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Abstrakt 
 
Bakgrund: Förr var tron att demens tillhörde det normala åldrandet men idag har 
kunskapen om demenssjukdomars orsak ökat. Antalet dementa i Sverige kunde år 
2005 uppskattas till ca 142 200 varav 45 procent beräknades bo i särskilt boende. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa vårdpersonalens erfarenheter i arbetet med 
dementa personer på vårdhem. Metod: Litteraturstudien baserades på en 
innehållsanalys från innehållet i nio vetenskapliga artiklar. Litteraturen som 
inkluderades i resultatet söktes i databaserna PubMed och Cinahl samt genom 
manuell sökning. Alla inkluderade artiklar genomgick en vetenskaplig bedömning. 
Resultat: Vårdpersonalen upplevde fina stunder med de dementa och betydelsen av 
fysisk kontakt var stor. Vårdpersonalen tog upp ämnet stöd och då främst bristen på 
stöd i flera olika sammanhang. Vidare diskuterade personalen bristen på kunskap och 
behovet av utbildning samt handledning. Vårdpersonalen uttryckte ett behov av 
uppskattning och diskuterade svåra omvårdnadssituationer där integritetsbevarandet 
hade en central roll. Organisationens och ledningens betydelse samt bristen på 
resurser och behovet av kvalitetsutveckling var andra erfarenheter som personalen tog 
upp. Diskussion: I diskussionen lyfts sjuksköterskan ut ur begreppet vårdpersonal och 
resultatets huvuddelar diskuteras utifrån sjuksköterskans ansvarsområden. Slutsatser: 
Vårdpersonalen behöver få bättre erkännande för sitt omvårdnadsarbete med de 
dementa och sjuksköterskan bör inta en större ledarroll. 
 

 
Nyckelord: attityd, kunskap, kvalitativ forskning, palliativ vård, utbildning, vårdhem 
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BAKGRUND  

 

Förr var tron att demens tillhörde det normala åldrandet och att den då ansedda 

störningen kunde vara en följd av levnadssättet. Idag finns kunskap om att de 

beteendeförändringar som kan ses vid ett demenstillstånd uppkommer till följd av 

sjukliga processer i hjärnan. Åldrandet ökar risken för att få en demenssjukdom men 

än är det inte känt varför. Troligen har demenssjukdomar funnits alltsedan människan 

börjat nå högre åldrar (URL 1).  

 

Det finns ett starkt samband mellan ökad ålder och demenssjukdomarnas utbredning 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2006 s. 21). Antalet dementa1 i 

Sverige kunde år 2005 uppskattas till ca 142 200. I dagsläget ökar antalet 

ålderspensionärer, 65 år och äldre, successivt och den stora ökningen av de allra 

äldsta, 80 år och äldre, beräknas äga rum mellan år 2020 och år 2030. När antalet 

personer över 80 år ökar kraftigt, kommer antalet dementa också att öka kraftigt 

(Socialstyrelsen, 2007 s. 12-15). Under de tre senaste decennierna har forskningen om 

framförallt Alzheimers sjukdom, men även om andra demenssjukdomar, kontinuerligt 

ökat världen över (URL 1). 

 

Demens kommer från latinets ’de mens’ som betyder ’utan själ’. För att kunna ställa 

diagnosen demens krävs bevis för att minnes- och tankeförmåga är nedsatt i så stor 

grad att en avsevärd försämring från tidigare kognitiv funktionsnivå2 har skett. Med 

demens kan även personlighetsförändringar så som aggressivitet, dåligt omdöme eller 

brist på empati utvecklas. Ovanstående symtom bestäms direkt av hjärnskadans 

område och svårighetsgrad. Andra symtom kan vara psykiska, exempelvis ångest och 

depression. Dessa bestäms ofta utifrån den dementes egna reaktioner på brister i den 

mentala förmågan. En grundlig analys av den dementes bakgrund och en klinisk 

rutinundersökning bör utgöra basen i demensdiagnosen (SBU, 2006 s. 16-17).  

                                                 
1 I litteraturstudien används begreppet dement. Med dement menar vi en person som har en 
demenssjukdom (författarnas anm.). 
2 Med kognitiv funktionsnivå menas de mentala funktionerna, möjlighet att tänka och handla (SBU,  
2006 s. 73). 
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Av det totala antalet dementa i Sverige bor 45 procent på särskilt boende3, medan 

resterande bor i ordinärt boende4 (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 2007 s. 

53). I Sverige uppskattas det att 66 procent av de som bor på vårdhem är dementa. 

Vårdhem definieras som inrättningar vilka förser äldre svaga människor, varav en stor 

del lever med en grad av kognitivt handikapp, med vård. Många dementa flyttar till 

ett vårdhem, detta sker av flera olika anledningar. Ett skäl kan vara att de anhöriga 

som tidigare skött den demente hemma inte längre orkar. Ett annat skäl kan vara att 

den dementes hälsa och säkerhet inte längre kan tillgodoses i hemmiljön (Small, 

Frogatt & Downs, 2007 s. 50-51).  

 

I slutskedet av livet lider ofta de dementa av flera krämpor och så många som 91 

procent har andra sjukliga tillstånd utöver demensdiagnosen. Det är allmänt känt att 

palliativa vårdprinciper ska gälla vid vård av dementa i livets slutskede (Chang et al., 

2005). 

 

Världshälsoorganisationen menar att palliativ vård innebär att förbättra livskvaliteten 

hos patienter och deras familjer i samband med livshotande sjukdom genom att 

förebygga och lindra lidande på ett psykiskt, socialt och själsligt plan (World Health 

Organization, 2002 s. 84). Det finns en utbredd kunskap inom området demens såväl 

som inom det palliativa området. För att kunna kombinera dessa två områden krävs 

ytterligare kunskap så att de som vårdar dementa ger det palliativa området 

uppmärksamhet och att de som vårdar palliativt inkluderar människor med demens 

(Small et al., 2007 s. 9). Särskild uppmärksamhet bör riktas till de dementa, att 

upptäcka och lindra deras smärta kräver extra lyhördhet och förmåga (Statens 

offentliga utredningar, 2000 s. 181).  

 

Alla människor har ett människovärde oberoende av hur svårt sjuka de är. Den som är 

dement saknar ofta möjlighet att själv bestämma och är därför beroende av andra. 

Personalen bör ha förtrogenhet och kunskap när det gäller att ge vård åt dementa samt 

                                                 
3 Kommunerna skall enligt Socialtjänstlagen (5 kap. 5§) inrätta särskilda boendeformer 
för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd (SKL, 2007 s. 47).  
4 Med ordinärt boende menas ett boende som inte är ett särskilt boende, exempelvis lägenhet eller  
småhus (SKL, 2007 s. 47). 
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personlig insikt om den enskilda patienten. Det krävs även förmåga till empati och 

självkännedom för att ha möjlighet att göra en helhetsbedömning av den dementes 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella tillstånd (Beck-Friis, 2005 s. 172, 176).  

 

SYFTE 

 

Syftet med litteraturstudien var att belysa vårdpersonalens erfarenheter i arbetet med 

dementa personer på vårdhem. 

 

METOD  
 
Studien som genomförts är en litteraturstudie med kvalitativ design. Enligt Forsberg 

och Wengström innebär en litteraturstudie att systematiskt söka, kritiskt granska och 

sammanställa aktuell forskning inom ett valt problemområde (Forsberg & 

Wengström, 2008 s. 34).  
 
LITTERATURSÖKNING OCH URVAL 
Litteratur söktes i referensdatabaserna PubMed, Cinahl, PsycInfo och Cochrane 

Library under september 2008. Efter utformning av syftet formulerades centrala 

begrepp som översattes till ’MESH-termer’ för Pubmed och Cochrane Library, 

’Thesaurius’ för PsycInfo samt ’Headings’ för Cinahl. Sökorden som användes var 

nurses, attitude, perception, dementia, qualitative research och/eller qualitative 

studies. Sökorden användes i olika konstellationer; vid sökningar som gav för få 

träffar exkluderades ett eller fler ord, och vid sökningar som gav för många träffar 

inkluderades ett annat. Urvalet skedde i flera steg; först sorterades artiklarna ut med 

hjälp av titel och därefter genomfördes en noggrann genomgång av artiklarnas 

abstrakt. Sökningar i PsycInfo och Chocrane Library ledde efter urvalet enbart till 

träffar som redan påträffats i de andra databaserna och redovisas därmed inte. Utvalda 

artiklar gick därefter vidare till kvalitetsbedömning. En redovisning över de 

litteratursökningar som resulterade i utvalda artiklar till resultatet visas i bilaga 1. En 

översikt över inklusions- och exklusionskriterier visas i tabell 1.  
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Tabell 1. Översikt över inklusions- och exklusionskriterier 

   
Inklusionskriterier Språk Svenska, Engelska 
 Design Kvalitativ design 
 Publikation Primär 
 Vetenskaplig kvalitet Grad I och II 
 År 1998-2008 
 Boendeform Vårdhem 
 Population Äldre (65 år och äldre) 

med demens 
Vårdpersonal 
(vårdbiträden/ 
undersköterskor/ 
sjuksköterskor) 

Exklusionskriterier Design Kvantitativ design 
 Publikation Reviewartiklar 
 Vetenskaplig kvalitet Grad III 
   

 
 
Nio artiklar inkluderades i litteraturstudien, varav sju artiklar genom sökning i 

referensdatabaserna. Två artiklar; Berg, Hallberg och Norberg (1998) samt McCarty 

och Drebing (2003) inkluderades genom manuell sökning i PubMed´s funktion, 

relaterade artiklar. En redovisning över resultatdelens inkluderade litteratur visas i 

bilaga 2.  

 
BEDÖMNING AV VETENSKAPLIG KVALITET 
Kvarvarande artiklar bedömdes i vetenskaplig kvalitet och i relevans till 

litteraturstudiens syfte. Ett bedömningsinstrument (se bilaga 3) skapat av Carlsson 

och Eiman (2003 s. 16) användes. Bedömningen gjordes genom att artiklarnas olika 

avsnitt bedömdes med hjälp av instrumentets bestämda kriterier. Varje artikel 

tillskrevs en poängsumma som räknades om i procent. Utifrån procentsatsen gjordes 

graderingen I-III, där grad I avses hålla hög kvalitet och grad III låg kvalitet. Först 

granskades och bedömdes alla artiklar av författarna individuellt, därefter jämfördes 

och diskuterades resultaten för att få så hög tillförlitlighet som möjligt i 

bedömningen. 

 

ANALYS  

Det centrala i en innehållsanalys är att redogöra för variationer genom att urskilja 

likheter och skillnader i en text (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008 s. 162).  
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Med stöd av Lundman och Hällgren Graneheims (2008 s. 165-169) beskrivning av 

analysmetoden har en innehållsanalys genomförts på insamlad data. Analysen 

genomfördes med en induktiv ansats och har genomgående utförts av båda 

författarna. Resultatdelarna i valda artiklar utgjorde en analysenhet och lästes igenom 

artikel för artikel för att få en helhetsbild av vad texten handlade om. Resultatdelarna 

lästes därefter ytterligare två gånger och meningsenheter som svarade mot syftet 

markerades och fördes in i en tabell. Därefter översattes texten noggrant till svenska. 

De översatta meningsenheterna kondenserades för att minska textmassan utan att 

förändra dess betydelse. Koder sattes till kondenserade meningsenheter som en rubrik 

för att underlätta i skapandet av underkategorier och kategorier. I analysen framträdde 

fyra kategorier med nio underkategorier. Exempel ur analysförfarandet visas i tabell 

2, meningsenheter översatta till svenska redovisas inte. 
 
Tabell 2. Exempel ur analysförfarandet 
 
Meningsenhet Kondensering Koder Under -

kategorier 
Kategorier 

One CNA said that she 
was “trying to do the 
best one could with less 
staff and living with that 
change.” (McCarty & 
Drebing, 2003). 

Försökte göra 
sitt bästa och 
leva med 
personal-
nedskärningen. 

 
Hantera 
personal-
nedskärning 

 
 
Brist på 
resurser 

 

The interviewees also 
reported that 
management sometimes 
felt to be unskilled or 
uninterested in dementia 
care (Albinsson & 
Strang, 2002). 

Ledningen 
kändes 
okunniga eller 
ointresserade 
av demens-
vård.  

 
Okunnig och 
ointresserad 
ledning  

 
 
 
 

Behov av 
kvalitets-
utveckling 

 
 
Organisation 
och  
ledarskap 

There were patients 
who, in the carers´view, 
should have lived at 
another kind of 
institution (Hansebo & 
Kihlgren, 2001). 

Det fanns 
patienter som 
skulle ha bott 
på en annan 
slags 
institution. 

 
Boende efter 
sjukdoms-
grad 

   

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Eftersom studien var en litteraturstudie och därmed baserades på tidigare forskning 

ansåg författarna att den inte behövde bedömas av en etisk kommitté. De studier som 

användes i resultatet ansågs utifrån författarnas bedömning av vetenskaplig kvalitet, 

vara av god etisk kvalitet då etiska överväganden har gjorts. Litteraturstudien 
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baserades på primärkällor och stor vikt lades vid att göra en korrekt översättning av 

texterna för att kunna göra en rättvis redovisning av materialet. Resultaten har 

redovisats oavsett om det som framkommit gick emot eller överensstämde med 

författarnas egna uppfattningar. 

 

RESULTAT 

 

Resultatet i denna litteraturstudie bygger på nio kvalitativa vetenskapliga artiklar, av 

dessa är fem från Sverige, en vardera från USA, Taiwan och England samt en från 

Australien/Sverige/Storbritannien. En resultatöversikt visas i Tabell 3. 
 

Tabell 3. Resultatöversikt 

 
 
RELATIONER I OCH UTANFÖR ARBETET 
 

Den nära relationen 

De dementa ses som unika människor, de uttrycker känslor annorlunda och deras 

symtom eller beteenden tolkas som olika behov (Berg, Hallberg & Norberg, 1998). 

Att tolka de dementas behov är svårt och vårdpersonalen har betonat en känsla av 

osäkerhet i vad som är bäst för den demente (Edberg et al., 2008; Hansebo & 

Kihlgren, 2001). Det är svårt att förstå den dementes värld och därför svårt att 

uppfylla behov och önskningar (Hansebo & Kihlgren, 2001). Den dementes bakgrund 

KATEGORIER Underkategorier 
 
RELATIONER I OCH UTANFÖR ARBETET 

 
Den nära relationen 
Stöd och avlastning  

 
KUNSKAP OM DEMENSSJUKDOMEN 
 

 
Brist på kunskap 
Behov av handledning och utbildning 
 

ATT ARBETA MED DEMENTA Uttryckta känslor i arbetet 
Svåra omvårdnadssituationer 
Integritetsbevarande 
 

ORGANISATION OCH LEDARSKAP 
 

Brist på resurser 
Behov av kvalitetsutveckling 
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är en viktig komponent för att uppnå kunskap och förståelse om denne (Berg et al., 

1998; Hansebo & Kihlgren, 2001).  

 

Vårdpersonal och dementa delar ett vardagsliv som människor där den nära 

relationens kvalitet har beskrivits (Berg et al., 1998; Edberg & Edfors, 2008). Positiva 

relationer till de dementa har varit viktiga för att personalen ska stanna på sitt arbete 

(Sung, Chang & Tsai, 2005). Arbetsuppgifter skapar såväl negativa som positiva 

relationer där de positiva relationerna karakteriserades av goda och bekräftande 

upplevelser för båda parter. Vårdpersonalen beskriver fina stunder tillsammans med 

de dementa och det har funnits tillfällen av möten, kontinuitet och djupa relationer 

(Berg et al., 1998).  

 

Vårdpersonalen har betonat betydelsen av fysisk kontakt och värme i arbetet med 

dementa (Berg et al., 1998; Hansebo & Kihlgren, 2001). Värdefullt är också personlig 

närhet, ömhet och en känsla av att både ge och ta emot från de dementa (Berg et al., 

1998). Ytterligare väsentliga delar i personalens vårdfilosofi är att skapa trygghet 

samt att visa de dementa lugn och tålamod. Vårdpersonalen har påstått att när de 

dementas kommunikationsförmågor minskat ökade betydelsen av beröring som ett 

sätt till kommunikation och bekräftelse (Hansebo & Kihlgren, 2001). I den sköra 

kommunikationsprocessen har vårdpersonalen försökt förstå den demente genom 

ansiktsuttryck, ögonuttryck, kroppsrörelser, kroppstension och/eller helheten av de 

olika fysiska uttrycken. Om de dementa kunnat kommunicera verbalt har personalen 

framfört sitt budskap på olika sätt tills de förstått varandra (Berg et al., 1998). Svåra 

situationer som uppkommit har ofta kunnat lösas lugnt genom att prata igenom 

situationen med den dementa. En rak och tydlig kommunikation har gett ömsesidig 

respekt mellan personal och dementa (Edberg & Edfors, 2008). Vårdpersonalen är 

medveten om att de dementa är känsliga för och uppmärksammar personalens humör, 

tonläge på rösten, rörelser och kvalitet på beröringen (Hansebo & Kihlgren, 2001). 

 

Vårdpersonalen genomgår en svår process i början av sitt arbete, tills de känt sig mer 

erfarna och självsäkra. De beskriver hur de genom tid och erfarenhet, mognat och 
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utvecklat mer respekt och förståelse för de dementa, eller hur vården av de dementa 

gjort personalen okänsliga (Berg et al., 1998). 

 

Stöd och avlastning 

Vårdpersonalen har rapporterat att en viktig förutsättning för att kunna ge omvårdnad 

med hög kvalitet är stabilitet i personalgruppen (Edberg & Edfors, 2008). Humor och 

samtal med kollegor ses som stödjande och har hjälpt personalen att förstå sitt eget 

och de dementas agerande (Berg et al., 1998). Vårdpersonalen har ofta tagit upp 

behovet av en nära vän, någon att prata om dagen med (McCarty & Drebing, 2003). 

Personalen har i allmänhet känt att de fått stöd av sina kollegor och att de kunnat 

diskutera sina problem med dem. Några har dock inte känt sig accepterade av sina 

kollegor (Skovdahl, Kihlgren & Kihlgren, 2003).  

 

Olika metoder för gränssättning mellan arbetet och hemmet har noterats (Berg et al., 

1998; McCarty & Drebing, 2003). Familj och fritidsintressen har använts som 

strategier för att tänka på annat än arbetet. Vårdpersonalen försöker undvika att tänka 

på arbetet när de kommit hem, dock händer det att problem från arbetet följt med hem 

till deras familjer (Berg et al., 1998). Personal berättar hur de egna 

familjemedlemmarna deltagit vid samtal om arbetet men också hur de inte velat 

lyssna på händelser från arbetet (McCarty & Drebing, 2003). Situationerna på arbetet 

och i hemmet påverkar varandra och är svåra att särskilja; det är svårt att vara en 

tålmodig förälder eller partner efter en krävande arbetsdag (Edberg et al., 2008).  

 

Vissa anhöriga hälsar ofta på och är välbekanta hos vårdpersonalen (Albinsson & 

Strang, 2002; McCarty & Drebing, 2003), andra hälsar nästan aldrig på. Personalen 

har känt att de kunnat ge familjemedlemmarna ett gott stöd och ta lärdom från dem 

(Albinsson & Strang, 2002). Personalen har uppfattat att anhöriga ibland behövt lika 

mycket eller mer stöd än de dementa (Edberg et al., 2008). Personalen stöttar 

familjerna under förlusten av deras anhöriga. Ofta vill familjemedlemmarna bara att 

någon finns till hand och lyssnar (McCarty & Drebing, 2003).  
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KUNSKAP OM DEMENSSJUKDOMEN 
 
Brist på kunskap 

Vårdpersonalen anser att kunskapen om demens i allmänhet är bristfällig (Albinsson 

& Strang, 2002) och att demenssjukdomen inte uppmärksammas i samhället 

(Albinsson & Strang, 2002; Berg et al., 1998). Personalen har även åsikter om sina 

kollegors förhållningssätt mot de dementa (Edberg et al., 2008) och de tycker att 

läkare har otillräckliga kunskaper om demensvård. Det finns vårdpersonal som har 

önskat engagemang hellre än kunskap; de menar att när det finns engagemang så kan 

kunskapen fångas upp ändå (Albinsson & Strang, 2002). Brist på kompetens kan leda 

till en situation där personalen riskerar att bli rädda för de dementa. Personal har 

uttryckt att de varit tvungna att ha kunskap och intresse för de dementa och deras vård 

för att möta vissa krav på ett kompetent sätt, speciellt när beslut ibland måste fattas 

mot den dementes vilja (Skovdahl et al., 2003).  

 

Behov av handledning och utbildning 

Rådgivnings- och handledningsgrupper är uppskattat av personalen (Albinsson & 

Strang, 2002). Regelbunden handledning ses som en avgörande förutsättning för att 

kunna fortsätta med det krävande arbetet (Edberg & Edfors, 2008). Känslor av 

maktlöshet uppkommer då personalens efterfrågan av regelbunden handledning 

nonchalerats (Skovdahl et al., 2003). Regelbunden utbildning anses viktig i 

förbättring av kunskap och kompetens (Sung et al., 2005). 

 

Personalen ser ett behov av utbildning och föredrar det framför att lära sig själva i 

praktiken (McCarty & Drebing, 2003). Vidare har det framkommit att vårdpersonalen 

behöver praktisk träning i självförsvar (Sung et al., 2005). Få arbetsplatser ger 

möjlighet till utbildning och den initieras mestadels av personalen. Ibland har 

personalen själva finansierat utbildningen (Albinsson & Strang, 2002) och ibland har 

de varit tvungna att undervisa varandra (Train, Nurock, Kitchen, Manela & 

Livingston, 2005). Olika nivåer av erfarenhet och utbildning hos personalen ger 

möjlighet till olika tillvägagångssätt vid interaktioner och situationer i arbetet 

(Hansebo & Kihlgren, 2001).  
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ATT ARBETA MED DEMENTA 

 
Uttryckta känslor i arbetet 

Vårdpersonal som arbetar med dementa anser sig ha en låg position och de upplever 

att de inte är erkända och bekräftade i samhället (Edberg et al., 2008). Personalen har 

påverkats av att de inte fått uppskattning för sitt arbete från de dementa och deras 

anhöriga (McCarty & Drebing, 2003). 

 

Arbetet är ofta utmattande för personalen då de varje dag möter samma dementa med 

samma omfattande behov (Hansebo & Kihlgren, 2001). Arbetet känns ibland 

rutinmässigt och tråkigt (Hansebo & Kihlgren, 2001; Skovdahl et al., 2003) med brist 

på respons från de dementa (Hansebo & Kihlgren, 2001). Somliga vill sluta jobba 

med dementa eftersom arbetet är alltför påfrestande och inte innehåller tillräckligt 

med utmaningar (Skovdahl et al., 2003). Ekonomiska skäl kan vara en orsak till att de 

har fortsatt arbeta (Sung et al., 2005). 

 

Vardagliga omvårdnadssituationer har beskrivits med ord som glädje och trivsel där 

personalen speglat känslor av empati, hänsyn, kärlek och ömhet. När vårdpersonalen 

beskrivit sina negativa känslor har de använt fler ord och en större intensitet än när de 

beskrev de positiva känslorna. Maktlöshet, förtvivlan och sorg är negativa känslor 

som framkommit (Berg et al., 1998). Trots det är omvårdnaden av de dementa oftast 

en positiv upplevelse (Edberg et al., 2008). Vetskapen om att de dementa behöver 

någon som tar hand om dem är det mest positiva med jobbet. Personalen tycker om 

uppskattningen, berömmet och erkännandet de får för omvårdnaden av de dementa. 

Personalen menar att de mår bra av att ta hand om de dementa och få uppskattning av 

de anhöriga (Sung et al., 2005).  

 

Vårdpersonalen önskar att de kunde göra mer för de dementa, men utan resurser, 

möjligheter eller förmågor ökar känslan av stress och frustration (Edberg et al., 2008). 

Känslor av skuld uppkommer när personalen tyckt att de hade kunnat göra mer 

(Edberg et al., 2008; Skovdahl et al., 2003). Stress uppstår när tröst inte hjälpt och när 

lindring av emotionell, existentiell eller fysisk smärta inte kunnat uppnås. Personalen 
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vet hur de skulle kunna lindra ångest och oro men har ingen egen kraft att göra det 

med. De riskerar att själva tyngas ner av de dementas känslor. Personalen måste 

balansera de dementas behov mot sitt eget välbefinnande (Edberg et al., 2008).  

 

Svåra omvårdnadssituationer 

Ett positivt arbetsklimat är en viktig faktor för att vårdpersonalen ska klara av att 

hantera krävande beteenden hos dementa (Skovdahl et al., 2003). De dementa 

beskrivs som egoistiska och krävande med begränsade förmågor att se andras behov, 

med brist på hämningar och omdöme, samt som svåra att hantera för personalen 

(Edberg & Edfors, 2008).  

 

Personalen ser på de dementa som en grupp känsliga människor (Train et al., 2005). 

Deras växlande humör associerades med svårigheter för alla parter och har skapat 

känslor av belastning för personalen (Hansebo & Kihlgren, 2001). En av 

svårigheterna är oron hos de dementa. Ändringar i de dagliga rutinerna kan utlösa 

oro. En annan svårighet är ilska som ofta uttryckts verbalt, men även fysiskt våld 

förekommer. Ilskan har tolkats som en inre frustration som den demente inte kunnat 

hantera (Edberg & Edfors, 2008). Vårdpersonalen har för avsikt att hjälpa de dementa 

på bästa sätt, men när det inte lyckas och aggressivitet uppstår har personalen känt sig 

maktlösa. Personalen har uttryckt känslor av obalans när de talat om aggressivitet 

(Skovdahl et al. 2003). Att kommunicera på ett tydligt sätt och vara varsam är det 

bästa sättet för personalen att hantera en dement som går till angrepp (Train et al., 

2005).  

 

Personalen får ständigt upprepa sig för att få den demente att delta i de dagliga 

aktiviteterna. De är tvungna att använda befallande tonläge eller själva ta över 

uppgiften åt den demente om denne inte reagerar på en gång (Hansebo & Kihlgren, 

2001). Det är svårt att engagera de dementa i meningsfulla sysslor; de beskrivs sakna 

energi och motivation (Edberg & Edfors, 2008). Samarbetet med den demente är ofta 

associerat med svårigheter och har kunnat leda till konflikter eller aggressivitet från 

den demente, vilket påverkat omvårdnaden. Personalen ser det som viktigt att ta till 

vara på de tillfällen när de dementa vill samarbeta (Hansebo & Kihlgren, 2001).  
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Olika beteendesymtom samt bristen på respons från de dementa gör att personalens 

tålamod prövas. I spända situationer har personalen satt upp egna barriärer inför de 

dementa (Berg et al., 1998). Behov finns av klara regler i oacceptabla situationer där 

personalen vänligt men bestämt satt gränser. De menar att bråk inte kan startas om 

allting och att konflikthantering måste ske på ett konstruktivt sätt (Edberg & Edfors, 

2008).  

 

Integritetsbevarande 

Vårdpersonalen definierar och bestämmer i de dementas liv (Berg et al., 1998). 

Personalen ser det som en plikt att göra sitt bästa och att visa respekt. De vill 

behandla de dementa som vuxna och anser att det är viktigt att ta hänsyn till deras 

önskemål och behov. Personalen menar att om de dementa inte ses som deras 

jämlikar, kan det uppfattas som kränkande. Omvårdnaden kan ibland bli rutinmässig 

och de dementas förmågor lämnas utan hänsyn. Handlingar som anses självklara kan 

också vara kränkande mot den dementes integritet (Hansebo & Kihlgren, 2001).  

 

Vårdpersonalen har visat förståelse inför de dementas förlust av egna förmågor (Berg 

et al., 1998) och varit medvetna om deras önskan om självständighet. Trots att 

personalen alltid försökte göra sitt bästa har de varit medvetna om att de inte alltid 

valt handlingar som främjat de dementas integritet (Hansebo & Kihlgren, 2001). 

Många handlingar görs utan den dementes visshet eller samtycke trots att 

ömsesidighet kan uppnås. Handlingar gjorda med tvång kan såra den demente och 

skapa negativa relationer (Berg et al., 1998). Personalen tvingas ofta genomföra 

handlingar som strider mot den dementes vilja (Edberg et al., 2008; Hansebo & 

Kihlgren, 2001) men anses vara för dennes eget bästa, och konsekvenserna är inte 

sällan aggression och frustration från den dementes sida (Hansebo & Kihlgren, 2001). 

Att genom medvetna handlingar kränka den dementes autonomi och integritet ger 

känslor av skuld (Edberg et al., 2008).  

 

Vårdpersonalen har försökt skydda de dementa och hjälpa dem att bevara sin 

värdighet, ofta utan att lyckas, till exempel när någon av de dementa klädde av sig 

naken inför de andra. Stunder av klarhet kan ge den demente insikt i den egna 
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situationen (Edberg et al., 2008) och det är svårt att mildra lidandet då situationen 

upplevdes lika förfärlig av personalen som av de dementa (Edberg et al., 2008; 

Edberg & Edfors, 2008). För att skydda de dementas självrespekt har personalen 

försökt att assistera i situationer där de förstått att de dementa inte klarat sig själva 

(Hansebo & Kihlgren, 2001).  

 

ORGANISATION OCH LEDARSKAP  
 
Brist på resurser 

Personalen har uttryckt oro över avsaknaden av resurser och tidsbrist (Edberg et al., 

2008), samt ett dåligt stöd från ledningen (Albinsson & Strang, 2002; Edberg et al., 

2008; Skovdahl et al., 2003). De dementas behov konkurrerar med anhörigas, andra 

dementas, organisationens och personalens behov. Vårdpersonalen beskriver hur de 

ofta fått väga de anhörigas behov mot den dementes behov och att det har varit svårt 

att få tiden att räcka till båda parter då tidsfördelningen enbart varit beräknad till den 

demente (Edberg et al., 2008). Det är omöjligt att vara involverad i vården av flera 

dementa samtidigt (Berg et al., 1998). Tidsbrist skapar frustration; ibland har de inte 

tid att ägna till de dementa eller ens svara på deras frågor. Personalen känner sig 

ignorerade eller att de inte tas på allvar av ledningen (Skovdahl et al., 2003). 

 

Brist på resurser leder till att kortsiktig planering blir vanligare, med negativa 

konsekvenser för både personal och dementa som följd (Hansebo & Kihlgren, 2001). 

Personalbrist är ett problem på vårdhemmen och personalen vill inte arbeta 

underbemannade (Sung et al., 2005). En låg bemanning gör att det blir extra svårt att 

göra de dementa delaktiga i sin egen vård (Hansebo & Kihlgren, 2001). Arbetsstress 

och personalnedskärningar medför att tiden för de dementa inte räcker till och att 

arbetet riskerar att bli automatiserat. Vårdpersonalen försöker dock göra sitt bästa 

trots minskad personalstyrka (McCarty & Drebing, 2003).  

 

Behov av kvalitetsutveckling 

Det finns åsikter om bristande ledarskap. I få fall beskriver personalen ett tydligt 

ledarskap som innefattade kunniga och delaktiga ledare, i vissa fall har ledningen 
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beskrivits som okunnig eller ointresserad av demensvården. Personalen menar att 

daglig tillgänglighet till ledaren är viktigt (Albinsson & Strang, 2002).  

Vårdpersonalen känner sig som de dementas advokater (Albinsson & Strang, 2002; 

Edberg et al., 2008); konstant försvarandes deras rättigheter och välmående, ibland på 

egen bekostnad (Edberg et al., 2008). De är inte nöjda med samarbetet i arbetslaget 

och önskar att kontakten med läkaren vore bättre. Läkaren arbetar ofta i nära 

samarbete med sjuksköterskan, och övrig personal känner sig därmed utanför. Ibland 

deltar dock personal och anhöriga i en gemensam planering tillsammans med läkaren. 

Flera avdelningar har strävat efter att kunna konsultera en läkare på fasta tider, vilket 

upplevts som positivt (Albinsson & Strang, 2002). 

 

En viktig fråga är om dementa ska fortsätta att bo på samma avdelning livet ut, 

oberoende av sjukdomsgrad. En del personal har tyckt att det ger trygghet både till de 

dementa och också deras anhöriga, det kräver dock en mer flexibel bemanning 

(Albinsson & Strang, 2002). Andra i personalen tyckte istället att vården ska ske på 

speciella avdelningar (Albinsson & Strang, 2002; Hansebo & Kihlgren, 2001), som 

anpassats för dementa i ett terminalt skede (Albinsson & Strang, 2002). Personalen 

upplever att de vårdat dementa som krävt mer än vad de har kunnat klara av (Train et 

al., 2005). 

 

 

DISKUSSION 

 
RESULTATDISKUSSION  
 

Syftet var att belysa vårdpersonalens erfarenheter i arbetet med dementa på vårdhem.  

I resultatdiskussionen behandlas de tre delar ur resultatet; ’omvårdnadsarbetet’, 

’utveckling och utbildning’ samt ’ledarskap’, som kan anses vara huvudresultaten. 

Som blivande sjuksköterskor vill vi genom diskussionen koppla resultaten till 

sjuksköterskans ansvarsområden och lyfter därför ur sjuksköterskan ur begreppet 

vårdpersonal för att tydliggöra sjuksköterskans roll i arbetslaget på vårdhemmen.  
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Omvårdnadsarbetet 

I resultatet framkom det att vårdpersonalen såg det som en plikt att göra sitt bästa och 

visa respekt. Ibland innebar arbetet att de var tvungna att utföra handlingar som inte 

var i enlighet med den dementes vilja, då det av personalen ansågs nödvändigt. Att 

medvetet kränka den dementes integritet gav personalen skuldkänslor.  

Martinsen (1989) knyter den moraliska aspekten i omvårdnaden till att handla 

förnuftigt. För att handla förnuftigt måste hänsyn tas till; situation, de inblandade 

parterna, etiska normer och värderingar. Omsorg kräver en förståelse för den andres 

situation och bygger på en delad vardag. Omsorg bygger på sjuksköterskans 

professionella och etiska bedömning av situationen. En grundläggande princip är att 

ta ansvar för de svaga, där en särskilt viktig omsorgsgrupp är de människor som på 

grund av sjukdom och ålder inte själva kan tillgodose sitt hjälpbehov (Martinsen, 

1989 s. 48-49, 69, 79-80). I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor 

beskrivs hur sjuksköterskans arbete ska utgå från ett etiskt förhållningssätt samt 

bedrivas med vetenskap och beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen, 2005). Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen är ett av målen för hälso- och sjukvården, god vård på lika 

villkor. Respekt ska visas för den enskilda människans värdighet och människors lika 

värde. Vården ska i största möjliga mån bedrivas i samråd med patienten och på ett 

sätt som ger patienten trygghet (SFS 1982:763). Vi har stor förståelse för den etiska 

och moraliska problematiken och anser att all omvårdnad har ett etiskt omfång. Varje 

sjuksköterska måste ta ett eget etiskt ansvar i varje handling. De etiska 

frågeställningarna i vården är svårbedömda, speciellt inom demensvården eftersom 

många dementa inte kan föra sin egen talan. Om sjuksköterskan för ett etiskt 

resonemang med sina medarbetare kan ett etiskt tankesätt väckas och medarbetarnas 

skuldkänslor kan lindras genom att de för detta resonemang i den eventuella 

integritetsberövande situationen.  

 

Resultatet visade även att vårdpersonalen upplevde fina stunder tillsammans med de 

dementa, personalen menade att känslan av att vara behövd var positiv. Personalen 

tyckte om den uppskattning och det beröm som de fick för omvårdnaden av de 

dementa. Liknande resultat framkom i en studie gjord av Kristiansen, Hellzén och 

Asplund (2006) där det var viktigt för vårdpersonalen att få bekräftelse av de 
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dementa. Att få ett svarsleende gav samma tillfredsställelse som verbal 

kommunikation. Personalen menade att de alltid ville väl (Kristiansen et al., 2006). Vi 

tror att de som arbetar med dementa ofta trivs med sitt arbete men att uppmuntran och 

uppskattning behövs i större utsträckning för det arbete som utförs. Sjuksköterskan 

kan spela en viktig roll i att inspirera och handleda personalen i svåra 

omvårdnadssituationer och i arbetet runtomkring de dementa. 

 

Utveckling och utbildning  

En tolkning av resultatet är att vårdpersonalen hade uppfattningar om att kunskapen 

om demens var bristfällig och de såg ett behov av utbildning för förbättring av 

kunskap och kompetens. För att kunna fortsätta med det krävande arbetet ansågs 

regelbunden handledning som en avgörande förutsättning. Socialstyrelsen menar att 

det ingår i sjuksköterskans ansvarsområde att utbilda och handleda medarbetare och 

medverka i kompetensutveckling av medarbetare, arbetslag och vårdkedja 

(Socialstyrelsen, 2005). Enligt SKL (2007) var det 58 procent av de omkring 15000 

undersköterskor och vårdbiträden som rekryterades år 2006 som hade 

vårdutbildningar (SKL, 2007 s. 73). Demenssjuksköterskor5 förekom i 39 procent av 

Sveriges kommuner. Totalt fanns det ungefär en demenssjuksköterska per 750 

dementa personer (SBU, 2006 s. 68). Vår tolkning är att en stor del av problematiken 

ligger i att andelen omvårdnadsutbildad personal är för låg och att antalet 

sjuksköterskor med speciell inriktning mot demensvård är för få. Personalen behöver 

kvalificerad handledning, exempelvis av en utbildad demenssjuksköterska, under 

arbetet för att utvecklas och utföra ett arbete av god kvalitet.  

 

Ledarskap  

Åsikter om bristande ledarskap framkom i resultatet. Dock beskrevs vid ett fåtal 

tillfällen ett tydligt ledarskap som innefattade kunniga och delaktiga ledare. 

Samarbetet mellan olika yrkeskategorier i arbetet upplevdes som bristfälligt av 

vårdpersonalen. Liknande resultat har Fläckman, Fagerberg, Häggström, Kihlgren och 

Kihlgren (2007) kommit fram till; personalen ansåg att det var viktigt med en stark 

                                                 
5 Demenssjuksköterskor är sjuksköterskor med speciell utbildning i demensvård och med särskild  
arbetstid avsatt för att fungera som samordnare, utbildare och kontaktsköterskor för demensvården  
(SBU, 2006 s. 68) 
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ledare, som vågar stå på sig och inte gömmer sig i svåra situationer. Delar av 

personalen kände sig övergivna av ledaren och var besvikna på det bristande stödet 

ifrån denne. Personalen tyckte att en bra ledare borde kunna ge stöd, kommunicera, se 

dem och vara synlig. Vårdpersonalen förde sjuksköterskans roll på tal, de såg 

sjuksköterskan som ett stort stöd, dock bara vid medicinska frågor och inte som en 

ledare (Fläckman et al., 2007). Socialstyrelsen beskriver att sjuksköterskan utifrån 

patientens behov, systematiskt ska leda, prioritera, fördela, koordinera och utvärdera 

omvårdnadsarbetet i arbetslaget utifrån personalens kompetens. Sjuksköterskan ska 

även utifrån kännedom om gruppdynamik stärka gruppen och deras förmåga till 

konflikthantering och problemlösning (Socialstyrelsen, 2005). Vår åsikt är att 

sjuksköterskan måste se sig själv som, och våga vara, en arbetsledare för 

personalgruppen. En tvåvägskommunikation bör föras mellan vårdpersonal och 

ledning för att skapa ett gott samarbete. Det är viktigt att inte sjuksköterskan får ett 

allt för tungt ansvar som ledare vilket medför att ledningen måste ta ett stort ansvar i 

att möta upp och stötta sjuksköterskans ledarskap.  

 

I resultatet framkom begreppet stöd vid flera tillfällen. Det visade sig att 

vårdpersonalen uppfattade stödet från samhället, ledningen, anhöriga och sin egen 

familj som bristfälligt. I en studie utförd av Hane och Wennberg (2004) framkommer 

det att stöd från ledningen möjliggör flexibilitet och nytänkande. En viktig 

ledningsuppgift är att vårda arbetsplatsens sociala kapital. Det är viktigt att ledningen 

bekräftar personalens vilja att utföra ett bra arbete (Hane & Wennberg, 2004 s. 8-11). 

Vi menar att samhället inte har förmågan att ge ett direkt stöd till vårdpersonal, 

anhöriga eller de dementa och att de dementa och deras anhöriga varken kan eller ska 

ge stöd. Eftersom vårdpersonalen uttrycker ett behov av stöd bör det ges av 

ledningen. Sjuksköterskan ska kunna ge stöd till vårdpersonal, anhöriga och de 

dementa på ett professionellt sätt. Dock kan sjuksköterskan behöva eget stöd för att 

klara av detta. Enligt International Council of Nurses [ICN] etiska kod för 

sjuksköterskor har sjuksköterskan ett ansvar för att sköta sin egen hälsa så att 

förmågan att ge vård inte äventyras (ICN, 2007 s. 5). Vi tolkar detta som att 

sjuksköterskan har ett ansvar i utveckling av egna strategier, såväl fysiska som 

psykiska, för att klara av det krävande arbetet.  
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METODDISKUSSION 
 

Litteraturstudien utfördes under en begränsad tid, vilket krävde ett begränsat 

materialurval. Vi valde att endast söka kvalitativa artiklar då vårt syfte hade en 

kvalitativ utformning. Våra språkkunskaper gjorde att artiklar skrivna på annat språk 

än svenska och engelska exkluderades. Vissa artiklar som valdes ut efter genomgång 

av titel och abstrakt var inte möjliga att hitta i fulltext på grund av kostnads- och 

tidsbegränsning. Ovanstående nämnda faktorer kan ha medfört att relevant forskning 

förbisetts. 

 

Efter urvalet återstod nio artiklar till resultatet, vilket kan uppfattas som få. Efter att 

ha bearbetat och analyserat artiklarna grundligt med bra resultat ansåg vi att 

materialet var tillräckligt stort för att ge ett brett perspektiv på vårdpersonals 

upplevelser. Efter ett antal sökningar återkom samma artiklar, i olika databaser, vilket 

tyder på att området täckts upp på ett tillfredsställande sätt. Resultatet kan anses vara 

alltför omfattande, men vi anser att det är viktigt att inte ta bort material, då det kan 

medföra att egna värderingar styr, eventuellt hade frågeställningar kunnat hjälpa oss i 

resultatutformningen. Några studier är delvis skrivna av samma författare, men alla 

studier bidrog med fakta och kompletterade varandra på ett bra sätt. Sökorden utgick 

från valt syfte och vi anser att vi genom sökorden fann relevanta publikationer.  

 
Bedömningsinstrumentet som användes medförde att artiklarna blev relevant och 

systematiskt bedömda, vilket bidrar till god vetenskaplig kvalitet. 

Kvalitetsbedömning och analys av utvalda artiklar gjordes först individuellt och sedan 

gemensamt av författarna, vilket minskar risken för att viktig fakta förbisetts och egna 

feltolkningar gjorts. Därmed kan trovärdigheten stärkas.  

 

Innehållsanalys genomfördes på insamlat material. Vi har gjort vårt yttersta för att 

översätta den engelska texten utan att ändra det ursprungliga budskapet. Risk för 

feltolkningar finns då engelska inte är vårt modersmål. Vi upplevde det som en styrka 

att vara två författare som kunde ge varandra respons, synpunkter och idéer. Ibland 

har meningsenheter passat under flera kategorier, vilket analysmetoden inte 
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förespråkar. I de fallen har vi bestämt till vilken kategori som meningsenheten hör, 

utifrån tolkning av textens innebörd. Resultatet som framkom efter analysen har 

kontrollerats mot artiklarna som använts för att säkerställa att den ursprungliga 

betydelsen inte gått förlorad. 

 

Att forska på dementa kan vara etiskt känsligt. I denna litteraturstudie bedöms det 

dock att ingen tagit skada eftersom det är personalens upplevelser som ligger i fokus 

och hänsyn har tagits till den etiska kvaliteten i utvalda artiklar.  
 

I artikeln av Train et al. (2005) förekommer upplevelser från anhörigas, personalens 

och den dementes perspektiv. Där var vi noggranna med att endast inkludera det som 

motsvarade syftet och har därmed inte kunnat samla så mycket material från den 

studien. Studien av Sung et al. (2005) är utförd i Taiwan som har en kultur vilken inte 

är direkt överförbar till Sveriges. Artikeln användes trots detta då den beskriver 

vårdpersonalens erfarenheter på värdefullt sätt för resultatet. Sverige är ett 

mångkulturellt land och vi anser att resultatet kan tillföra nya kunskaper om 

vårdpersonalens erfarenheter av arbetet med dementa på vårdhem.  

 

Vi anser att resultatet i vår studie kan vara överförbart till att förstå vårdpersonals 

erfarenheter av att vårda dementa personer på vårdhem. 

 

SLUTSATSER 
 
Vi anser att vårdpersonalen har ett krävande arbete och att de är värda mer 

uppskattning och uppmärksamhet för det viktiga uppdraget som de har i omvårdnaden 

av de dementa. Vårdpersonalen behöver få en möjlighet att känna stolthet i sitt yrke 

och genom att uppmärksamma deras arbete kan yrkets position i samhället stärkas.  

 

Vår åsikt är att sjuksköterskan genom att bli trygg i sin roll som ledare kan inspirera 

och leda övriga i arbetslaget. Sjuksköterskan, som har i sin yrkesroll att vara ledare, 

bör inta den rollen i en större utsträckning. Detta är av särskild stor vikt på vårdhem 
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            Omvårdnad  
                                

 
Ledarskap Utveckling  

och utbildning 

där arbetsledningen precis som det framkommer i resultatet inte alltid upplevs som 

tillräckligt närvarande. 

 
Vi har valt att presentera sjuksköterskeyrket med en modell som symboliserar de 

kategorier som framkom i resultatet, omgärdat av ett etiskt förhållningssätt och en 

helhetssyn, se figur 1. 

 

 

 

 
 

                                     Etiskt förhållningssätt 

 

 
                 Helhetssyn 

 

 

 

 
 
Figur 1. Sjuksköterskeyrket med helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt ©  

 

Vi har under litteratursökningarna sett att mängden litteratur om hur sjuksköterskan 

bör ge stöd till anhöriga och dementa är stor medan mängden litteratur om stöd till 

sjuksköterskan i jämförelse är mycket knapp. Vi menar därmed att vidare studier bör 

utföras inom det området. 

 

Vi anser att resultatet bidrar till större förståelse för vårdpersonalens erfarenheter och 

hoppas att det bidrar till vidare kunskaper och forskning inom området.  
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BILAGA 1 Redovisning över litteratursökningar 
 

Datum  Databas Sökord Avgränsningar Antal  
Träffar 

Förkastade Utvalda 
(antal) 

Använda i resultatet 

4/9 
 

Cinahl dement+ 
nurs+ 
attitude+ 
“qualitative studies” 

English 
Peer-reviewed 

 

      53 *23 
**23 
***1 
****0 

       6 Albinsson & Strang (2002) 
 

Edberg et al. (2008)  
 

Edberg & Edfors (2008) 
 

Skovdahl, Kihlgren & Kihlgren 
(2003) 

 
Sung, Chang & Tsai (2005)  

 
Train, Nurock, Kitchen, Manela & 
Livingston (2005) 
 

8/9 Pubmed Nurse 
attitude 
dementia 

English 
Aged 65+ years 
Nursing journals 

      108 *85 
**19 
***2 
****1 

       1 Hansebo & Kihlgren (2001) 
 

 
 

 
* antal förkastade artiklar efter läsning av titel 
** antal förkastade artiklar efter läsning av abstrakt 
*** antal förkastade artiklar efter kvalitetsbedömning 
**** artiklar med förekomst i flera databaser 
+ Står för trunkeringstecken 

 
Manuell sökning 

 

 Berg, Hallberg & Norberg (1998) 
                       Related articles i PubMed  
 McCarty & Drebing (2003) 
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BILAGA 2 Redovisning av de artiklar som inkluderats i resultatet 
 

Författare 
Årtal 
Land 

Syfte Design/ 
Ansats 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Albinsson & 
Strang 
 
2002 
 
Sverige 

Syftet var att beskriva 
personalens åsikter inom 
demensvård, angående 
hur vården av dementa i 
själva verket är idag och 
hur det tycker att den 
borde vara. Fokus var på 
ledarskap och andra 
organisatoriska faktorer. 

Kvalitativ 
intervjustudie. 
Explorativa och 
semi-
strukturerade 
intervjuer. 

Totalt 31 
personer 
intervjuades. 22 
kvinnor och 9 
män, med en 
medelålder på 
34 år som hade 
jobbat mellan 2 
till >25 år inom 
äldrevård och 
demensvård. 

En modifierad 
fenomeno-
grafisk 
analysmetod. 

Studien visade att 
det fanns en brist 
på dagligt 
ledarskap. Ingen 
av de intervjuade 
var nöjda med 
lagarbetet i 
vården av den 
demente. Lite 
eller ingen 
utbildning gavs 
till personalen. 
 

Grad I 

Berg, Hallberg & 
Norberg 
 
1998 
 
Sverige 

Syftet var att utforska 
sjuksköterskors 
personliga kunskap om 
patienter, sig själva och 
vårdföreskrifterna. 

Del av större 
studie.  
Ostrukturerade 
intervjuer, öppna 
frågor vid två 
tillfällen. 

 

13 sjuk-
sköterskor, 
(nattpersonal 
exkluderade). 
Två bortfall. 

 

Fenomeno-
logisk-
hermeneutisk 
analysmetod. 

Sammanflätad 
livsvärld med 
negativa och 
positiva 
upplevelser. 
Finkänsligt 
tolkande arbete. 
Viktigt med 
kunskaper om 
patienten. 

Grad I 



2(4) 

Författare 
Årtal 
Land 

Syfte Design/ 
Ansats 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Edberg, Bird, 
Richards, 
Woods, Keely & 
Davis-Quarrell 
 
2008 
 
Sverige, 
Storbritannien 
och Australien 

Syftet var att utforska 
upplevelsen av belastning 
bland vårdpersonal i 
omvårdnaden av 
dementa. 

 

Sex fokusgrupper 
med 5-7 deltagare 
i varje grupp. Två 
sammankomster 
per grupp.  

Sammanlagt 35 
sjuksköterskor, 
vårdbiträden 
och 
socialarbetare 
från Sverige, 
Storbritannien 
och Australien.   

Kvalitativ latent 
och manifest 
innehållsanalys 

Belastning 
relaterad till 
miljöfaktorer som 
medarbetare, 
systemet, 
anhöriga, egen 
familj och 
samhällets 
attityder. 
Belastning 
relaterad till 
omvårdnaden av 
de dementa. 

Grad I 

Edberg & Edfors 
 
2008 
 
Sverige 

Syftet var att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
svårigheter och 
möjligheter i 
omvårdnaden av 
människor med 
demenssjukdom, 
övervägande frontallobs 
demens.  

 

Utforskande, 
deskriptiv, 
kvalitativ studie 
baserad på öppna 
intervjuer med 
sjuksköterskor.  

Totalt tio 
sjuksköterskor 
som arbetade på 
ett boende 
inkluderades.  

Kvalitativ latent 
och manifest 
innehållsanalys. 

Svårigheter var 
patientens 
oförmåga till  
hämningar och 
omdöme. 
Personalens 
professionella 
bemötande 
kännetecknades 
av konsekventa 
handlingar och 
skapandet av en 
positiv atmosfär. 

Grad I 
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Författare 
Årtal 
Land 

Syfte Design/ 
Ansats 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Hansebo & 
Kihlgren 
 
2001 
 
Sverige 

 

Syftet var att belysa de 
deltagande vårdarnas 
reflektioner över 
videoinspelade 
interaktioner. Ett annat 
syfte var att belysa om 
det fanns några ändringar 
i reflektionerna som 
resultat av interventionen 
gällande den 
individualiserade 
omvårdnaden.  
 

Återkopplande 
intervjuer, vid tre 
separata tillfällen. 

Fyra deltagande 
vårdare. Två 
video-
inspelningar per 
deltagare, innan 
och efter 
interventionen. 
Tre intervjuer 
för varje 
deltagare.  

Fenomeno-
logisk 
hermeneutisk 
analysmetod.  

Teman som 
framkom i 
intervjuerna var 
exempelvis 
positiv och 
negativ självkritik 
vid vårdandet. 
Fokus låg på 
patienten. Det 
fanns svårigheter 
i att förstå och 
tolka den 
dementes ”värld”. 

Grad I 

McCarty & 
Drebing 
 
2003 
 
USA 

Syftet var att utforska 
professionella 
vårdgivares uppfattningar 
och åsikter i relation till 
deras vård av patienter 
med Alzheimers 
sjukdom.  

Kvalitativ, 
utforskande, och 
deskriptiv design. 
Intervjuer. 

 

22 
professionella 
vårdgivare som 
vårdade 
patienter med 
Alzheimers 
sjukdom.  

Innehållsanalys. Teman som 
framkom var 
problematiskt 
beteende hos 
patienter med 
Alzheimers. 
Personalned-
skärningar. Stöd 
från medarbetare. 
Försök att skilja 
arbete och 
privatliv.  
 

Grad I 



4(4) 

Författare 
Årtal 
Land 

Syfte Design/ 
Ansats 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Skovdahl, 
Kihlgren & 
Kihlgren 
 
2003 
 
Sverige 

Syftet var att studera 
vårdpersonals 
reflektioner om, och 
attityder till, aggressivt 
beteende och hur de 
hanterade symtomen. 

Narrativa 
intervjuer. 
 

15 vårdpersonal 
som vårdade 
dementa 
anställda minst 
ett år, med 
erfarenhet av 
aggressivt 
beteende. 

Fenomeno-
logisk-
hermeneutisk 
analysmetod. 

Behov av balans 
mellan krav och 
kompetens, samt 
behov av stöd var 
två övergripande 
teman som kom 
fram. 

Grad I 

Sung, Chang & 
Tsai 
 
2005 
 
Taiwan 

 

Syftet var att utforska 
undersköterskors 
anledning att fortsätta sitt 
arbete inom långvården i 
Taiwan i arbetet med 
demenssjuka människor.  

Kvalitativ studie 
design med 
individuella 
semistrukturerade
intervjuer. 

Sexton 
undersköterskor 
deltog.  

Innehållsanalys. 
  

Grundläggande 
behov, relationer 
till boenden, 
arbetsmiljö, 
möjlighet till 
träning och 
tillfredställelse.  

Grad I 

Train, Nurock, 
Kitchen, Manela 
& Livingston 
 
2005 
 
England 

 

Syftet var att undersöka 
källor till tillfredställelse 
och missnöje inom 
dygnetrunt- boenden för 
dementa för att kunna ta 
fram rekommendationer 
till arbetsledningar inom 
dygnetruntomvårdnad. 

Semistrukturerade 
flexibla 
intervjuer.  

30 vårdpersonal 
varav 9 
arbetade inom 
vårdboenden,  
samt anhöriga 
och dementa. 

Innehållet 
analyserades, 
återkommande 
teman 
identifierades 
och kodades.  

Vårdpersonalen 
ansåg att 
svårigheter i 
hanteringen av 
boendes 
beteenden har 
ökat samt att 
bemanning och 
kunskap var 
inadekvat.  

Grad II 
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BILAGA 3 Instrument för vetenskaplig bedömning av kvalitativa studier 
 

Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt (Syfte, Metod, 
resultat = 3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
Metod     
Metodval adekvat till 
frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig  Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   
Urval (antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel  Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5 – 20 % < 5 % 
Bortfall med betydelse för 
resultatet 

Analys 
saknas/ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg  Medel Hög 
Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
Resultat     
Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning 
(redovisning, kodning 
etc.)  

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet 
(citat, kod, teori etc.)  

Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     
Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av egenkritik 
och felkällor 

Saknas Låg  God  

Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg  Medel God 

Slutsatser     
Överensstämmelse med 
resultat (resultatets 
huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
 
Total poäng (max 45) p p p P 

    P 
    % 
    Grad 

 
Grad I 80 % 
Grad II 70 % 
Grad III 60 % 

 
Carlsson och Eiman (2003 s.16). Den totala poängsumman har ändrats till 45 poäng då 
metodkriteriet om lungcancerdiagnos utelämnades ur originalversionen (författarnas anm.). 
 


