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ABSTRAKT 

Bakgrund. Det finns idag cirka 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige. 

Demenssjukdom kan inte botas men symtomen kan lindras med lämplig vård och 

omsorgsinsatser. Sjuksköterskans roll är att ha förståelse för de nedsättningar som den 

enskilde har, bemöta dem och hjälpa personen med demens att leva ett så normalt liv som 

möjligt. Syfte. Syftet med denna studie var beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

äldre personer med demenssjukdom. Metod. En kvalitativ studie med induktiv ansats 

genomfördes. Data samlades från nio sjuksköterskor som hade arbetat mer än två år inom 

yrket. Både män och kvinnor deltog i intervjuerna. Insamlad data analyserades med hjälp av 

manifest innehållsanalys. Det skapades åtta underkategorier samt tre kategorier. Resultat. 

Resultatet visade att det finns omvårdnadssituationer där sjuksköterskor upplevde vården 

av personer med demenssjukdom som både svår, oetisk och utmanande. Brist på utbildning 

och tid försämrade vården av personer med demenssjukdom vilket också framkom i tidigare 

forskning. Sjuksköterskan strävade efter en individ anpassad vård där icke farmakologiska 

åtgärder skulle vidtas före de medicinska. Resultatet visade även att sjuksköterskorna i 

vården av personer med demenssjukdom upplevde känslor av hopplöshet och frustration, 

men också glädje när personen med demens mådde bra. Slutsats. Resultatet tydde på att 

tids- och utbildningsbrist kunde påverka vården negativt. Förlag för vidare forskning kan 

vara att utföra en interventionsstudie före och efter utbildning av personal för att se om det 

finns skillnader och i vilken grad utbildningsbrist påverkar omvårdnaden. 

Nyckelord: demenssjukdom, sjuksköterska, upplevelse, vård vid demens 

ABSTRACT 

Background. There are currently 160,000 people with dementia in Sweden. Dementia disease 

cannot be cured, but the symptoms can be alleviated with appropriate care and care. The 

nurse's role is to understand the reductions that the individual has, respond to them and 

help the person with dementia to live as normal a life as possible. Purpose: The purpose of 

this study was to describe the nurse's experiences of caring for elderly people with dementia. 

Method. A qualitative inductive study was conducted. Data was collected from nine nurses 

who had worked for more than two years in the profession. Both men and women 

participated in the interviews. The collected data was analyzed using manifest content 

analysis. Eight subcategories and three categories were formed. Results. The results showed 

that there were nursing situations where nurses experienced the care of people with 

dementia as both difficult, unethical and challenging. Lack of education and time 

deteriorated the care of people with dementia, as also emerged in previous research. The 

nurse preferred an individual-oriented care where non-pharmacological measures should be 

taken before the medical. The results also showed that nurses in the care of people with 

dementia experienced feelings of hopelessness and frustration, but also joy when the person 

with dementia felt good. Conclusion. The result suggested that time and education shortages 

could adversely affect healthcare. Publishers for further research may be performing an 

intervention study before and after training staff to see if there are differences and the extent 

to which lack of education affects nursing. 
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BAKGRUND 

Statistik 

Risken att insjukna i demenssjukdom ökar med stigande ålder. Socialstyrelsens statistik 

(2016) visar att åtta procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 

90 år eller äldre har en demenssjukdom. Yngre äldre omfattar personer mellan 65-79 år 

medan äldre äldre är personer som fyllt 80 år eller äldre (Socialstyrelsen, 2011). Varje år 

insjuknar cirka 24 000 personer i en demenssjukdom och ungefär lika många med 

demenssjukdom dör. Det finns idag cirka 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige. 

Antalet personer med demenssjukdom kommer att öka kraftigt efter 2020 när det stora 

antalet personer som föddes på 1940-talet uppnår hög ålder (Socialstyrelsen, 2016). Det 

uppskattas att det finns mer än 35 miljoner människor i världen som lider av någon form av 

demenssjukdom och att antalet personer med demens kommer att öka och nå 116 miljoner år 

2050 (Huang et al., 2013). 

Demenssjukdom- definition 

Socialstyrelsens (2016) definierar demenssjukdom som en hjärnsjukdom som ger störningar i 

de högre kortikala funktionerna och leder till en uttalad kognitiv svikt med påverkan på 

individens arbete och sociala liv. Demenssjukdom kan inte botas men symtomen kan lindras 

med lämplig vård och omsorgsinsatser för att underlätta vardagen och förbättra 

livskvaliteten för personer med demenssjukdom och deras närstående (Socialstyrelsen, 

2016). 

Demenssjukdomar 

Alzheimers sjukdom 

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demenssjukdomarna och den drabbar hela 

hjärnan (Jahn, 2013). Orsaken till att personer drabbas av Alzheimers är inte helt känd men 

det finns misstanke om att ett skadligt protein som kallas beta-amyloid lagras i hjärnan och 

förstör nervcellerna (Jahn, 2013; Mangialasche, Solomon, Winblad, Mecocci & Kivipelto, 

2010). Vid Alzheimers påverkas flera kognitiva funktioner som till exempel minne, 

tankeförmåga, språk och orienteringsförmåga. Personer med Alzheimers får ofta i ett tidigt 

stadium besvär med minne, talförmåga och tidsuppfattning. Dessutom kan personen få 
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svårigheter med att tolka och förstå omgivningen (Goris, 2013; Jahn, 2013). Besvär med att 

kontrollera urinblåsan eller tarmtömningen uppstår vanligtvis i det senare sjukdomsstadiet. 

Även praktiska handlingar brukar till sist bli allt för svårt att utföra. Dessutom är det vanligt 

att personen med demens känner sig mer och mer ängslig, ångestfylld, inbunden och otrygg 

(Goris, 2013). 

Vaskulär demens 

Vaskulär demens orsakas av störningar i blodflödet till hjärnan. Det kan till exempel vara 

kärlsjukdom, diabetes, högt blodtryck eller någon hjärtsjukdom som påverkat blodflödet och 

syretillförseln till hjärnan. Sjukdomen har ett smygande förlopp och kan variera mycket 

beroende av vilken lob i hjärnan som är skadad. När skador uppstår i pannloberna drabbas 

personen av personlighetsförändringar i form av irritabilitet och misstänksamhet mot 

omgivningen.  Även isolering och minskad motivation är vanliga symtom som uppstår när 

syre- och näringstillförseln till pannloberna försämras. Vid skada på hjässloberna försämras i 

stället förmågan att analysera, tolka och förstå och om tinningloberna skadas får personen 

problem med minnet. Denna typ av demens kan ge symtom som talstörning, 

kraftnedsättning i arm eller ben. Det är även vanligt att personen drabbas av förvirring 

nattetid (O´Brien & Thomas, 2015). 

Lewy- Bodydemens 

Enligt Walker, Possin, Boeve och Aarsland (2015) orsakas Lewy- bodydemens av små 

kroppar (lewybody) fyllda med protein som bidrar till celldöd i storhjärnan. Mollenhauer et 

al. (2010) uppger att sjukdomens första symtom är REM-sömn beteendestörningar i form av 

livliga och ofta ångest dominerade drömmar som gör att den drabbade har svårt att skilja 

drömmarna från verkligheten. Lewy- bodydemens kännetecknas av övergående 

förvirringsepisoder, avmagring, trötthet, paranoida symtom och synhallucinationer. Även 

depression, hypokinesi, urin- och avföringsinkontinens är vanliga symtom vid Lewy- 

bodydemens. Visuospatial och ortostatisk dysfunktion gör dessutom att fallrisken är hög vid 

detta sjukdomstillstånd (Zahirovic, Wattmo, Torisson, Minthon & Londos, 2016). 
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Frontallobsdemens 

Frontallobsdemens drabbar pannloberna och en del av tinningloberna. 

Personlighetsförändringar är ett vanligt symtom hos personer som drabbats av 

frontallobsdemens. Vanliga symtom är omdömeslöshet vilket gör att det finns en ökad risk 

för missbruk. Den sjuke är inte själv medveten om dessa förändringar. Andra symtom på 

frontallobsdemens är lätt irritation, aggressivitet, fåordighet och mimikstelhet. Senare i 

förloppet kan personen vara dels passiv och dels väldigt aktiv. Dessutom är det vanligt att 

språkförmågan försämras (Dehlin & Rundgren, 2014, s. 442). 

Levines bevarande modell 

Personer med demens kämpar med en sjukdom som kräver en långtidsvård och omvårdnad. 

Levines omvårdnadsteori innehåller fyra principer: bevarande av energi, strukturell 

integritet, personlig integritet och social integritet. Alla dessa principer är viktiga i vård och 

omvårdnad av personer med demens. Levine (1967) definierar individen som en andlig, 

holistisk och unik varelse vilket är viktigt när sjuksköterskan ska bedöma vårdinsatser och 

planera vården tillsammans med patienten. Genom att bevara personens energi anser Levine 

(1967) att sjuksköterskan lättare kan ta beslut om att bedöma vilka vårdinsatser individen är i 

behov av. Syftet med vårdinsatserna är att personer med demens ska kunna bli mindre 

beroende. Strukturell och personlig integritet kan nås genom att sjuksköterskan utgår från 

personens individuella behov. Levine (1967) menar att är det viktigt att sjuksköterskan 

bevarar personens kroppsliga funktion genom att se kropp och själ som ett. Dessutom 

uppger Levine att sjuksköterskan kan hjälpa individen att delta i det sociala livet. Enligt 

Levine (1967) är livet meningsfullt när vi befinner oss i ett socialt sammanhang och 

interagerar med andra människor. Levine (1967) uppger dessutom att känslan av gemenskap 

och ett ökat välbefinnande kan vara läkande för individen. 

Personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom 

Vård och omsorg vid demenssjukdom bör vara utformad för att personen som lever med 

demenssjukdom ska få en personcentrerad vård. Detta innebär att personen med demens 

sätts i fokus och inte diagnosen (Hobbs, 2009). En personcentrerad vård innebär dessutom att 

vården och omsorgen ska ta hänsyn till den sjukes särskilda behov när personen har en 

annan kulturell eller språklig bakgrund (Hobbs, 2009; Socialstyrelsen, 2016).  Målet är att 

vården av personer med demens ska vara multiprofessionell och teambaserad för att uppnå 
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kontinuitet och helhetsperspektiv i vården av den sjuke (Socialstyrelsen, 2016). 

Sjuksköterskans roll 

I sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden ingår att främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Vidare ingår i sjuksköterskans roll att ha förståelse för de nedsättningar som den enskilde 

har, vilket betyder att sjuksköterskan ska bemöta begränsningar och hjälpa personen med 

demens att leva ett så normalt liv som möjligt. I sitt arbete bör sjuksköterskan även ta hänsyn 

till patientens rättigheter och upplevelser, trots förändrade funktioner, vilket är 

fundamentalt inom vården. Det är även sjuksköterskans ansvar att anpassa vårdmiljön och 

att sträva efter att se personen med demenssjukdom som en aktiv samarbetspartner. 

Dessutom är det viktigt att sjuksköterskan involverar närstående i vården och omsorgen 

(Socialstyrelsen, 2016).  

Att vårda personer med demenssjukdom 

En studie gjord av Häggström, Skovdahl, Fläckman, Kihlgren och Kihlgren (2004) visar att 

det kan vara krävande att vårda personer med demens. I studien uppgav sjuksköterskor att 

de ofta var stressade och underbemannade, vilket i sin tur medförde att de kände skuld emot 

de äldre när de inte fanns tid och möjlighet att tillgodose deras önskemål. Vidare framkom i 

studien att sjuksköterskorna önskade att kommunikationen mellan ledningen och 

personalen skulle förbättras. En del sjuksköterskor upplevde att de saknade stöd och 

bekräftelse från ledningen. Trots att arbetsbelastningen var hög så uppgav många av 

sjuksköterskorna att de hade ett bra stöd av sina medarbetare och att de hoppades på att 

arbetsmiljön skulle förbättras med tiden. 

Även i en studie gjord av Edberg och Edfors (2008) uppger sjuksköterskorna att de upplevde 

vården av personer med demensdiagnos som mer mentalt än fysiskt krävande. I studien 

framkom dessutom att feedback och stöd var viktigt för sjuksköterskorna. De uppgav att de 

genom stöd och feedback fick bekräftelse på att de handlat på ett bra sätt. Några av 

sköterskorna uppgav att de trodde att handledning och feedback var så viktigt att de till och 

med ansåg att det var orsaken till att de arbetade kvar på boendet. 

I flera studier framkommer att sjuksköterskor upplever svårigheter i identifiering och 

utvärdering av smärta hos personer med demens (Martin, Williams, Hadjistavropoulos & 
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MacLean, 2005; Chang et al., 2009). Tidsbrist (Martin, Williams, Hadjistavropoulos & 

MacLean, 2005)och brist på utbildning (Chang et al., 2009) var några faktorer som 

försämrade utvärdering och behandling av smärta hos personer med demens sjukdom.  

Medan kontinuitet inom vården och personkännedom var faktorer som istället uppgavs 

underlätta identifieringen av smärta. Sjuksköterskor som vårdade samma patient under en 

längre tid visade sig kunna ge patienterna en bättre smärtanalys (Cohen- Mansfield & 

Creedon, 2002).  

Problemformulering 

Demenssjukdomar är en av de mest förekommande sjukdomar som drabbar äldre. Personer 

med demens finns överallt i vården, från särskilda boenden till vårdavdelningar och akuta 

mottagningar. Tidigare studier har visat att en god omvårdnad är viktig för att personer med 

demens ska få en bra livskvalitet. Problemet är att studier visat att många sjuksköterskor 

upplever att omvårdnaden av personer med demenssjukdom kan vara krävande. 

Förhoppningsvis kan denna studie bidra till ökade kunskaper och förståelse för 

sjuksköterskans upplevelser av att vårda personer med demens sjukdom. Resultatet kan 

användas till att förbättra vård av personer med demens utifrån sjuksköterskans synpunkt. 

SYFTE 

Studiens syfte är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda äldre personer med 

demenssjukdom. 

METOD 

Design 

Författarna genomförde en kvalitativ studie med induktiv ansats då syftet var att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda äldre personer med demenssjukdom. Med induktiv 

ansats menas att forskaren samlar in data via intervjuer, analyserar den och därefter drar en 

slutsats (Polit & Beck, 2012, s. 535). Datainsamling i denna studie genomfördes med hjälp av 

kvalitativa intervjuer. En kvalitativ intervju är en unik dialog som används när forskaren vill 

identifiera nya fenomen och få en förståelse av människans upplevelser (Polit & Beck, 2012, 

s. 535).  
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Urval 

För att besvara syftet genomfördes ett ändamålsenligt urval av forskningsdeltagare. Detta 

innebär att forskarna strategiskt rekryterar de deltagare som motsvarar syftet (Polit & Beck, 

2012, s. 518). Inklusionskriterier: I studien inkluderades både manliga och kvinnliga 

sjuksköterskor som arbetat i mer än två år. Författarna valde att inte sätta någon åldersgräns 

på deltagarna. Exklusionskriterier: I studien exkluderades de sjuksköterskor som arbetat i 

mindre än två år eftersom de ansågs arbetat för kort tid för att kunna besvara studiens syfte. 

I studien deltog nio sjuksköterskor, sex kvinnor och tre män med en ålder mellan 25 och 61 

år och med ett medelvärde på 34. Fem sjuksköterskor arbetade på ett boende och fyra 

sjuksköterskor arbetade på en vårdavdelning. Samtliga deltagare hade en yrkeserfarenhet 

mellan 3 till 30 år med ett medelvärde på 8. Information om deltagarna presenteras i tabellen 

nedan. 

Tabell1. Information om deltagarna 

Informant Kön Antal år av yrkeserfarenhet 

 

               Informant 1 

Informant 2 

Informant 3 

Informant 4 

Informant 5 

Informant 6 

Informant 7 

Informant 8 

Informant 9 

 

 

kvinna 

man 

kvinna 

kvinna 

kvinna 

man 

kvinna 

kvinna 

man 

 

 

3 

4 

4 

4 

5 

5 

6 

30 

15 

 

               Totalt (n=9) K (6) M (3) Medelvärde (8) 
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Miljö 

Studien genomfördes på en vårdavdelning och på ett särskilt boende i 

Västernorrland. Deltagarna och forskarna satt i ett enskilt rum. Enligt Polit och Beck 

(2012, s. 535) är det viktigt att välja en lugn plats där intervjun kan genomföras ostört. 

Författarna småpratade med respondenterna innan intervjun för att försöka bygga 

upp ett positivt och öppet socialt förhållande. 

Datainsamling 

Efter att enhetschefen/verksamhetschefen godkände studien och efter att deltagarna 

frivilligt lämnade sitt samtycke, började författarna att samla in data genom 

semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju är flexibel och tillåter att 

deltagarna kan prata fritt och öppet om svaret på intervjuns frågor (Denscombe, 

2014, s. 266-276). Författarna använde en intervjuguide (Bilaga 1) som bestod av 

öppna frågor. För att ge deltagarna en möjlighet att bidra med rik och detaljerad 

information bör öppna frågor användas (Polit & Beck, 2012, s. 537). Följdfrågor 

användes i intervjun när författarna önskade få fram det material som stämde bäst 

överens med syftet. Kvale och Brinkmann (2014, s. 180) menar att följdfrågor kräver 

ett aktivt lyssnande och ger en mer öppen dialog med deltagaren. Tid för 

intervjuerna uppskattades mellan 15-20 minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp 

av mobiltelefoner som skyddades med personliga koder. Ljudfilerna transkriberades 

efter att alla intervjuer var genomförda. 

Dataanalys 

Data analyserades med manifest innehållsanalys. Detta innebär att forskaren 

beskriver vad informanterna säger genom att arbeta textnära och analysera 

uppenbara och synliga mönster i texten (Lundman & Graneheim, 2012, s. 187-201; 

Forsberg & Wengström, 2016, s. 137-138).  

I genomförandet av analysen inspirerades författarna av Lundman och Graneheim, 

2012, s. 187-201). Analysarbetet började med att de inspelade intervjuerna 
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transkriberades noggrant. De transkriberade intervjuerna lästes av båda författarna 

upprepade gånger för att få en förståelse och en helhetsbild av textens innehåll. 

Därefter sorterades de textenheter bort som inte var relevanta med syftet. Detta 

gjordes för att underlätta arbetet. Den kvarliggande texten delades sedan upp i 

meningsenheter. Nästa steg i analysen var att koncentrera texten vilket innebar att 

författarna kondenserade meningsenheterna till koder och kategorier. Genom 

kondensering kortades texten ner utan att tappa kärnan i innehållet. Sedan skapade 

författarna koder, det vill säga en etikett som kort beskrev innehållet i 

meningsenheter. Koderna färgmärktes och jämfördes med avseende skillnader och 

likheter och fördelades under femton olika preliminära subkategorier. Innehållet i 

subkategorierna jämfördes och därefter sammanställdes dessa till åtta subkategorier. 

I nästa steg fördelades underkategorier med liknande innehåll i kategorier. Det 

centrala i innehållsanalysen är att skapa kategorier som belysa innehållet i 

intervjuerna och svarar på frågan ”vad”? (Lundman & Graneheim, 2012, s. 187-201). 

Exempel på analysprocess från meningsenhet till kategori presenteras i figuren 

nedan. 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1. Exempel på manifest innehållsanalys  

 

 

Meningsenhet 

”Det är alltid 

positivt när man 

får ett gensvar 

och man ser att 

de mår bra och 

när anhöriga är 

nöjda det är 

faktiskt dubbel 

lycka att se en 

dement må bra .” 

Kondensering 

Det är positivt 

när man får ett 

gensvar och ser 

att de mår bra 

och att anhöriga 

är nöjda. Det är 

dubbel lycka att 

se en dement 

må bra. 

Kod 

Dubbel 

lycka att 

se att de 

och 

anhöriga 

mår bra. 

Subkategori 

Glädje 
Kategori 

Känslomässiga 

upplevelser 
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 

Denna studie genomfördes utifrån de krav som gäller vid forskning. Informationskravet 

innebär att deltagarna ska få god och tydlig information om villkor för deltagandet 

(Petersson, 1994, s. 271-277). Samtyckeskravet innebär att forskaren alltid ska inhämta 

uppgifter om deltagarnas samtycke till undersökning. Konfidentialitetskravet innebär att 

deltagarna när som helst kan avbryta sitt deltagande och garanteras avidentifiering av 

uppgifter, medan nyttjandekravet säger att uppgifter som samlats in om individer endast får 

användas för forskningsändamål (Petersson, 1994, s. 271). 

Författarna skickade ett informationsbrev till verksamhetschefen/avdelningschef (Bilaga 2) 

med fullständig information angående studiens syfte och betydelse. Informationsbrevet 

innehöll även information om vilka skyldigheter respektive vilka rättigheter författarna och 

deltagarna hade. Samtliga deltagare informerades både skriftligt (Bilaga 3) och muntligt om 

att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande 

utan att ge någon förklaring till varför. All data avidentifierades så att ingen av deltagarna 

kunde identifieras. Endast författarna och handledaren hade tillgång till insamlad data, 

vilket senare kommer att förstöras efter att studien avslutas och godkänts. 

RESULTAT 

Resultatet utmynnade i tre kategorier och åtta subkategorier som presenteras i tabell 2. De 

kategorier som skapades efter analysprocessen var känslomässiga upplevelser, mål för 

omvårdnaden och problem i omvårdnaden.  Dessa kategorier har enligt författarna bedömts ge 

en sammanfattande bild av sjuksköterskornas upplevelse av att vårda personer med 

demenssjukdom.  Citat från intervjuerna ger exempel på de olika kategorierna. 

Sjuksköterskorna i studien benämns som informant 1-9. 
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Tabell 2. Kategorier och subkategorier från manifest innehållsanalys 

Kategorier                                                         Subkategorier 

 

Känslomässiga upplevelser                               Glädje 

                                                                           Frustation 

                                                                           Hopplöshet 

Mål för omvårdnaden                                         Individanpassad vård 

                                                                           Icke farmakologiska åtgärder 

Problem i omvårdnaden                                     Kommunikationssvårigheter 

                                                                           Etisk konflikt 

                                                                           Tids- och utbildningsbrist 

 

 

 

 

Känslomässiga upplevelser 

Den första kategorin visar att sjuksköterskorna upplevde både positiva och negativa känslor 

i omvårdnaden. Kategorin är uppdelad i tre underkategorier: glädje, frustration och hopplöshet. 

Glädje 

Även om ett flertal sjuksköterskor uppgav att det ibland kändes svårt att vårda personer 

med demenssjukdom, så tyckte många av dem att de fanns en hel del känslor av glädje i att 

vårda dessa patienter. En sjuksköterska uttryckte att vården av personer med demens ”är 

som att vårda barn” (Informant 4). 

Sjuksköterskor upplevde att det var glädjande när närstående kände sig trygga och nöjda 

med vården. Några sjuksköterskor beskrev att de upplevde att patienterna skänkte mycket 

glädje trots att vården kunde vara påfrestande ibland.  

”/…/det gör mig glad när jag ser att anhöriga är nöjda och trygga”(Informant 1). 

”/…/de skänker mycket glädje samtidigt som de tar mycket av tålamodet /…/ det är 

en rolig sjukdom  faktiskt i den hemska /…/det ändå mycket glädje i det hela, man 

kan ha väldigt fina diskussioner (Informant 4). 

En annan sjuksköterska upplevde att det gav mer glädje i att se en person med demens må 
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bra, än det var att se andra somatiskt sjuka patienter må bra.  

”/…/det är faktiskt dubbel lycka att se en dement må bra än någon annan som är 

somatisk sjuk” (Informant 8). 

Hopplöshet 

Några sjuksköterskor upplevde hopplöshet när de inte kunde lindra patienternas lindande 

med läkemedel. 

“Man känner ju sig hopplös när man inte kan hjälpa dom”(Informant 1). 

”/…/man hoppas att de inte lider, det är så man tänker, att de inte ska fara illa av det, 

när inte ens medicinerna kan göra det bra för dom känns det ju hopplöst”(Informant 

7). 

Frustation 

En del sjuksköterskor beskrev att de kände sig frustrerade i samband med omvårdnaden. 

Känslan av frustation uppkom när sjuksköterskan inte kunde tyda varför personen med 

demens skrek.  

”Ja, det är frustrerande man undrar har dom ont eller kan det vara något annat när de 

är aggressiva och utåtagerande”(Informant 7). 

Mål för omvårdnaden 

Under den andra kategorin beskrev sjuksköterskorna vad de hade för mål med 

omvårdnaden. Kategorin är uppdelad i två underkategorier: Individanpassad vård, icke 

farmakologiska åtgärder. 

Individanpassad vård 

Några sjuksköterskor uppgav att det var av stor vikt att kunna ge en individanpassad vård. 

De uttryckte att det alltid fanns en vinst i att skilja sjukdomen från individen och kunna 

bedriva en personcentrerad vård utifrån patientens intresse, behov och förmåga. 

”I mitt arbete försöker jag se människan bakom sjukdomen och detta har hjälp mig 

mycket /…/ då kan jag se den personens personlighet, intressen, behov och 

förmågor/…/självklart är vården bättre när den är individanpassad”(Informant 4). 

”/…/så att personer som till exempel tycker om att sova länge får det 

också”(Informant 6). 

Icke farmakologiska åtgärder 

Ett flertal sjuksköterskor uppgav att de upplevde att icke farmakologiska 

omvårdnadsåtgärder många gånger hade en bra effekt vid oro. De yttrade att de icke 

farmakologiska omvårdnadsåtgärderna föredrogs före läkemedelsbehandling. 
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Sjuksköterskorna uppgav att promenader och att sitta i gungstolen var effektiva 

åtgärder vid behandling mot oro. Andra sjuksköterskor upplevde att patienterna kom 

till ro när de sattes i en vagga och när de höll dem i handen. 

”/…/det har faktiskt ibland varit bättre för en person att sitta i gungstolen i stället för 

att ge behovs medicin /…/”(Informant 6). 

”/…/ofta fungerar det bättre med en promenad i stället, väldigt bra faktiskt” 

(Informant 5). 

”Man satte igång den där vaggan o så satt man å höll dom i handen och sedan 

somnade de å kom till ro”(Informant 6). 

Problem i omvårdnaden 

En stor del av sjuksköterskorna uppgav vid intervjuerna att vissa omvårdnadssituationer 

såsom att inte kunna kommunicera, eller att lugna patienterna, upplevdes svåra att hantera. 

Även etiska konflikter, tids- och utbildningsbrist ansågs av sjuksköterskorna vara tydliga 

anledningar till att problem uppstod i omvårdnaden. Den tredje kategorin resulterade i tre 

underkategorier, kommunikationssvårigheter, etisk konflikt samt tids- och utbildningsbrist. 

Kommunikationssvårigheter 

Att kommunicera med personer med långt framskriden demens upplevdes vara utmanande 

av nästan alla sjuksköterskor. Några av dem uttryckte att vården av personer med 

demenssjukdom upplevdes som en stor utmaning när patienten saknade förmågan att tala. 

Många frågeställningar väcktes när sjuksköterskorna försökte tolka patientens beteende och 

förstå vilka behov dessa hade. 

”När dom inte har förmågan att tala kvar /…/ man undrar har dom ont eller kan det 

vara något annat när de är aggressiva och utåtagerande /…/” (Informant 7). 

”/…/ man vet ju inte riktigt ibland vad som.. dom försöker säga, svårt att förstå om 

det är smärta eller vad de uttrycker är det oro eller nåt annat”(Informant 9). 

”personer pratar inte och då leker man detektiv för att läsa kroppsspråk för att försöka 

förstå vilka behov den här personen har just nu”(Informant 2). 

”Det är utmanande att hitta på någonting… en bra metod för att … lugna 

dem”(Informant 1). 

En sjuksköterska uppgav att det kändes svårt att lugna patienterna, medan en annan 

sjuksköterska upplevde det svårt att förklara patientens beteende för närstående. 
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“Man märker att de är stressade att de har en stress eller ångest som man inte riktigt 

kan komma åt /…/”(Informant 7).  

 

”/…/hon ville att hennes aktiva man skulle sitt stilla som de andra /…/hon sa att hon 

ville att det skulle bli lugn å ro och hon såg ju att de andra satte så snällt där” 

(Informant 8). 

Etisk konflikt 

Några sjuksköterskor upplevde att vården av äldre personer med demenssjukdom ibland 

kändes oetisk. En sjuksköterska uttryckte att det ibland hänt att personer med demens 

tvingats vänta på akuten upp till tolv timmar utan mat innan de mitt i natten kom upp till 

någon av vårdavdelningarna. 

/…/det blir ju då i stort sätt mediciner /…/då talar vi om etik, men det är ibland 

ohållbar situation på avdelningen och speciellt på natten” (Informant 1). 

En annan sjuksköterska upplevde att det ibland kändes oetiskt när en person med demens 

inte ville äta eller ta emot sina läkemedel men ändå tvingandes att göra det. Ett annat etiskt 

problem framkom när patienten inte kunde lämna sitt samtycke till den planerade vården.  

/…/sedan ska man vara där och tvinga i nån tabletter och mat /…/ jag menar är det 

positivt eller mer negativt för den här personen att försöka tvingas i mat som 

näringsdrycker eller tabletter varje dag /…/”(Informant 5). 

”/…/..det kan vara lite etiskt problematiskt kring att jag behöver ge dem vård som de 

inte samtycker till”(Informant 4). 

Tids- och utbildningsbrist 

I den här studien ansåg en stor del av sjuksköterskorna att de saknades tid för att kunna ge 

en bra vård till personer med demenssjukdom. En sjuksköterska uppgav att det var svårt att 

hinna med att upprätthålla förmågorna hos personer med demens. Tidsbrist gjorde att 

personalen på avdelningen ibland genomförde all ADL. Sjuksköterskan uppgav att det inte 

fanns tid för att skapa anpassade dagliga aktiviteter på avdelningen för denna patientgrupp, 

eftersom det fanns andra patienter som var i större behov av akutvård och som då måste 

prioriteras. Sjuksköterskan berättade även att de var svårt att få tid för samtal med 

patienterna. 

”Vi hinner inte sitta med en person som till exempel har apraxi och informera hen om 

hur en gaffel används eller hur en tandborste fungerar steg för steg utan då blir det 

lätt att vi ta över arbetet och matar personen eller hjälper personen med all ADL när 

personen kanske egentligen klara mycket i sin ADL med information och påputtning 
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och påminnelser om hur man använder sakerna” ”/…/”Vi hinner kanske inte med att 

sitta och prata med dom här patienterna och agera lugnt för att vi måste ta hand om 

något akut som händer med salsgrannen”(Informant 2). 

Flera sjuksköterskor uttryckte att utbildning var betydelsefullt och att de önskade att de hade 

mer utbildning och mer kunskap för att vårda dessa patienter. En sjuksköterska som 

vårdade patienter med demenssjukdom varje dag på en vårdavdelning uppgav att hen inte 

hade någon utbildning alls inom demenssjukdom. 

 ”/…/Utbildning är otroligt viktig i vård av personer med demens” (Informant 1,3). 

DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda äldre 

personer med demenssjukdom. Efter bearbetning och insamling av data identifierades och 

presenterades tre kategorier: känslomässiga upplevelser, mål med omvårdnaden samt 

problem i omvårdnaden. 

Känslomässiga upplevelser 

Trots att sjuksköterskorna uppfattade vården som utmanande, så visar resultatet att en 

majoritet av dem tyckte att det fanns mycket glädje i vården av personer med 

demenssjukdom. Detta anses av författarna vara studiens aktuella fynd eftersom det inte 

finns så mycket forskning om de positiva upplevelser som kan förekomma i samband med 

vård av personer med demenssjukdom. Det nämnts i en tidigare studie att stunder av glädje 

tillsammans med de boende är en av fördelarna med att arbeta på ett vårdhem (Häggström, 

et al., 2004). 

Även om vår studie visade att vården och omsorgen av personer med demens kunde ge 

mycket glädje, så uppgav sjuksköterskorna att de ibland kände känslor av hopplöshet när de 

upplevde att de inte kunde ge patienten den vård och omsorg som personen med demens 

var i behov av. Resultatet från denna studie styrker tidigare forskningsresultat inom området 

som funnit att vården av personer med demens kan upplevas mentalt krävande och att 

sjuksköterskor kan uppleva känslor av skuld när de känner att de inte kan hjälpa patienterna 

och ge dem en lämplig vård (Edberg & Edfors, 2008; Häggström, et al., 2004; Garden & 

Hauge, 2012). Vidare framkommer i Häggström et al. (2004) att sjuksköterskor ofta kände sig 

trötta och slitna och att de saknade motivation, medan andra sjuksköterskor uppgav att de 
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kände sig otillräckliga, stressade och ofokuserade, att de ”glömde saker” och att de hade 

svårt att sova och koppla av på fritiden. Häggström et al. (2004) menar emellertid att det är 

viktigt att sjuksköterskornas arbetsmiljö förbättras eftersom sjuksköterskans mående och 

trivsel på jobbet har starkt samband med vårdtagarnas mående. Författarna i den här studien 

anser att sjuksköterskornas arbetsmiljö kan förbättras genom att inte bara genom att lyfta 

fram brister och avvikelser. Ett förbättringsarbete kan ha sin startpunkt genom att fokusera 

på de positiva aspekterna med vård av personer med demens. Detta kan uppmuntra 

sjuksköterskan till ett ökat engagemang och därmed kan en bättre vård uppnås. Ett sätt kan 

vara att ta hjälp av en modell när förbättringsåtgärder planeras. ”Lärande organisation” är 

en modell som också beskriver ett sätt att nå framgång i förbättringsarbetet. Både positiva 

och negativa resultat återkopplas i modellen. Det är viktigt att inte bara fokusera på det som 

har gått fel utan också visa på goda exempel (Edberg et al., 2016, s.161). Som stöd till detta 

visar Fagerberg och Kihlgren (2001) att när omsorgen är positiv är det en källa till glädje och 

tillfredsställelse för sjuksköterskorna medan när det är negativt är det en källa till förtvivlan 

och missnöje. 

Mål med omvårdnaden 

Levine (1967) uppger att det är viktigt att sjuksköterskan planerar vården tillsammans med 

patienten och utgår från personens individuella behov när vårdinsatserna planeras. 

Socialstyrelsen (2016) rekommenderar att vården och omsorgen ska vara utformad så att 

personer med demens ska få en personcentrerad vård. Vår studie visar att sjuksköterskorna 

var medvetna om att vården kring personer med demens borde vara personcentrerad och 

det fanns en stor ambition för att tillämpa det. Även tidigare forskning (Hobbs, 2009; Penrod, 

Yu, Kolanowski, Fick, Loeb & Hupcey, 2007; Garden & Hauge, 2012; Clissett, Porock, 

Harwood & Gladman, 2013) visar att det är viktigt att personer som lever med 

demenssjukdom får en personcentrerad vård. Kim och Park (2017) och Fischer, Lundman, 

Gustafson och Norberg (2012, s. 261-269) visar att den personcentrerade omvårdnaden 

minskar agitation, depression och bidrar till en bättre livskvalitet för personer med demens. I 

vår studie framkom vidare att sjuksköterskorna föredrog icke- farmakologiska 

omvårdnadsåtgärder såsom promenader eller gungstolar istället för medicinsk behandling 

av oro. Detta kan tyckas få stöd av SBU (2007) och Socialstyrelsen (2016) som uppger att 
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promenader och träningsprogram har visat sig kunnat ge såväl fysiska som psykiska 

förbättringar hos personer med demenssjukdom. 

Problem i omvårdnaden 

Ytterligare en utmaning för sjuksköterskorna i vår studie var att de inte alltid förstod vad 

patienterna ville förmedla. Det som upplevdes särskilt utmanande var när personen saknade 

förmågan att tala. Sjuksköterskorna i vår studie oroade sig för om patienterna besvärades av 

smärta eller om det kunde vara något annat. Även tidigare studier visar att det kan upplevas 

svårt att tolka smärta hos med personer med demenssjukdom (Tabloski, 2014,s. 216-217; 

Husebo, Achterberg & Flo, 2016; Herr, Bjoro & Decker, 2006; Wang, Hsieh & Wang, 2013). 

Flera studier tyder på att tidsbrist (Martin, Williams, Hadjistavropoulos, & MacLean, 2005) 

och brist på utbildning (Chang et al., 2009; Clissett, Porock, Harwood & Gladman, 2013) kan 

vara orsaken till att personer med kognitiv svikt inte alltid fick den smärtlindring som de 

hade behov av. Vår studie visar att några sjuksköterskor som vårdade personer med demens 

saknade utbildning inom området. Detta strider mot Hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten som säger att långsiktig och kontinuerlig utbildning kombinerad med praktisk 

träning och handledning i personcentrerad vård och omsorg för vård- och omsorgspersonal som 

kommer i kontakt med personer med demenssjukdom bör erbjudas (Socialstyrelsen, 2016). 

Resultatet visar även att sjuksköterskorna upplevde det var svårt att hinna med att skapa 

dagliga aktiviteter för patienterna. Detta resultat överensstämmer med vad tidigare studier 

påvisat, det vill säga att tidsbrist och underbemanning gjorde att sjuksköterskorna inte 

kände att de hann ge de äldre den vård de var i behov av (Häggström et al. 2004; Edberg och 

Edfors, 2008; Garden & Hauge, 2012 ). Att patienter som drabbats av demenssjukdom ska få 

delta i aktiviteter får stöd av Socialstyrelsen (2016) som rekommenderar att vårdinsatserna 

ska vara anpassade för att underlätta vardagen och förbättra livskvaliteten för personer med 

demens. Även Levin (1967) uppger att individen ska få delta i det sociala livet och att 

vårdinsatserna ska planeras i syfte att göra personen mindre beroende av omgivningen. 

 

En annan aspekt som berördes av de intervjuade sjuksköterskorna var att de upplevde det 

som svårt när de hamnade i etiska dilemman och agerade oetisk. Detta kunde ske i samband 

med administrering av läkemedel och när den drabbade inte kunde samtycka till vården. 

Samtycke till vården och omsorgen är viktigt och Levine (1967) menar att sjuksköterskans 
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uppgift är att bedöma vårdinsatserna och utifrån detta tillsammans med patienten planera 

en adekvat vård. Även Socialstyrelsen (2016) säger att sjuksköterskan ska sträva efter att se 

personen med demenssjukdom som en aktiv samarbetspartner. Dock visade vårt resultat att 

sjuksköterskorna kände sig tvingade att ta beslut när personen med demenssjukdom inte 

själv kunde fatta beslut som rörde den egna vården. Detta ansågs vara utmanande och det 

väckte stora etiska frågeställningar samt en osäkerhet om beslutet verkligen överensstämde 

med personens önskemål eller vilja. Flera studier (Fagerberg & Kihlgren, 2001; Moonga & 

Likupe, 2016) presenterar samma resultat nämligen att vård av äldre personer med demens 

kan medföra många etiska svåra situationer. Detta kan leda till känslor av frustration och 

maktlöshet, men som sjuksköterska måste hon/han utföra sina uppgifter så gott det går.  

Specialistsjuksköterskan har ett stort ansvar när det gäller att bedriva och medverka till en 

säker vård. För att säkra vården och omsorgen av äldre är det viktigt att 

specialistsjuksköterskor inom vården av äldre arbetar evidensbaserat och att de tar 

faktabaserade beslut. Det innebär bland annat att specialistsjuksköterskan aktivt ska söka, 

kritiskt granska, värdera, integrera, implementera och utvärdera effekter av nya 

forskningsresultat men även reflektera över sitt eget arbetssätt i förhållande till forskning och 

utveckling(Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). 

Metoddiskussion 

Trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet har använts för att beskriva olika aspekter av 

tillförlitlighet i den kvalitativa forskningen (Graneheim & Lundman, 2004). 

Trovärdighet innebär att forskaren gör en detaljerad beskrivning av forskningen med fokus 

på bland annat datainsamlingen, val av deltagare och dataanalys. Trovärdigheten med 

studien kan ökas genom att välja deltagare med olika erfarenheter för att kunna belysta 

syftet utifrån olika aspekter (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna i denna studie 

önskade få fram mångfald av upplevelser både av negativ och positiv karaktär vilket krävde 

ett brett urval med avseende på ålder, erfarenhet samt könsfördelning. Av denna anledning 

hade studien få begränsningar i inklusionskriterierna.  Detta har bidragit till att nå en god 

trovärdighet med studien genom att författarna fick fram en variation i sjuksköterskans 

upplevelser. Det är viktigt att veta att det är första gången när författarna genomför en sådan 

studie och erfarenheten är inte så stor. Författarna är medvetna att detta delvis kan påverka 
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resultatet. Författarna kommer att presenterar resultatet i en PowerPoint presentation för alla 

personer som var inblandade i studie för att få godkännande på resultat och förslag på 

korrigeringar. 

Med pålitlighet menas i vilken grad har uppgifterna förändras över tid. Det vill säga att 

omfattande data kräver längre tid för att samlas in, vilket ökar risken för inkonsekvens 

under datainsamling och för forskarens beslut under analysprocessen (Graneheim & 

Lundman, 2004). Gällande pålitligheten med denna studie anser författarna att de har varit 

konsekventa med frågorna kring det valda forskningsområdet samt att de har granskat och 

analyserat intervjutexterna objektivt och kritiskt. I analysen av insamlade data valdes en 

manifest analys vilket gjorde att författarna arbetade nära texten genom att summerade och 

redovisade vad deltagarna sa och bekräftade detta med citat.  Samtidigt har författarna 

strävat efter noggrannhet i utförandet av denna studie genom att redogöra för alla moment i 

forskningsprocessen. Genom en öppen dialog har författarna diskuterat om hur data 

kommer att ändras över tid. Intervjuerna utfördes under en månad, vilket inte borde ha 

påverkat för mycket pålitligheten under studiens genomförande, men det är svårt att 

precisera hur data kommer att förändras över tid eftersom förekomst av en ny lag eller 

förbättringsarbete kan påverka studiens data det vill säga om förutsättningarna för 

demensvård förändras då ändras troligen även sjuksköterskornas upplevelser.  

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultaten kan överföras till andra grupper eller 

populationer (Graneheim & Lundman, 2004). Studien genomfördes på två olika platser på 

olika orter, det vill säga på en vårdavdelning och på ett särskilt boende vilket gjorde att 

resultatet gav ytterligare information utifrån två olika perspektiv. Sedan kan resultatet 

variera beroende på var studien utförs på grund av att förutsättningarna ser olika ut i landet 

gällande organisation, resurser, ledning, etc. Författarna anser att det är upp till läsaren att 

bedöma om studiens överförbarhet kan garanteras. 

Målet var att en intervju skulle ta mellan 15 till 20 minuter, men några av intervjuerna blev 

kortare än planerat. Författarnas erfarenhet av att utföra kvalitativa intervjuer kan ha 

påverkat resultat, det vill säga att om författarna ställt fler följdfrågor eller formulerat 

öppnare frågor så kan kanske mer information framkommit vid intervjuerna. Författarna har 

använt öppna frågor för att samla in data. Detta kan anses som en styrka då deltagarna fick 
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fritt ord för att berätta om deras upplevelser. När deltagaren fastnade i sina tankar fick 

författarna leda dem genom att ställa en följdfråga. 

SLUTSATS 
Denna studie och även tidigare undersökningar visar att det kan vara både utmanande och 

krävande att vårda personer med demens. Resultatet i denna studie visade att 

sjuksköterskorna upplevde att vården och omvårdnaden av personer med demenssjukdom 

kan vara svår att hantera i många omvårdnadssituationer. Tids- och utbildningsbrist 

upplevdes påverka vården negativt. Dessutom uppgav några av sjuksköterskor att de ibland 

i en del, omvårdnadssituationer kände de sig tvingande att ta beslut som väckte osäkerhet 

och etiska frågeställningar. Trots alla dessa hinder upplevde sjuksköterskorna mycket glädje 

i samband med vård av personer med demens.  

Sjuksköterskornas kännedom och kunskap är viktiga i vården av personer med 

demenssjukdom. Utbildningen skapar kunskap och ger trygghet om hur sjuksköterskan ska 

handla i svåra omvårdnadssituationer såsom när personen är orolig och inte kan 

kommunicera. Behovet av en fördjupningskurs i omvårdnad av personer med 

demenssjukdom för alla yrkeskategorier verksamma inom vården, men då främst 

sjuksköterskorna ansvariga för omvårdnaden anses vara nödvändigt. Vårt resultat visade 

också att många sjuksköterskor önskade få mer utbildning inom vård av personer med 

demenssjukdom. Det skulle vara intressant att vidare utföra en interventionsstudie före och 

efter utbildning av personal för att se om det finns skillnader eller inte och i vilken grad 

utbildningsbrist påverkar omvårdnaden. 
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BILAGA 1 

 

Intervjuguide 

 

1. Ålder, kön, utbildning, speciell utbildning inom demensvård, hur länge har du 

arbetat inom demensvården? 

2. Hur upplever du att det är att vårda äldre personer med demenssjukdom? 

3. Kan du ge exempel på vad du upplever vara utmanande med att vårda personer 

med demenssjukdom? 

4. Kan du ge exempel på vad du upplever vara positivt med att vårda personer med 

demenssjukdom? 
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BILAGA 2 

 

 

 

 

Mittuniversitet                                                                                 

Institutionen för Omvårdnad 

Till ansvarig verksamhetschef - förfrågan om genomförande av intervjustudie 

Vi är två sjuksköterskor som studerar specialistutbildningen med inriktning mot 

vård av äldre vid Mittuniversitet och under våren skriver vi vår magisteruppsats. 

Syftet med magisteruppsatsen är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda äldre personer med demenssjukdom. 

Varje år insjuknar cirka 24000 personer i en demenssjukdom och ungefär lika många 

med demenssjukdom dör . Tidigare studier har visat att en god omvårdnad är viktig 

för patientens livskvalitet. Problemet är att tidigare studier visat att många 

sjuksköterskor upplever att vården av personer med demenssjukdom kan vara 

krävande. Studiens resultat kan hjälpa till att öka kunskaperna om hur 

sjuksköterskor upplever att vårda patienter med demenssjukdom och 

förhoppningsvis förbättra vården av personer med demens. 

Vår studie är en kvalitativ studie vilket innebär att för att samla in data måste vi 

genomföra intervjuer, där en intervju kan vara mellan 15-20 minuter. Intervjuerna 

kommer att spelas in och sedan skrivas ut ordagrant. Den information som 

framkommer vid intervjun kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att 

inhämtad data kommer att avidentifieras och behandlas i enlighet med bestämmelser 

i Sekretesslagen och ingen person som deltar i studien kommer att kunna 

identifieras. 

Deltagarna i vår studie skall vara legitimerad som har jobbat i mer än två år. De 

kommer att få information både muntligt och skriftligt om syftet med vår studie. 

Deltagarna kommer att få läsa och godkänna ett samtyckesformulär där det står att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande utan att 

ge någon förklaring till varför. Vi tänker intervjua totalt 8-10 personer. Resultatet 

kommer att presenteras i vårt examensarbete vid Mittuniversitet. 
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Vi vill med denna information fråga dig om tillåtelse att genomföra vår studie vid 

den enhet du är verksamhetschef för. 

 

 Vid frågor kontakta, någon av oss! 

Lena Thelin Alexandra D. Eriksson 

Leg. Sjuksköterska/ student 

specialistutbildning med inriktning vård 

av äldre    

Leg. Sjuksköterska/ student 

specialistutbildning med inriktning 

vård av äldre   

Mail: xxxxxx 

Tfn: xxxxxx 

Mail: xxxxxx 

Tfn: xxxxxx 

 

Handledare: Annika Kjällman - Alm 

Leg. Sjuksköterska, Universiteslektor  

Mittuniversitet 

Mail: xxx xxx 

Tfn: xxx xxx 

 

 

Vi är tacksamma för svar inom en vecka. Om studiens genomförande godkänns 

postas det skriftliga samtycket i medföljande frankerade kuvertet som är adresserat 

till studenter. 
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Härmed ger jag mitt skriftliga samtycke till att studenterna får genomföra sin 

magisteruppsats” Att vårda äldre personer med demens- sjuksköterskans 

upplevelser” på vårdavdelningen. 

 

Ort/Datum/År_________________________________________________________ 

 Befattning____________________________________________________________. 

Namnunderskrift ______________________________________________________ 

Namnförtydligande ____________________________________________________ 

Telefonnummer _______________________________________________________ 

Tack för ditt svar! 
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BILAGA 3 

 

   

 

 

 

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie  

Vi läser specialistutbildningen med inriktning mot vård av äldre vid Mittuniversitet 

och under våren skriver vi vår magisteruppsats. Syftet med magisteruppsatsen är att 

beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda äldre personer med 

demenssjukdom. 

Du tillfrågas härmed att medverka i en intervju. Intervjun beräknas mellan 15-20 

minuter. Deltagandet i intervjun innebär att din medverkan kommer att spelas in och 

antecknas. Den information som framkommer vid intervjun kommer att behandlas 

konfidentiellt vilket betyder att inhämtad data kommer att avidentifieras och 

behandlas i enlighet med bestämmelser i Sekretesslagen. Ingen person som deltar 

kommer att kunna identifieras. Inspelningarna och detta formulär kommer att 

raderas när examensarbetet är godkänt och publicerat. Ditt deltagande i 

undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. Resultatet kommer att presenteras i vårt examensarbete vid 

Mittuniversitet. 

Om du är vill delta i studie, fyller du svarsblanketten i bifogat kuvert inom en vecka. 

Därefter kontaktas du för överenskommelse om tid och plats för intervjun. 
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Vid frågor, kontakta gärna oss! 

 

 

Lena Thelin Alexandra D. Eriksson 

Leg. Sjuksköterska/ student 

specialistutbildning med inriktning vård 

av äldre    

Leg. Sjuksköterska/ student 

specialistutbildning med inriktning 

vård av äldre   

Mail: xxxxxx 

Tfn: xxxxxx 

Mail: xxxxxx 

Tfn: xxxxxx 

 

Handledare: Annika Kjällman - Alm 

Leg. Sjuksköterska, Universiteslektor  

Mittuniversitet 

Mail: xxx xxx 

Tfn:xxxxxx 

 

  



29 

 

Förfrågan om medverkan i forskningsstudie” Att vårda äldre personer med demens- 

sjuksköterskans upplevelser” 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas 

och handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, 

när jag vill, kan avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak. 

Var god kryssa för alternativ enligt din önskan: 

Jag samtycker härmed till att medverka i denna studie 

Jag önskar mer information om studien 

Ort/Datum/År ____________________________________________________ 

Namnunderskrift__________________________________________________ 

Namnförtydligande ________________________________________________ 

Telefonnummer: __________________________________________________ 

E-post: __________________________________________________________ 

 Ifylld svarstalong förseglas i medföljande kuvert och lämnas i avsedd mapp hos 

enhetschefen på din arbetsplats. 

Tack för ditt svar! 
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