:2) är 

socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 1980:87) med föreskrifter om förbud mot tvångsmedel 

inom somatisk långtidssjukvård upphävd. Det gäller också socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (SOSFS 1992:17) om skyddsåtgärder för personer med åldersdemens i 

särskilda boendeformer för service och omvårdnad. Det innebär bland annat att 

sänggrindar, bälten och larm inte får användas om det görs för att inskränka friheten för en 

person. Däremot får det användas som hjälpmedel eller som skydd om personen samtycker 

till detta. Personer med demenssjukdom kan inte alltid ge uttryck för sin vilja utan visar 

kanske genom reaktioner hur de uppfattar åtgärden. Detta ska enligt socialstyrelsen vara 

vägledande för ställningstagande om samtycke finns eller inte och bedömning ska göras i 

varje förekommande fall (SOSFS 2010:2). Detta förstärker behovet av att lyfta de etiska 

perspektiven som uppstår i omvårdnaden av personer med demenssjukdom.  

 

Ett begrepp som ofta återkommer i artiklarna är värdighet och svårigheten att bevara denna 

hos de av demenssjukdom drabbade personerna. Demenssjukdomar och skador som 

begränsar personens självständighet är förlopp som kan påverka de drabbade personernas 

värdighet. Detta bekräftas av Ekwall (2010) som menar att identitetens värdighet är knuten 

till människan som person och till personens autonomi och integritet. Värdigheten riskerar 

att förloras om personen behandlas utan respekt för den hon/han upplever sig vara. 

Zingmark, Sandman och Norberg (2002) visar i sin artikel om vad som främjar ett gott liv 

hos personer med Alzheimers sjukdom, att vårdpersonalen betonade vikten av att visa 
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värdighet som en av de viktigaste vårdande aspekterna och Eriksson (1995) menar att den 

vårdande etiken bekräftar människans värdighet. Som visat sig i de granskade artiklarna 

finns det situationer då det inte är etiskt försvarbart att låta någon med nedsatt förmåga till 

logiskt tänkande och omdöme att själv fatta beslut, då det kan skada både personen själv 

och dess omgivning och att definiera en handling som begränsning gör den inte 

automatiskt oacceptabel eller oetisk (Jakobsen & Sørli, 2010). En av de etiska 

svårigheterna i omvårdnaden av personer med demenssjukdom är att de kan sakna 

förmågan att själva välja vilket alternativ som passar, då de inte förstår konsekvenserna av 

sina val (Sjöström & Ekwall, 2010). Det finns dock flera situationer då personer med 

demenssjukdom bör få bestämma själv och individens upplevelse av självbestämmande 

kan underlättas genom sjuksköterskans kroppsspråk och verbala formulering (Ericsson, 

2011). Ericsson ger som exempel att sjuksköterskan tar personen under armen och säger 

”Nu ska vi gå” (Ericsson, 2011, s 314), då är det sjuksköterskan som bestämmer. Om 

sjuksköterskan istället bjuder personen sin arm och säger ”Kom, så går vi” (Ericsson, 2011, 

s 314), är det personen själv som bestämmer om hon/han vill ta sjuksköterskans arm och gå 

med. Enligt SBU (2008) kan personer med demenssjukdom vara mer kapabla att fatta 

beslut under korta, intermittenta perioder av klarhet som kan förekomma.  

 

Yamamoto & Aso (2009) redovisar tre olika copingstrategier som sjuksköterskan använder 

i etiskt svåra situationer, då personer med demenssjukdom begränsas i sin rörelsefrihet. De 

sjuksköterskor som agerade och försökte lösa problemet inbegrep de sjuksköterskor som 

bad om handledning i situationen (Yamamoto & Aso, 2009). Behovet av handledning i 

omvårdnaden av personer med demenssjukdom liksom bristande kunskap om hur etiska 

situationer ska lösas, är återkommande behov hos vårdpersonalen i de granskade artiklarna. 

Detta behov bekräftas också i Swahnberg och Wijmas (2009) artikel där forskarna menar 

att vårdpersonalen kan tränas i att handla och agera i etiska situationer. Enligt Hansson 

(2002) är bristerna i ett principiellt förhållningssätt inom etiken väl kända och en skillnad 

mellan en allmän princip och hur det enskilda patientfallet hanteras, förekommer alltid.                                     

ronder diskutera förhållningssättet till etik och hitta nya tänkbara lösningar i etiskt, svåra 

situationer, är ett forum. Ronderna kan ses som ett slags moralisk och etisk överläggning 

där människors behov och önskningar tas upp. Genom att lyssna på andra perspektiv på 

och beskrivningar av vården av en patient kan nya bilder ges av både lösningar och risker 

som kan uppstå i vissa situationer. I dessa etiska diskussioner emellan sjuksköterskor och 

läkare har också etiska perspektiv som inte varit relevanta, kunnat uteslutas (Hansson, 

2002).  

 

Enligt Ågren Bolmsjö, Edberg och Sandman (2006) är det endast få studier gjorda i vården 

av personer med demenssjukdom som belyser den ”moraliska stress” som kan upplevas när 

sjuksköterskan tvingas att fatta beslut för en annan person, i syfte att ge denna person ett 

gott liv. Stressen uppstår när sjuksköterskan vet vad som är det rätta alternativet, men när 

det är förhindrat av externa faktorer. De studier som gjorts fokuserar på moraliska frågor 

som rör artificiell näringstillförsel och eutanasi och inte vardagliga, etiska problem som 

sjuksköterskor möter i den typen av vård. Forskarna menar att för att komma fram till 

lösningar på vardagliga, etiska problem i demensvården finns behov av etisk analys och 

reflektion i syfte att fatta välgrundade, etiska beslut. De har använt en teleologisk modell i 

sin studie för att visa hur en sådan modell kan användas i vård- och omsorgssammanhang. 

Modellen bygger mål, etiska begränsningar för hur målet kan förverkligas, hinder och på 

sjuksköterskans etiska kompetens. Situationen identifieras, liksom de olika alternativen 

som därefter bedöms för att beslut om genomförande kan fattas och utvärderas (ibid). Detta 

överensstämmer med Näsmans et al. (enligt Edlund, 2008, s 51) som menar att för att etisk 
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kunskap ska kunna utvecklas krävs både reflektion och att olika alternativ vägs emot 

varandra. Andra forskare (Edberg, Bird, Richards, Woods, Keely, Davis-Quarell, 2007) 

beskriver att sjuksköterskan har en önskan om att göra det bästa för personer med 

demenssjukdom för att lindra lidande och öka livskvaliteten. När resurser eller förmåga 

saknas för att fatta beslut om vad som innebär den bästa vården för personer med 

demenssjukdom orsakar detta påfrestningar för sjuksköterskan och forskarna menar att det 

är nödvändigt att utveckla medel för att underlätta diskussioner om etiska dilemman som 

förekommer inom demensvården (Edberg et al., 2007).   

 

Enligt Kristensson och Wahlgren (2011) finns det inte sällan möjlighet att rädda livet på en 

akut sjuk person och ålder utgör inget specifikt skäl för att prioritera vilka insatser som ska 

sättas in. Det är personens önskan, tillstånd och möjlighet att klara av situationen som ska 

vara avgörande och när det gäller äldre med ett redan stort behov av omvårdnadsinsatser, 

som hos personer med demenssjukdom, väcker det etiska frågor. Ska livet räddas till vilket 

pris som helst och till vilket liv räddas personen? (ibid). Dessa frågor gäller inte endast vid 

akuta, livsuppehållande åtgärder utan också i de situationer när sjuksköterskan är delaktig i 

beslut angående artificiell vätske- och näringstillförsel. Även om demenssjukdomen 

passerat den punkt där möjligheten att veta den drabbade personens önskan kommer det 

ändå att vara viktigt att ta hänsyn till personens tidigare, kända önskemål. Jakobsen & Sørli 

(2010) beskrev i sin artikel att tidsbrist och låg bemanning kunde innebära att personer 

med demenssjukdom inte fick den tillsyn de behövde och på grund av det skapade oro på 

avdelningen. I en annan artikel (Harnett, 2010) menar forskaren att det förutom 

organisatoriska faktorer som personaltäthet, också är mönster i arbetssättet och rutiner, 

som till exempel bestämda tider för dusch och hygien, som kan vara svåra att förändra och 

där den äldre personens behov inte ges utrymme att styra omvårdnaden. I Sormunens et al. 

undersökning framkom i resultatet att sjuksköterskor i demensvård behöver mer kunskap 

om de etiska aspekterna i arbetet. I undersökningens resultat framkommer också att någon 

skillnad beträffande olämplig vård på avdelning med inriktning mot demenssjukdom och 

vanlig avdelning, inte förekommer. Det är motsägelsefullt då sjuksköterskor på 

demensavdelning borde ha mera kunskap om demenssjukdomar eller i alla fall mera 

erfarenhet (ibid).  

 

 

Konklusion  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans etiska perspektiv i 

omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Resultatet visar att etiska frågor och 

situationer är vanligt förekommande i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. 

Resultatet visar också att det i flera omvårdnadssituationer kan ses en koppling mellan 

etiska frågor och de kommunikationssvårigheter som personer med demenssjukdom ofta 

drabbats av, det vill säga en oförmåga att uttrycka önskningar och behov. När den sjukes 

vilja inte kan uttryckas eller tillgodoses upplever sjuksköterskan att personens autonomi 

och värdighet kränks. Det finns en förbättringspotential avseende att stärka den sjukes 

känsla av självbestämmande genom att sjuksköterskan och omvårdnadspersonalen 

utvecklar sitt verbala språk liksom sättet att använda kroppsspråket. Behovet av 

handledning och utbildning i etiska frågor är tydligt för att lyfta det etiska vårdandet. 

  

 



 

21 
 

Implikation  

Ett stort problem i omvårdnaden av personer med demenssjukdom är de drabbade 

personernas kommunikationssvårigheter och oförmåga att uttrycka sina behov och 

önskningar. Detta återkommer ofta i de granskade artiklarna och lyfts upp som en orsak till 

flera av de etiska svårigheter sjuksköterskan ställs inför i omvårdnadssituationer. Behovet 

av forskning om vilka omvårdnadsåtgärder som stödjer det goda vårdandet vid 

demenssjukdom är stort. Särskilt då, enligt denna studie, om sjuksköterskans verbala och 

icke verbala kommunikationssätt. Framtida forskning kan då bidra med etiska 

omvårdnadsåtgärder som kan minska det etiska lidandet för personer med demenssjukdom. 

Etiska frågor i omvårdnaden av personer med demenssjukdom och hur dessa frågor kan 

kommuniceras och lösas är ett mycket komplext område och fortsatt forskning är önskvärt 

och efterfrågas. För att utveckla den etiska omvårdnaden återkommer också forskningen 

till behovet av handledning och utbildning av personalen. 
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Urval 
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skaplig 

kvalitet  

2001 

USA 

Psychinfo 

Nursing 

Research 

 

Bethel A. Ethnographic 

analysis of 

everyday ethics in 

the care of nursing 

home residents 

with dementia. 

Att kritiskt granska de 

etiska frågor i dagliga 

livet som berör 

personer med 

demenssjukdom på 

äldreboende och att 

konstruera en 

deskriptiv 

klassificering med 

induktiv härstamning 

från etnografiskt 

fältarbete. 

En två-årig etnografisk 

studie och kombinerad 

antropologisk metod av 

deltagande observationer 

och djupintervjuer. Data 

samlades in genom 

deltagande observationer 

och materialet 

grupperades i fält. 30 

personer med 

demenssjukdom på 

vårdhem, deras 

närstående och 

omvårdnadspersonal, 

utgjorde urvalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet betonar de 

utmaningar det innebär att 

observera dagliga, etiska 

frågor och att fatta beslut 

utifrån dessa, som ökar 

livskvalitén för boende med 

demenssjukdom och för de 

personer, närstående och 

personal, som vårdar dem. 

Grad 2 

 



 

     
 

2011 

Belgien 

PubMed 

Bioethics 

Bryon E.,  

Dierckx de 

Casterlé B., 

Gastmans C. 

´Because we see 

them naked´-

Nurses´experiences 

in caring form 

hospitalized 

patients with 

dementia; 

considering 

artificial nutrition 

or hydration 

(ANH). 

Att utforska och 

beskriva hur 

sjuksköterskor upplever 

sitt engagemang i 

vården av inneliggande 

patienter med 

demenssjukdom, i 

samband med artificiell 

närings- eller 

vätsketillförsel. 

Kvalitativ studie med 

djupintervjuer enligt 

grounded theory.  

21 sjuksköterskor på nio 

olika sjukhus 

intervjuades. 

I den vårdprocess där beslut 

om ANH fattas innebär 

sjuksköterskans engagemang 

en svår och etisk erfarenhet. 

Känslan av att vara berörd 

kan utgöra styrka och visar 

sjuksköterskans önskan om 

att ge god vård, att vara 

berörd kan också innebära 

svaghet och göra 

sjuksköterskan sårbar vid 

moraliska problem. 

Sjuksköterskan behöver stöd 

vid dessa etiskt, känsliga 

uppgifter. 

Grad 1 

  

2008 

Sverige 

Psychinfo 

Inter-

national 

Psycho-

geriatrics 

Edberg A.-K., 

Edfors E. 

 

Nursing care for 

people with frontal-

lobe dementia – 

difficulties and 

possibilities. 

 

Att beskriva 

omvårdnads- 

personalens upplevelse 

av svårigheter och 

möjligheter i 

omvårdnaden av 

personer med bristande 

frontallobs-funktion. 

Deskriptiv, kvalitativ 

studie. Data insamlades 

genom intervjuer med 

omvårdnadspersonal på 

ett boende för personer 

med frontallobsdemens. 

Intervjuerna baserades på 

Kvales analysmodell. 

Omvårdnad av personer med 

frontallobsdemens involverar 

etiska frågor när de boendes 

integritet måste balanseras 

gentemot säkerhet i miljön. 

Omvårdnaden innebär 

känsliga, men också 

krävande uppgifter, där 

personalens agerande kan 

reducera sjukdomens 

negativa effekter. Det är 

angeläget att stödja 

omvårdnadspersonalen i 

hanteringen av arbetet och att 

minska risken för emotionell 

utmattning.  

 

Grad 1 

 



 

     
 

2002 

Sverige 

Cinahl 

Scandi- 

navian 

Journal 

Caring 

Eriksson C., 

Saveman B.-I. 

Nurses´ 

experiences of 

abusive/non-

abusive caring for 

demented patients 

in acute care 

settings 

Att beskriva 

sjuksköterskans 

upplevelse av 

svårigheter relaterade 

till omvårdnaden av 

patienter med 

demenssjukdom på 

akutvårdsavdelningar. 

Kvalitativ intervjustudie 

med fenomenologisk-

hermeneutisk ansats. 

Undersökningen 

genomfördes på fem 

akuta vårdavdelningar 

och en akutvårds-

mottagning i södra 

Sverige, 25 

sjuksköterskor 

intervjuades.  

Situationen för personer med 

demenssjukdom som vårdas 

på akutvårdsavdelningar är 

ohållbar och omvårdnaden 

behöver förbättras. Olika 

faktorer; etiskt svåra 

situationer, kommunikations-

svårigheter, organisatoriska 

svårigheter eller problem på 

grund av sjukdomen att 

genomföra vårdåtgärder, var 

olika anledningar till detta. 

En uppenbar risk finns att 

personer med 

demenssjukdom negligeras 

och blir kränkta i vården på 

akutvårdsavdelningar. 

Grad 1 

 

2010 

Norge 

Cinahl 

Nursing 

Ethics 

Jakobsen R., 

Sørli, V. 

Dignity of folder 

people in a nursing 

home: Narratives 

of care providers 

Att belysa etiskt svåra 

situationer som upplevs 

av vårdpersonal som 

arbetar på vårdhem. 

Kvalitativ intervjustudie 

med fenomenologisk-

hermeneutisk metod. 

Urvalet var 23 personer, 

nio sjuksköterskor, sju 

undersköterskor, tre 

sjuksköterskestudenter, 

tre sjukgymnaster och en 

socionom, som arbetade 

på ett vårdhem i Norge. 

Vården av äldre personer på 

vårdhem innebär etiska 

utmaningar i det dagliga 

arbetet, framförallt i vården 

av personer med 

demenssjukdom. Etiskt svåra 

situationer uppstår när 

vårdpersonalen upplever 

frustration och maktlöshet på 

grund av att patienternas 

värdighet riskeras.  

Grad 1 

 



 

     
 

2009 

Norge och 

Sverige 

Cinahl 

Journal of 

Research in 

Nursing 

Johansson I., 

Bachrach-

Lindström M., 

Struksnes S., 

Hedelin B. 

Balancing integrity 

vs. risk of falling – 

nurses´experiences 

of caring for 

elderly people with 

dementia in nursing 

homes. 

Att undersöka 

sjuksköterskors och 

undersköterskors 

upplevelse av 

omvårdnaden för äldre 

personer med 

demenssjukdom som 

riskerar att falla och 

faktorer som 

medverkar till att 

minska fallrisken i 

gruppen. 

Kvalitativ, deskriptiv, 

fenomenografisk studie. 

Intervjuer genomfördes 

med 10 sjuksköterskor 

och 18 undersköterskor 

som arbetade på tio olika 

äldreboende för personer 

med demenssjukdom, i 

Norge och Sverige.  

 

 

 

 

Resultatet belyser 

informanternas etiska 

dilemma mellan att balansera 

mellan att beakta de boendes 

säkerhet å ena sidan och att 

beakta deras rätt till integritet 

och autonomi, å andra sidan. 

Studien konfirmerar att 

fallprevention i vården av 

personer med 

demenssjukdom kräver 

systematisk identifikation av 

riskfaktorer hos dessa 

personer och deras behov, 

tillsammans med fortsatt 

utvärdering av resultaten av 

olika interventioner. Ökad 

kunskap bland personalen, 

genom professionell 

handledning i 

vårdsituationer, kan 

medverka till framgångsrik 

prevention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad 1 



 

     
 

2007 

Finland 

Pubmed 

Aging & 

Mental 

Health 

Sormunen S., 

Topo P., 

Elonemi-

Sulkava U., 

Räikkönen O., 

Sarvimäki A. 

Inappropriate 

treatment of people 

with dementia in 

residential and day 

care. 

Att undersöka olämplig 

behandling/vård och 

dess sammanhang i 

omvårdnaden av 

personer med 

demenssjukdom.  

Kvantitativ metod. 85 

patienter på åtta 

vårdavdelningar som 

erbjöd vård för personer 

med demenssjukdom, 

observerades under 12 

timmar med Dementia 

Care Mapping (DCM).  

Fokus var på negativa 

händelser och 151 

episoder observerades, 

kategoriserades och 

redovisades med hjälp av 

DCM. Data grupperades 

efter typ av avdelning 

och analyserades enligt 

SPSS 12,0 program. 

Något bortfall är inte 

redovisat.  

De tre vanligast 

förekommande kategorierna 

av olämplig vård / 

behandling som förkom i 

omvårdnaden av personer 

med demenssjukdom var: 

fasthållande, 

ogiltigförklarande och 

objektifiering. 

Sjuksköterskor som är 

involverade i och vårdar 

personer med 

demenssjukdom behöver 

mera kunskap om hur 

demenssjukdomar förändrar 

sättet som drabbade personer 

uppfattar verkligheten på. 

Mera kunskap angående de 

etiska aspekterna i arbetet 

behövs också. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad 1 

 



 

     
 

2009 

Japan 

PubMed 

Nursing 

Ethics 

 

Yamamoto M., 

Aso Y. 

Placing physical 

restraints on older 

people with 

dementia. 

Att inventera 

sjuksköterskans 

copingstrategier på 

sjukhus i Japan, när 

sjuksköterskan ställs 

inför etiska dilemman 

orsakade av fysiska 

restriktioner för äldre 

personer med 

demenssjukdom. 

Kvantitativ metod. En 

pilotstudie genomfördes 

med tio sjuksköterskor 

som fick besvara ett 

frågeformulär. Resultatet 

användes för att förbättra 

det frågeformulär som 

användes av de 

sjuksköterskor som 

ingick i studien. 

Frågeformulär delades ut 

till 350 sjuksköterskor, 

varav 272 återlämnade 

formulär ingick i 

undersökningen. 

Bortfallet var 22,2 %. 

När frågeformuläret 

besvarats och 

sammanställts 

bearbetades det statistiskt 

med Cronbach´s alfa 

koefficienter för 

hantering av resultatet. 

 

Tre copingstrategier 

framkom i resultatet: 

självinitierad positiv 

kognition och agerande, 

negativ kognition och 

agerande samt att välja att 

inte agera, att bevara status 

quo. Mera forskning för att 

stödja ett positivt agerande 

och kognition behövs för att 

öka arbetstillfredsställelsen 

och förbättra vården för 

patienterna. Ett starkt grepp 

om etiska angelägenheter är 

särskilt viktigt för att erbjuda 

effektiv omvårdnad till äldre 

personer med 

demenssjukdom. Program 

med inriktning för stöd och 

utbildning i etiska 

bedömningar behöver 

utvecklas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad 1 

 



 

     
 

2003 

Israel 

Pubmed 

Nursing 

Ethics 

Weiner, C., 

Tabak N., 

Bergman R. 

The use of physical 

restraints for 

patients suffering 

from dementia. 

Att granska om typen 

av vårdinrättning, 

internmedicinsk 

vårdavdelning på 

sjukhus respektive 

psykogeriatrisk 

avdelning på vårdhem, 

har effekt på 

vårdpersonalens etiska 

ställningstagande i 

samband med 

begränsningar för 

patienter med 

demenssjukdom. Syftet 

var också att granska 

förtrogenheten med 

patienternas lagliga 

rättigheter, den 

israeliska etiska koden 

och hälsoministeriets 

riktlinjer för 

begränsningar. 

Kvantitativ metod. Ett 

strukturerat 

frågeformulär besvarades 

av informanterna och 

data analyserades och 

grupperades därefter.  

Urval: 200 personer med 

omvårdnadsutbildning 

(sjuksköterskor, 

undersköterskor och 

sjukvårdsbiträden) varav 

100 personer arbetade på 

tre olika sjukhus och 100 

personer arbetade på 

psykogeriatrisk 

avdelning på vårdhem. 

Samtliga 200 personer 

som deltog i studien 

besvarade formuläret. 

Skillnader mellan attityden 

till etiska frågor sågs mellan 

olika vårdenheter liksom 

skillnad i kunskaper utifrån 

riktlinjer. Undersökningen 

visar också korrelation 

mellan kunskap utifrån 

riktlinjer och attityder till 

begränsningar när de inte 

används till förmån för 

patienten. Genom att 

använda resultatet kan 

ansträngningar göras för att 

reducera begränsningar för 

patienter med 

demenssjukdom liksom för 

att förbättra omvårdnaden 

och stärka vårdpersonalen för 

att agera på bästa sätt för 

patientgruppen. 

Grad 1 

 

2002 

Storbritanni

en 

Cinahl 

Nursing 

Ethics 

 

Wilmot S., 

Legg L., 

Barratt J. 

 

Ethical issues in 

the feeding of 

patients suffering 

from dementia: a 

focus group study 

of hospital staff 

responses to 

conflicting 

principles. 

Att undersöka hur 

omvårdnadspersonal 

tillämpar etiska 

principer och hanterar 

etiska konflikter vid 

ätsvårigheter hos 

personer med 

demenssjukdom. 

Kvalitativ metod. 

Intervjuer i tre 

fokusgrupper 

genomfördes. 

Informanterna var 

omvårdnadspersonal, 

totalt 12 personer, från 

tre vårdavdelningar på att 

psykiatriskt sjukhus. 

Det framgick att 

informanterna hade förmåga 

att balansera de etiska 

principerna i samförstånd 

med patienternas komplexa 

situationer. Evidensen på 

deras etiska perspektiv 

stämmer med annan 

forskning. 

Grad 1 

 

 


