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Abstrakt: 

Bakgrund: Demenssjukdomarna ökar i hela världen vilket ställer stora krav på samhället, 

vården och på vårdpersonalen. Vården av den dementa patienten är mycket individuell och 

resurskrävande.  

Syfte: Att utforska och beskriva distriktssköterskans erfarenheter av omvårdnadsarbetet av 

den dementa patienten. 

Resultat: Denna litteraturstudie belyser att symtombilden hos patienten är ofta komplicerad 

och svårtolkad vilket medförde att sjuksköterskornas upplevelser skilde sig vida åt. Den 

erfarna sköterskan kunde förlita sig på sina förvärvade kunskaper och färdigheter vilket gav 

trygghet även i situationer som av den med mindre erfarenhet beskrev som hotfulla och 

chockartade. Oavsett erfarenhet förelåg det stor enighet bland sjuksköterskorna att 

personcentrerad vård var av yttersta vikt. 

Slutsats: Tid, personal och erfarenhet var både önskemål från sjuksköterskorna och viktiga 

delar i patienternas goda omvårdnad och personalens goda arbetsmiljö. 

 

Nyckelord: Demens, Distriktssköterska, Erfarenhet, Sjuksköterska 

 
 

 

Background: Dementia diseases increase throughout the world, which places great 

demands on society, healthcare and healthcare professionals. The care of the demented 

patient is individual and resourceful. 

Objective: To explore and describe the community health nurses experiences of nursing 

patients with dementia. 

Result: This literature study illustrates the symptom source of the dementia patient is often 

complicated and difficult and the nurses´experiences differed widely. The experienced nurse 

could rely on her acquired knowledge and skills which also gave safety in situations such as 

those of less experience described as threatening and shocking. Regardless of experience 

there was a great deal of unanimity among nurses that person-centred care was of the utmost 

importance. 

Conclusion: Time, staff and experience were both wishes of the nurses and important parts 

of the good care of the patient and the staffs good working environment. 

 

Keywords: Dementia, Community Health Nursing, Experience, Nurse, Nursing, nurses 

community health. 
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1. Introduktion: 

Demens är ett samlingsnamn för närmare 100 olika sjukdomstillstånd orsakade av 

sjukdomar eller skador som drabbat hjärnans nervceller.  Sjukdomen drabbar vanligtvis den 

äldre befolkningen och utgör  i dagsläget Sveriges fjärde största folksjukdom (Akademiskt 

primärvårdscentrum, u.å. s.5). 

Var tredje sekund i världen drabbas en människa av demens, detta medför att år 2050 

förväntas 152 miljoner människor vara drabbade.  I USA dödar Alzheimer fler människor än 

bröst och prostatacancer tillsammans, i England och Wales är sjukdomen den vanligaste 

dödsorsaken. Sedan 1998 har ett hundratal olika läkemedel mot demens testats, trots detta 

finns ännu inget botemedel. Endast fyra läkemedel har godkänts, vilket i bästa fall lindrar 

delar av den drabbades symtom (Pattersson, 2018). 

 

2. Bakgrund:  

 

 2.1 Ordet demens  

Sinnessjukdom och galenskap användes tidigare synonymt med ordet demens. Ordets rätta 

betydelse kommer dock ursprungligen från latinets “de mens” som betyder “utan själ”  och 

syftar till det förvärvade, långvariga kliniska tillstånd som över tid ofta förvärras  

(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2006, s. 6-17). 

I den medicinska ordboken har man valt att definiera ordet demens som en  

“intellektuell och känslomässig försämring orsakad av sjukdomar och skador som drabbar hjärnan, 

t.ex. Alzheimers sjukdom” (Medicinsk ordbok, u.å.).  

 

2.2 Förekomst av demens 

Enligt statistiska centralbyrån uppgick andelen personer i Sverige i åldersgruppen 75 - 84 år 

till 628 721 stycken. Med stigande ålder ökar också risken att insjukna i en demenssjukdom, 

vid 65 års ålder är förekomsten av demens 1% för att sedan öka till över 50% vid 90 års ålder 

(SBU, 2006, s. 7).  20 000 - 25 000 personer i Sverige insjuknar varje år i en demenssjukdom, 

detta innebär att det lever mellan 130 - 150 000  personer med någon form av 

demenssjukdom i Sverige (Socialstyrelsen, 2018, s. 11). Av dessa bor i Sverige ungefär 50 000 
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- 60 000 av de demenssjuka människorna i ordinärt boende, av dessa har cirka 16 000 diagnos 

mild eller måttlig demens (Regeringskansliet, 2003, s.101).  

 2.3 Symtom 

Det huvudsakliga symtomet för demenssjukdom är nedsatt minnesfunktion, glömska utgör 

dock bara en del i demenssjukdomen. För att diagnosen demens ska ställas ska både minnes 

och tankeförmågan vara nedsatt i sådan omfattning att det för individen i jämförelse med 

tidigare kognitiva funktionsnivå innebär en avsevärd försämring. Andra för sjukdomen 

vanliga symtom är försämrad tanke, kommunikation och orienteringsförmåga. Minskad 

praktiskt förmåga är ett symtom vilket leder till svårigheter att upprätthålla inlärda 

färdigheter eller klara vardagssysslor. Vissa drabbade utvecklar även 

personlighetsförändringar där bristande insikt, dåligt omdöme, hämningslöshet, 

aggressivitet, brist på empati och känslomässig avtrubbning kan uppkomma   

(SBU, 2006, s.6-17). 

 

 2.4 Indelning 

De olika demenssjukdomarna brukar delas in i huvudgrupper bestående av 

primärdegenerativa sjukdomar, vaskulära sjukdomar, sekundära sjukdomar och 

blanddemens. Alzheimers sjukdom, Lewy Body demens, Parkinsons sjukdom och 

Frontotemporal demens räknas till den primärdegenerativa gruppen och orsakas genom att 

hjärnceller i onormal omfattning förtvinar och dör. Symtomen skiljer sig åt mellan de olika 

demenssjukdomarna, vilket beror på att symtomen är relaterad till vilken del av hjärnan som 

är skadad.  Vaskulär sjukdom uppkommer genom att blödningar eller blodproppar stoppar 

syretillförseln till hjärnan. Vilka symtom som uppträder beror på vilka delar av hjärnan som 

drabbats av syrebristen. Dessa demenssymtom uppkommer ofta hastigt och märkbart, 

tillståndet kan vara stabilt för att därefter åter försämras. Denna demensform uppträder 

vanligtvis efter till exempel stroke. Sekundära sjukdomar handlar om ett 70-tal olika 

sjukdomar och skador som kan, men inte alltid behöver leda till demenssjukdom, till 

exempel är  Syfilis och HIV sjukdomar som kan framkalla demens. Alkoholmissbruk och 

exponering för lösningsmedel kan ge hjärnskador som i sin tur utlöser demens. 

Blanddemens innebär att personen har fler än en demenssjukdom vilket är särskilt vanligt i 
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de högre åldersgrupperna. Det kan därför vara svårt att avgöra vilka orsaker som ligger 

bakom demens symtomen (Svenskt demenscentrum, 2016). 

 

 

2.5 Vård  

Demens går inte att bota, målet med vården är att underlätta vardagen för den drabbade och 

bibehålla en god livskvalite så länge som möjligt. För att uppnå detta tillämpas 

personcentrerat förhållningssätt vilket sätter den drabbade personen i fokus. Personlig 

omvårdnad och vårdmiljö, ökad förståelse för de svårigheter och problem som kan uppstå 

utgör viktiga delar i hälso och sjukvårdens åtgärder för att uppfylla detta mål 

(Socialstyrelsen, 2017, s. 7).  

 

Den personcentrerade vårdens ramverk beskrivs av Mc Cormac och Mc Cane (2006) utgöras 

av: 

- Förutsättningar, vilket fokuserar på sjuksköterskans egenskaper 

- Vårdmiljö, som fokuserar på det sammanhang vilket vilket vården ges. 

-  Personcentrerade processer, som syftar till att leverera vård genom aktiviteter 

- Förväntade resultat, vilket är resultatet av effektiv personcentrerad omvårdnad. 

Målet för dessa ramar är personcentrerad vård med känsla av välbefinnande, omsorgsfullt 

och engagerat vårdarbete i positiv vårdmiljö där patientens övertygelse och vilja tillvaratas. 

 

Då demenssjukdom påverkar i stort sett  livets alla delar  leder det till återkommande etiska 

frågeställningar. Dessa etiska frågeställningar är ofta svåra och komplicerade vilket kräver 

en aktiv etisk reflektion som grundar sig  i kunskap och värdering. En god livskvalitet är ett 

viktigt mål i omvårdnaden av personer med demenssjukdom, dock saknas bra metoder för 

att skatta livskvalitet ur den demenssjukes perspektiv. Grunden för den goda vården har ett 

bra och relevant sakinnehåll och en väl fungerande relation mellan vård och patient (SBU, 

2006, s.6-17). 

En lyckad vårdinsats leder till minskad oro och bättre livskvalitet för patienten och en bättre 

arbetsmiljö för  närstående och personal. Andra åtgärder kan vara att ge stöd och utbildning 

till närstående och vårdpersonal. Vid de tillfällen läkemedel används är det viktigt att 



 

4 
 

läkemedlets effekt och biverkningar utvärderas regelbundet så att patienten inte utsätts för 

onödiga risker gällande läkemedelsbiverkningar (Läkemedelsverket, 2017).  

 

 

2.6 Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom 

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens förkortas vanligtvis BPSD och syftar till 

de personlighetsförändringar och känslomässiga störningar som demenssjukdom kan leda 

till. Personlighetsförändringar kan bland annat yttra sig genom aggressivitet vilket kan leda 

till slag, sparkar och hot. Den sjuke kan vara elak, använda svordomar eller andra fula ord 

samt ropa högt. Det är också vanligt att den sjuke vandrar oavbrutet, vilket i  sin tur kan leda 

till att den sjuke går vilse. Hallucinationer och ångest är exempel på psykiska symtom som 

kan förekomma hos den sjuke. Dessa symtom är jobbiga för både den sjuke och dennes 

omgivning (Läkemedelsverket, 2017). 

Beteendemässiga och psykiska symtom hör samman med demenssjukdom men även med 

patientens närmiljö. Genom att tillhandahålla ett lugnt och inbjudande klimat med positiv 

personal och positivt arbetsklimat kan symtom som vandringsbeteende, flykt och rastlöshet 

dämpas  (Edvardsson, Sandman, Nay & Karlsson, 2008). 

 

För att uppnå en lyckad vård är det viktigt med kunskap om demenssjukdomar och dess 

symtom, samt ett mänskligt förhållningssätt i vården av den drabbade personen. Vid 

behandling av demenssjuka personer med BPSD symtom är det därför i första hand specifik 

omvårdnad och inte läkemedel som ska tillämpas. Det finns ingen lösning som passar alla 

utan varje enskilt fall måste utreda var symtom för sig, för att sedan gå vidare med att lösa 

symtom och/eller bakomliggande orsak. Läkemedelsverket föreslår som första åtgärd att 

anpassa den sjukes miljö och bemötande utefter dennes symtombild (Läkemedelsverket, 

2017). 

 

  2.7 Hot och våld 

Personer med demenssjukdom tillhör riskgruppen för att utöva hot och våld i samband med 

omvårdnad. För att kunna undvika samt hantera sådana situationer är det viktigt att 

vårdpersonal har kunskap gällande samspel mellan vårdtagare och personal, riskfaktorer för 
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våld, hur olika sjukdomstillstånd påverkar patientens syn på omvärlden, att patientens 

reaktion är en del av kommunikationen samt att vårdpersonalens eget agerande påverkar 

patientens reaktioner. Empati möjliggör att vara igenkännande i situationer med försvårad 

kommunikation, samt att se kopplingar mellan eget agerande och vårdtagarens reaktion. Det 

sätt vårdgivaren betraktar vårdtagarens yttringar på har stor betydelse på hur denne sedan 

formar sin inställning och sitt agerande i interaktionen.  Om våldet ses som ett sätt att 

kommunicera med omgivningen i stället för för en ond handling kan det genom 

omvårdnadshandlingar främja samspelet dem emellan (Lundström, 2015). 

 

I en engelsk studie gällande vårdpersonalens syn på aggressivt beteende, orsaker och 

strategier för att hantera dessa framkom att de flesta incidenter inte kunde härledas till 

uppenbar provokation. Aggressiva incidenter skedde vanligtvis i samband med omvårdnad 

och riktades främst mot personalen. Det var också vanligt att patienten reagerade aggressivt 

i samspel med andra vårdtagare eller när patienten nekades något. Personal var starkt emot 

att stänga in eller hålla fast den aggressiva patienten och försökte i första hand att lugna och 

avleda patienten, medicinering förekom dock i mindre utsträckning (Pulsford, Duxbury & 

Hadi, 2011). 

 

2.8 Distriktssköterskans roll 

Inom hälso och sjukvård är distriktssköterska ett reglerat yrke med skyddad yrkestitel.  

Distriktssköterskan har en akademisk profession där hen oavsett huvudman inom 

primärvården har ett utökat ansvar för att leda och utveckla omvårdnaden samt att 

analysera och anpassa utbildningsbehovet efter individ och grupp. Distriktssköterskan kan 

arbeta inom många olika verksamhetsområden och vårdformer vilket medför varierande 

arbetsuppgifter med krav på förmåga till självständigt arbete.  

Grunden i distriktssköterskans arbete beskrivs som möten med människor. Möten oavsett 

patientens ålder, hälso eller sjukvårdstillstånd. Vidare beskrivs distriktssköterskans etiska 

förhållningssätt som särskilt viktigt och belyser respekt för patientens unikhet, integritet och 

autonomi inom distriktssköterskans varierande arbetsfält (Distriktssköterskeföreningen i 

Sverige, 2008). 
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Sjuksköterskan har ett betydande ansvar inom demensvården. Sjuksköterskan ska vara 

professionellt kompetent, ha utvecklat interpersonella färdigheter och kunna kommunicera 

på olika nivåer. Vidare ska sjuksköterskan vara engagerad i sitt arbete vilket innebär att 

sjuksköterskan vill ge den vård som är bäst lämpad för patienten, samt att hen ska visa 

tydlighet i tro och värderingar, samt känna sig själv. Genom att engagera sig i patientens 

värderingar och attityder kan sjuksköterskan skapa en förståelse och kännedom om 

patienten och därigenom för att därigenom kunna agera enligt patientens behov och 

önskningar (Mc Cormac & Mc Cane, 2006). 

 

2.9 Teoretisk ansats 

Arbetets teoretiska ansats utgår från interaktionsteori vilket betonar att grunden för 

omvårdnaden bygger på interaktionen mellan sjuksköterska och patient. Kärnan i 

interaktionsteori är den mening människan själv tillskriver händelser och situationer vilket 

medför att en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att kartlägga patientens upplevelse 

av sin situation (Kristoffersen, 2006, s. 19). 

Joyce Travelbees omvårdnadsdefinition bygger på en kombination av existentialistisk 

människosyn och på det faktum att smärta och lidande är en oundviklig del av livet. 

Travelbee menar att omvårdnadens mål och syfte endast kan uppnås genom att etablera en 

genuin och mellanmänsklig relation mellan sjuksköterskan och patienten. Vidare menar hon 

att denna relation aldrig kan etableras mellan roller utan bara mellan personer.  Enligt 

Travelbee består interaktionsprocessen av: det första mötet, framväxt av identiteter, empati, 

sympati och etablerande av ömsesidig förståelse och kontakt. Genom kommunikation lär 

sjuksköterskan känna patienten som person och kan nå information om vad som skiljer just 

denna patient från alla andra och därigenom kunna identifiera hens unika behov 

(Kristoffersen, 2006, s. 19). 

 

3. Problemformulering:   

Dagens forskning ger många svar på vilka vårdformer och bemötanden som är bäst för den 

dementa patienten och dennes närstående. Många studier beskriver  sjukdomens ibland 

svåra symtombild och ger i viss mån även handfasta råd om hur dessa symtom ska hanteras 

i vården. Forskningen saknar dock i många avseenden svar på distriktssjuksköterskans 
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upplevelse och erfarenhet av den dementa patienten, vilka svårigheter hon möter, på vilket 

sätt hon tillhandahåller och erbjuder vård och vilka färdigheter hon utvecklat för att lyckas. 

  

 

 

4. Syfte:   

Syftet med denna litteraturstudie var att utforska och beskriva distriktssköterskans 

erfarenheter av den dementa patienten samt omvårdnadsarbetet av den dementa patienten. 

- Vad är distriktssköterskans erfarenhet gällande det specifika omvårdnadsarbetet av den 

dementa patienten- Vilka strategier/arbetssätt upplever distriktssköterskan positivt bidrar till 

omvårdnadsarbetet av den dementa patienten. 

 

5. Metod: 

 

5.1 Design: 

I följande arbete har en kvalitativ metod med beskrivande fenomenologisk inriktning 

används. Inom omvårdnadsforskning strävar den kvalitativa metoden att beskriva, förstå, 

förklara och tolka. Förhållningssättet är förutsättningslös och forskaren strävar efter 

situationens helhetsförståelse (Forsberg & Wengström, 2016, s.35) 

Den kvalitativa metodens arbetssätt är flexibelt, anpassningsbart till ny data och tenderar att 

ha en holistisk helhetssyn. Den fenomenologiska inriktningen intresserar sig för individens 

människors levda erfarenhet (Polit & Beck, 2017, s.463-466). 

 

5.2 Urval: 

Syftet med inklusionskriterierna och exklusionskriterierna detta arbetes resultat var att 

erhålla tillräckligt många artiklar av godtagbar kvalité , säkerställa etisk kvalité samt ett 

språk där författaren kan tillgodogöra sig informationen (se Tabell 1.).  
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Tabell 1. Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

 Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Publikation Originalartikel Review (översikt) 

Kvalitet Hög, Medelhög Låg 

Språk Engelska Övriga  

Syfte Relevant för syftet Ej relevant för syftet 

Etiskt godkännande Ja Nej 

 

5.3 Tillvägagångssätt: 

I ett första steg formulerades arbetets syfte och frågeställningar och arbetets 

inklusionskriterier och exklusionskriterier fastställdes (se Tabell 1.). 

Därefter utformades nyckelord, dessa nyckelord översattes till engelska söktermer via 

Svensk MeSH och Cinahl headings (se Tabell 2.) 

 

Tabell 2. Sökord 

Nyckelord MeSH - Headings 

Distriktssköterska Nurses, Community Health 

Community Health Nursing 

Sjuksköterska Nurse 

Demens Dementia 

Erfarenhet Saknas som MeSH - Headings 

Använt ord: Experience 

 

Nyckelorden användes därefter för att genomföra sökningar i databasen Cinahl som 

fokuserar på omvårdnad och i databasen PubMed som fokuserar på medicin (se Bilaga 1.).  

Urvalet av de träffar sökningarna genererade framkom genom att i ett första steg läsa 

artiklarnas titel, i ett andra urval lästes artiklarnas abstract, i det tredje urvalet lästes hela 

artikeln och i det fjärde urvalet sorterades de artiklar relevanta för att vetenskapligt 
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granskas. Den vetenskapliga granskningen genomfördes därefter enligt SBU:s 

granskningsmall för kvalitativ forskningsmetodik  (SBU, 2018). De artiklar som höll 

medelhög eller hög kvalitet valdes ut till studiens resultat. En översiktstabell skapades för att 

ge en överblick och struktur över arbetets inkluderade artiklar (se Bilaga 2.). 13 artiklar lästes 

i sin helhet, av dessa valdes 7 artiklar som passade arbetets syfte och höll hög eller medelhög 

kvalitet. 

 

De artiklar som under urvalet fallit bort då de inte uppfyllt ställda krav, men ändå har haft 

fakta relevant för studien har via databasernas funktion “Find similar results” och “Similar 

articles” genererat 1 artikel av relevans och kvalitet för arbetet. Även fritextsökningar har 

genomförts med nyckelord lånade av relevanta artiklar för att bredda arbetets sökningar. 

Dessa fritext sökningar genererade 1 artikel av relevans och kvalitet för arbetet. 

Några av studiens artiklar utgår från andra erfarenheter och upplevelser än 

distriktssköterskans. Dessa har inkluderats då de positivt bidragit till studiens resultat och 

kompletterat studiens syfte.  

 

5.4 Analys: 

Detta arbete har analyserats genom innehållsanalys till grund för arbetets huvudteman 

ligger arbetets syfte och forskningsfrågor. 

 Det gemensamma kravet oavsett analysmetod är att analysen presenteras så att det är 

möjligt att följa granskningsprocessen (Forsberg & Wengström, 2016, s. 152-153). 

 

Arbetets syfte och forskningsfrågor utgör arbetets två grundläggande teman och 

definierades genom “Distriktssköterskans erfarenhet av att vårda dementa” och 

“Distriktssköterskans strategier i arbetet med dementa”. 

I ett första steg lästes texterna igenom flera gånger och översattes även till svenska för att 

minska risken att delar fel eller misstolkats. De delar i artikeln som svarade till denna studies 

syfte färgkodades i sin helhet för att minska risken för misstolkning. De färgkodade delarna 

lästes och analyserades därefter noggrant  i sin helhet för att utveckla känsla och minska 

risken att tappa datats innebörd och känsla. Varje del sorterades utifrån innehåll, 

beskrivning och tolkning in under det huvudtema som bäst representerade informationen. 
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De färgkodade delarna sammanställdes och resulterade i sju underliggande kategorier som i 

sin tur delades upp i 14 rubriksatta delar. 

 

5.5 Etiska aspekter:  

Etiska aspekter i sjukvårdssammanhang rör i första hand vad som gagnar eller skadar den 

enskilda patienten (SBU, 2017). Alla vetenskapliga studier har kravet att göra etiska 

överväganden vilket innebär att forskaren ska visa omsorg för deltagarna så att de inte 

orsakas skada eller men. Forskaren ska vara noggrann i sitt arbete och resultatet ska bestå av 

en välgrundad redovisning av det resultatet (Forsberg & Wengström, 2016, s.132). 

 

 Då följande arbete är en litteraturstudie och således sammanställer befintligt material visar 

författaren på etisk medvetenhet genom att i sitt urval endast använda sig av studier som 

erhållit etiskt godkännande och där det framgår att deltagarna informerats och samtyckt till 

att delta i studien. Författaren har inte medvetet förändrat eller förvanskat artiklarnas 

resultat. 

 

6. Resultat: 

Resultatet av denna litteraturstudie är baserat på 9 kvalitativa originalartiklar vars fakta 

framkommit genom intervjuer och observationer. 5 av studierna har använt sig av 

fokusgruppsintervjuer vilka beskrivs som effektiva för att samla in kvalitativ data och filtrera 

bort irrelevanta åsikter samt även ge en viss kvalitetskontroll av datainsamlingen (Forsberg 

& Wengström, 2016, s.122-123). De övriga 4 artiklarna har använt sig av djupgående 

intervjuer, konversationsintervju samt observationer. Artiklarnas kvalitet har bedömts via 

SBU:s granskningsmall, 5 av artiklarna bedömdes vara av hög studiekvalitet och 4 bedömdes 

vara av medelhög studiekvalitet.  

 

Syftet med studien utgjorde arbetets två huvudteman  

- Distriktssköterskans erfarenhet av att vårda dementa 

- Distriktssköterskans strategier 

Fakta granskades och sorterades därefter in under respektive huvudtema. Den insamlade 

datamängden var för stor för att sammanfattas under respektive huvudtema vilket medförde 
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att under varje huvudtema tillkom 7 underliggande teman vilka beskrivs under respektive 

rubrik.  

 

6.1  Distriktssköterskans erfarenhet av att vårda dementa: 

Sjuksköterskornas erfarenhet av demenssjuka patienter var att patientens specifika 

demenssymtom och behov medförde att omvårdnaden måste utformas efter varje enskild 

patient. I demenssjukdomens tidiga skeenden var sjuksköterskans främsta uppgift att stödja 

patienten. Patienter med ångest och avvikande beteenden behövde främst sjuksköterskans 

stöd att skapa en lugn och säker miljö (Cleary & Doody, 2017; Ross, Todd & Clark, 2015).  

 

En norsk sjuksköterska synliggjorde och beskrev sin syn på denna specifika vård genom att 

likna den dementa patienten vid ett träd. Varje löv på trädet  symboliserade patientens egna 

resurser. Allt eftersom, föll bladen till marken och det var då viktigt att fokusera och ta hand 

om de löv som fortfarande fanns kvar på trädets grenar och inte fokusera på de löv som 

redan fallit till marken (Lillekroken, Hauge & Slettebø, 2015). 

 

 6.1.1 Målet med omvårdnad 

Det huvudsakliga syftet med omvårdnad av den dementa patienten ansågs vara att 

uppmuntra och upprätthålla patientens egna funktioner nödvändiga för det dagliga livet. 

Sjuksköterskan måste planera och utvärdera omvårdnaden för hitta en balans där patientens 

vårdbehov tillgodoses och de vardagliga funktionerna tränas och bibehålls. Denna för 

patienten personligt utformade omvårdnad var avgörande för patientens möjlighet att 

bibehålla sina vardagliga funktioner  (Lillekroken, Hauge & Slettebø, 2015; Park, Lim, Kim, 

Lee & Chang, 2018). 

 

6.2 Mötets betydelse: 

Mötet medför många positiva faktorer och utgör en viktig del i distriktssköterskans arbete. 

Mötet  i kombination med tid och kontinuitet skapade ett förtroendeingivande förhållande 

mellan distriktssköterska och patient vilket distriktssköterskorna uppgav vara en 

förutsättning för att tillhandahålla en meningsfull vård. En bra relation till patienten ansåg 

sjuksköterskorna vara en av de främsta anledningarna till att fortsätta arbeta inom 

hemsjukvård (Aasgaard, Fagerstrom & Landmark 2014). 
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 6.2.1 Ett känsloladdat möte 

Mötet med den dementa patienten varierade beroende på vilka symtom patienten uppvisade 

och på vilka erfarenheter och kunskaper sjuksköterskan själv hade sedan tidigare. 

Sjuksköterskor med begränsad erfarenhet av äldreomsorg och demens använde kraftfulla 

uttryck som sorg, rädsla, oro och chock för att beskriva mötet med den dementa patienten. 

Den negativa upplevelsen visade sig dock blekna i samma utsträckning som den egna 

erfarenheten ökade. Den mer erfarna sjuksköterskan hade i motsats till den med lägre 

erfarenhet ofta hittat vägar att kommunicera med patienten på. Detta bidrog till att den 

erfarna sjuksköterskan sällan upplevde situationer och patienter som hotfulla och obekväma. 

Den erfarna sjuksköterskan kan därför hjälpa till skapa goda möten genom att stödja och 

bidra med kunskap (Robinson & Curbit, 2007).  

 

 6.2.2 Aggressiva möten 

Demenssymtom kan vara kraftfulla vilket medför att mötet med patienten inte alltid är lätt. I 

de möten sjuksköterskorna bemöttes med aggression försökte de att inte ta detta personligt.  

Sjuksköterskorna uppgav att det var viktigt att kunna ta en paus, andas ut, lugna ner sig och 

bibehålla en positiv attityd och konsekvens vård av patienten.  En sjuksköterska beskrev sitt 

sätt att se på det genom  

“ It’s a natural illness, a disease in their mind their brain. You can’t take anything that they do 

personally. It’s not personal “  

(Ostaszkiewicz, Lakhan, O´Conell & Hawkins, 2015). 

 

6.3 Betydelse av kommunikation: 

Specifik och ofta komplicerad var sjuksköterskornas erfarenhet av kommunikation med den 

dementa patienten (Park, Lim, Kim, Lee & Chang, 2018).   

 

 6.3.1 Kommunikationens uttrycksformer: 

Sjuksköterskorna beskrev att arbeta med demens var svårt i början då erfarenheten var 

begränsad vilket  gjorde det svårt att uppmärksamma, tolka och förstå tecken och symtom 

på demens (Cleary & Doody, 2017).  
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Avtagande kommunikationsförmåga och kommunikationens olika uttrycksformer utgjorde 

svårigheter för en tillfredsställande kommunikation. Ansiktsuttryck och gester var ibland det 

enda sättet patienten kunde uttrycka sina omedelbara behov genom (Park, Lim, Kim, Lee & 

Chang, 2018).  

 

6.3.2 Distriktssköterskans tolkning 

I vårdarbetet med den dementa patienten blev det särskilt viktigt för sjuksköterskan att 

relatera, tolka och förstå såväl osynliga symtom som till exempel smärta och ansiktsfärg som 

symtom som utgjordes av beteendeförändringar, till exempel gråt eller fysiskt utåtagerande 

för att kunna tillgodose patientens behov och önskningar (Park, Lim, Kim, Lee & Chang, 

2018).  

 

6.4 Beteendeförändringar - Distriktssköterskans utmaning: 

Den demenssjukes olika beteendemönster tolkades i en Irländsk studie som svar på de 

svårigheter patienten upplevde då denne försökte anpassa sig till förändringarna inom sig 

själv. Att finnas där och stödja och trösta patienten ansågs utgöra en betydande del av 

vården för att lindra det sjuksköterskorna beskrev vara “mental smärta” (Cleary & Doody, 

2017).  

 6.4.1 Beteendeförändringarnas uttrycksformer  

Beteendeförändringar (BPSD) ansågs av sjuksköterskorna vara extra utmanande och 

utmärkande i vården av den dementa patienten. Sjuksköterskorna beskrev att 

beteendeförändringarna många gånger var av fysiska och/eller av verbal karaktär och att de 

återkommande i sitt arbete utsätts för till exempel sparkar, slag och bett. De verbala 

uttrycken beskrevs ofta vara grova och förolämpande. En sjuksköterska berättar att hon 

kallats “‘black bitch”  (Clifford & Doody, 2018; Ostaszkiewicz, Lakhan, O´Conell & Hawkins, 

2015). 

Beteendeförändringar ansågs vara en form av bekräftelse och dess symtom var inte alltid 

fysisk utan kunde även utgöras av brist på vilja, trötthet och tystlåtenhet. Oavsett 

uttrycksform ansåg sjuksköterskorna att dessa symtom var viktiga att uppmärksamma och 

tolka som en form av kommunikation då beteendet kan vara ett uttryck för en önskan eller 

respons för patientens olika behov (Clifford & Doody, 2018). 
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 6.4.2 Beteendeförändringar och arbetsmiljö 

Att arbeta med dementa innebar att sjuksköterskornas arbetsmiljö är oförutsägbar vilket 

medför att sjuksköterskan ständigt behövde vara uppmärksam på patienten, för att undvika 

att själv bli skadad vid de tillfällen patienten uppvisar fysiskt utåtagerande beteende 

(Ostaszkiewicz, Lakhan, O´Conell & Hawkins, 2015). 

 

Erfarna sjuksköterskor hade genom åren vant sig vid denna ofta våldsamma arbetsmiljö och 

såg denna våldsamma miljö som naturlig. Denna syn delades dock inte av 

sjuksköterskestudenter som vid mötet av obefogad aggression, skrik och fysiskt våld 

reagerade med oro (Robinson & Curbit, 2007).  

 

6.5 Distriktssköterskans strategier i arbetet med dementa:  

Att vara tillgänglig och vänlig ansågs vara de personliga egenskaper som sjuksköterskan 

själv måste ha för att bygga upp ett förtroendefullt förhållande med patienten  (Ross, Todd & 

Clark, 2015). Brist på värme och omsorg från sjuksköterskan medförde att patienten kände 

sig nedstämd, ignorerad och obetydlig (Digby, Lee & Williams. 2018). 

 

6.5.1 Tillit och relationer 

Tillit och förtroendefulla relationer var en viktig vårdstrategi och en grundläggande 

förutsättning i demensvård.  Dementa patienter var mer benägna att tacka nej till 

vårdinsatser i de fall sjuksköterskorna inte var välkända sedan tidigare. Genom att etablera 

en tidig kontakt med patienten med fokus på tid, kontinuitet och kommunikation kunde 

sjuksköterskan realisera vårdinsatser och tillgodose patientens sociala behov. En 

sjuksköterska beskrev  

“You must create trust, want to call it a vote of confidence, mutual vote of confidence. It is like in 

psychiatry—you must create trust so that you can start to work. So it is with the demented as well, 

you must create trust” 

Att kontinuerligt mötas av känd personal visade sig över tid främja samarbetet mellan 

sjuksköterskan och patienten  (Aasgaard, Fagerstrom & Landmark 2014).   
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 6.5.2 Kunskap om patienten 

Genom att lära känna patienten, vad vederbörande tycker om och inte kunde sjuksköterskan 

bättre förutse och hantera patientens BPSD symtom. Genom sina goda kunskaper om 

patienten kunde sjuksköterskan anpassa och lägga upp sitt arbete på ett sätt som bättre 

passade patienten och därigenom undvika att trigga igång ett negativt beteende. En 

sjuksköterska beskrev detta på följande sätt  

“ We will just do whatever we can and try to avoid everything. If you can see that their behaviour is 

escalating you try to mini-mise it so everyone they will be safe, the patient will be safe and for yourself 

also”    

(Ostaszkiewicz, Lakhan, O'Connell & Hawkins, 2015). 

 

 6.5.3 Avleda och aktivera 

När en patienten uppvisade symtom på BPSD försökte sjuksköterskorna att avleda och 

avbryta beteendet genom att engagera dem i aktiviteter eller samtala med låg röst. Endast 

vid de tillfällen de inte genom andra strategier lyckades avleda patienten gavs läkemedel 

(Ostaszkiewicz, Lakhan, O'Connell & Hawkins, 2015). 

 

6.6 Betydelsen av patientcentrerad vård: 

Att ta personcentrerat ansågs av vissa sjuksköterskor vara ett grundläggande krav för att 

tillhandahålla högkvalitativ vård. De beskrev personcentrerad vård som en omsorgsfilosofi 

där patientens egna önskemål var en viktig del vid utformningen av vårdbeslut (Ross, Todd  

& Clark, 2015). 

 

 6.6.1 Patienten - en unik individ 

Det är viktigt att patienten inte är sin diagnos, patienten är fortfarande en unik individ. 

Patientens personlighet, vilja och kvarvarande resurser avgör vilken och på vilket sätt 

omvårdnaden utformas. Det är viktigt för sjuksköterskan att lära känna patienten, att veta 

vad patienten tycker om och inte, när patientens välmående bäst tillgodoses av 

grupptillhörighet eller när patienten behöver individuellt stöd. Det viktiga är inte valet av 

aktivitet eller dess resultat utan vägen dit  (Lillekroken, Hauge & Slettebø, 2015). 
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 6.6.2 Närstående 

Personcentrerad vård blir svårare att tillgodose när patientens kommunikativa förmåga 

avtar. Närstående kan utgöra en viktig källa för både information och stöd i vården. Den 

patientcentrerade vården uppmuntrar samarbete mellan närstående och sjuksköterskan, 

samarbetet medför att patientens vård kan utformas och behoven tillgodoses även efter det 

att patientens egna kommunikativa förmågor avtagit (Ross, Todd & Clark, 2015). 

 

 6.6.3 Arbetsglädje 

Personcentrerad vård var inte bara positivt för  patienten. Patientcentrerad vård bidrog till 

att sjuksköterskorna upplevde sig nöjda med sitt arbete. Arbetssättet innebar att 

sjuksköterskorna lärde känna patienten, att de kunde ta sig tid för de små sakerna som att 

bjuda på the när någon inte kunde sova, vilket i sig inte var en stor handling men som 

spelade stor roll för patienten. 

“I’d say most shifts you can dedicate a small amount of time to little things that patients find 

important. Taking them for a little walk round the ward and having a chat with other patients, little 

things like that, otherwise they’re just sat on their own in the chair with their own company.                

I wouldn’t like to be sat on my own” 

 (Ross, Todd & Clark, 2015). 

 

6.7 Teamarbete - Distriktssköterskans styrka: 

När teamet tillsammans utnyttjade sin kommunikationsförmåga för att främja en positiv 

vårdmiljö skapade detta en professionell och avslappnad inställning med låga stressnivåer 

för alla inblandade  (Ross, Todd & Clark, 2015).   

 

 6.7.1 Sammansättning och funktion 

Teamarbete erbjuder ett diskussionsforum och ett stöd i varandras kunskap/profession. 

Detta var särskilt användbart då sjuksköterskan upprättade bedömningar, planer och 

utvecklade strategier för att stödja patienten.  Alla faciliteter utnyttjades inte alltid men sågs 

av sjuksköterskorna som ett positivt stöd. I vården av den dementa patienten med 

beteendemässiga och psykiska symtom ansågs det särskilt fördelaktigt att 

psykiatrisjuksköterskor och allmänsjuksköterskor arbetade tillsammans. Närstående kan 

också utgöra en viktig del av ett team, de känner patienten bäst och kan därför föra 
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patientens talan när den egna kommunikativa förmågan avtagit  (Cleary & Doody, 2017; 

Clifford & Doody, 2018; Ross, Todd & Clark, 2015). 

 

7. Diskussion: 

 

7.1 Metoddiskussion: 

Författaren har valt att under arbetet söka stöd i SBU:s metodbok och har använt sig av deras 

arbetsprocess vilket innebär: fråga, val av litteratur, granskning av studier samt 

evidensgradering och slutsats. Då studiens syfte var att från en i förväg utvald yrkeskategori 

sammanställa enskilda individers erfarenhet av sitt arbete valdes en kvalitativ metod. Den 

kvalitativa metoden ger utrymme att skapa djupare förståelse för en persons subjektiva 

upplevelser av ett sammanhang och svarar mot frågeställningarna vad, hur och varför  (SBU, 

2018). 

 

Inklusions och exlusionskrierierna gällande yrkestitel har förändrats efter arbetets gång. 

Detta beroende på att det saknades befintlig forskning för att besvara arbetets syfte enbart 

genom distriktssköterskans erfarenhet. Genom att inkludera både sjuksköterskor och 

distriktssköterskor breddades arbetet och gav då möjlighet att besvara syftet. Under arbetets 

gång inkluderades även en studie med sjuksköterskeelever, detta beroende på att erfarenhet 

visade sig vara en avgörande faktor för upplevelsen av dementa och att arbetet riskerat att 

tappa viktiga erfarenheter och synvinklar genom att endast belysa erfarna 

distriktssköterskors erfarenheter. Att inkludera dessa yrkeskategorier anser författaren som 

en styrka då distriktssköterskor och sjuksköterskor arbetar tätt tillsammans. 

 

Författaren har under arbetets gång upplevt att det vid sökningar genererat få för syftet 

relevanta studier. Därav sökte författaren stöd från bibliotekarie vid Mittuniversitetets 

bibliotek i Sundsvall för att säkerställa att sökord och sökvägar var relevanta för studien. 

Detta resulterade i att sökordet sjuksköterska lades till samt att önskad begränsning 

hemsjukvård togs bort. Författaren valde dock att använda sig av ett färre antal artiklar som 

passade arbetets syfte bra, än att inkludera studier med annan inriktning.  
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Författaren anser det negativt för arbetets resultat att vara ensam författare då nyanser i data 

kan gå förlorade under granskning. För att minska denna risk har författaren vid analys 

färgmarkerat hela stycken för att inte riskera att datats kärna fallit ur sitt sammanhang och 

innebörden gått förlorad. Författaren har därutöver en viss förförståelse för ämnet och har 

därför varit noga att tillvarata datats nyanser och innebörd. Resultatet har sammanställt 

erfarenheter och strategier i vårdarbete genom kvalitativa forskningsresultat. Kvalitativ 

forskning bygger ofta på djupt gående svar men med få deltagare, därav hade fler studier till 

resultatet möjliggjort en större bredd och ett ökat bevisvärde. Arbetet ska därför ses som en 

grund för vidare forskning och först efter detta bör resultatet ses som tillförlitlig fakta. 

 

 

7.2 Resultatdiskussion:  

Syftet med denna litteraturstudie var att utforska och beskriva distriktssköterskans 

erfarenheter av omvårdnadsarbetet av den dementa patienten. För att skapa struktur har 

arbetets resultat sorterats genom teman där arbetets syfte utgör arbetets huvudteman och 

underliggande teman utformats och baserats på de resultat arbetet genererat. 

 

Genomgående i resultatet tyder sjuksköterskornas svar på att de känner stort ansvar och 

engagemang för att erbjuda den dementa patienten bästa tänkbara vård. Många gånger har 

de utvecklat strategier för att tillgodose patientens behov och önskningar. Behov och 

bekräftelse av att sjuksköterskan är eftertraktad och gör ett gott arbete vittnar flertalet studier 

om. Bland annat beskrivs den dementa patientens livskvalitet öka, demenssymtom, oro och 

psykisk stress att minska när de fick hjälp av distriktssköterskan inom hemsjukvården 

(Kitamura, Tanimoto, Oe, Kitamura, Hino, 2018). 

 Det är dock inte lika lätt att utläsa hur sjuksköterskorna upplever sin situation och vad de 

själva önskar för att förbättra, förenkla och utveckla sitt arbete.  

 

I enighet med Joyce Travelbees omvårdnadsfilosofi har sjuksköterskornas erfarenhet visat att 

mötet med patienten spelar en avgörande roll för vidare relation och omvårdnad av 

patienten.  I boken Möten med vården förklarar Kjell Ivarsson att det första intrycket man får 

av en människa skapas i samma sekund man för första gången möts. Ett bra första möte 
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medför därför att det går lätt att inge förtroende medan det negativa mötet istället försvårar 

detta. Sjuksköterskorna beskriver att första mötet med den dementa patienten kan upplevas 

både både sorglig, skrämmande och chockartad. Denna beskrivning i kombination med  

Travelbees uppfattning att det första intrycket baseras på observationer av den andres 

uppträdande, handlingar, språkbruk och på den omedelbara bedömningen av dessa faktorer 

som ett område värt att ytterligare belysa och utforska för att underlätta det goda mötet  

(Kristoffersen, 2006, s. 30).  

 

Sjuksköterskorna uttryckte svårigheter att på ett tillfredsställande sätt kommunicera med 

den dementa patienten. Att tolka, relatera och lita till sin erfarenhet var ibland det enda 

sättet för sjuksköterskorna att tillgodose behov och önskningar som patienten vagt och 

ospecifikt förmedlade. Sjuksköterskorna beskrev också att det var viktigt att se patientens 

beteende oavsett uttrycksform  som ett sätt att kommunicera. Sjuksköterskorna uttryckte att 

det med tiden blev lättare att tolka kommunikationens uttrycksformer men att det i början 

istället kunde upplevas skrämmande.   

Kommunikation betraktas av Travelbee som ett av sjuksköterskans viktigaste redskap  

när det gäller att etablera relation till patienten. Hon menar också att en professionell 

sjuksköterska kännetecknas av sin förmåga att använda sig själv i terapeutiskt syfte, vilket 

innebär att man medvetet använder sin personlighet på ett ändamålsenligt sätt i 

interaktionen med patienten (Kristoffersen, 2006, s. 32). 

 

Beteendeförändringar beskrev sjuksköterskorna som utmärkande och utmanande beteenden 

av fysisk och/eller verbal karaktär. Sjuksköterskornas erfarenhet var att dessa förändringar 

ofta gav sig uttryck genom aggressiva beteenden. Majoriteten av personal möttes och/eller 

direkt utsattes för dessa beteenden flertal gånger i sin arbetsmiljö. Vissa studier menar att 

patientens aggressiva framtoning i större utsträckning uttrycktes mot kvinnlig personal än 

manlig (Zeller, Dassen, Kok, Needham & Halfens. 2012). 

Att samma arbetsmiljö kan uppfattas och tolkas på olika sätt beroende på erfarenhet 

beskriver Travelbee bero på att en människa inte kan förstå något som hon inte själv på ett 

eller annat sätt kan knyta an till genom sina egna erfarenheter (Kristoffersen, 2006, s. 31). 

 



 

20 
 

Personcentrerad vård och att arbeta i team var de strategier sjuksköterskorna själva ansåg 

utgjorde en bra grund för dem själva, för patienten och för vårdförloppet. Vårdformen som 

strävar efter att se patienten som en unik individ stämmer väl in på Travelbees egna 

människosyn där hon beskriver individen som unik, oersättlig och åtskild från alla de som 

levt och alla de som kommer att leva  (Kristoffersen, 2006, s. 26). För sjuksköterskan innebar 

den centrerade vården en rad verktyg i sitt arbetsutövande, då hon kan använda sina 

kunskaper om vem patienten är, vad hen tycker om och även närstående för att skapa en 

miljö där patienten känner sig trygg och tillfreds.  

Teamarbete var en strategi som uppskattades av sjuksköterskorna, där gavs möjlighet att 

både ge och få stöd gällande vården runt patienten. Detta var även en möjlighet för lärande 

då de mer erfarna sjuksköterskorna kunde stötta och bistå och på så vis motverka negativa 

erfarenheter och händelser.  

 

 Distriktssköterskan kan genom sin kompetens arbeta både inom kommun, landsting och 

privata alternativ. I resultatet framgår att sjuksköterskan många gånger själv är både 

arbetsredskapet, tryggheten och den som ska föra patientens talan.  Distriktssköterskans 

kompetens återfinns sparsamt bland vetenskapliga studier, en Irländsk studie har dock 

uppmärksammat och bekräftat distriktssköterskans såväl ledande som vårdande kompetens 

(Dixon & Thomson, 2018). 

 

Resultatet av studien förvånade trots en viss förförståelse av dementa patienter författaren 

då distriktssköterskans kompetens är eftertraktad i vården, oavsett om arbetsgivaren är 

landsting, kommun eller privat aktör. Resultatet av arbetet belyser många viktiga delar och 

även dess tillgångar, brister och förbättringspotential. Sjuksköterskorna beskriver att i de 

flesta fall små delar som tid, bemanning och arbetssätt skulle både underlätta arbetet och 

bidra till bättre vård och arbetsmiljö. 

Författaren ställer sig frågande till varför området inte är mer utforskat med tanke på dagens 

brist av vårdpersonal och hoppas att detta arbete inspirerar andra till vidare forskning inom 

området.  
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Arbetet håller god etik och skadar på inget vis varken person eller yrkeskategori. Författaren 

har varit noggrann i sina slutsatser och ger en inblick i distriktssköterskans erfarenheter. Ur 

ett samhälleligt och etiskt perspektiv belyser arbetet att människans livslängd ökat, att 

antalet dementa är stort och förväntas fortsätta öka. Vidare belyser arbetet  att människor 

drabbade av demenssjukdom är mycket sårbara och utsatta vilket leder till att de behöver 

stöd från samhället och vården för att klara sin vardag. Många av dessa äldre dementa 

människor bor under lång tid kvar i ordinärt boende vilket medför att distriktssköterskans 

insatser många gånger är avgörande för individens välbefinnande och överlevnad. Det är 

därför viktigt att belysa hur distriktssköterskans upplevelse av detta, att ta vara på hennes 

erfarenheter och kunskap samt att belysa behov och förbättringspotential för att kunna möta 

behoven av såväl patient som distriktssköterska. 

 

8. Slutsats: 

Distriktssköterskans erfarenhet av den dementa patienten saknar en enkel generell 

beskrivning. Erfarenheterna tyder på att relation och kontinuitet mellan distriktssköterska 

och patienten spelar en avgörande roll för vårdarbetet. 

Det som däremot kan beskrivas med några få ord är vad som avgör distriktssköterskans 

upplevelse av patienten och av vården, dessa ord är tidigare erfarenhet, tid och möte. 

Tidigare erfarenheter skapar större referensramar och en beredskap gällande den man möter 

och hur man bemöter, vilket utgör goda förutsättningar för båda parter. Med erfarenhet kom 

också kunskaper som medförde att sjuksköterskan hittade strategier för att underlätta 

vården av den dementa patienten. Att lära känna patienten och skapa en god relation, att 

vårda med patientcentrerad inriktning och att ta hjälp av andra var väl ansedda strategier.  

 

Denna studier belyser att distriktssköterskans arbete är viktigt, komplicerat och många 

gånger livsavgörande för den dementa patientens välmående. Distriktssköterskan har både 

beskrivit sina erfarenheter, sin situation, de positiva och negativa delarna av det samt lämnat 

konkreta förslag på förbättringar. Dessa fakta är viktiga att tillvarata då samhället och 

vårdens utmaning är att tillgodose vård och omsorg för en ökande skara demenssjuka 

människor. Då studien också påtalar avsaknad av forskning inom området belyser det 

ytterligare att detta är ett område i behov av vidare forskning. 
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ingar 
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Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 
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181001 
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nurse education 

AND 
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Pubmed 

181001 

Dementia AND 

nurse education 

AND 

experiences 

Engelska 84 84 2 1 1 

PubMed 

181010 

Nurses, 

community 

health OR 

community 

health nursing 

AND experience 

AND dementia 

Engelska 201 201 9 4 1 

 

Cinahl 

181119 

Nurses, 

community 

health OR 

community 

health nursing 

AND experience 

AND dementia 

Engelska 15286 - - - - 

Cinahl 

181119 

Nurses, 

community 

health AND 

Engelska 

 

 

29 4 3 2 0 
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community 

health nursing 

AND experience 

AND dementia 

patients 

Cinahl 

181119 

Nurse And 

experience AND 

dementia AND 

interviews 

Engelska 206 206 4 3 2 

 

PubMed 

181119 

Nurses, 

community 

health OR 

community 

health nursing 

OR nurse AND 

dementia AND 

strategies AND 

experience  

Engelska 56 56 3 1 1 

 

I Urval 1 lästes artiklarnas titel, i Urval 2  lästes artiklarnas abstract, i Urval 3 lästes hela 

artikeln, i Urval 4 artiklar för vetenskaplig granskning. 
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resultat 
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Aasgaard,
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2014 
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 Att efter 

omstrukture
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r beskriva 
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kornas 

erfarenhet 

att 

tillgodose 

dementas 

vårdbehov 
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d. 

Kvalitativ 

Beskrivand
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11 st 

(8 st) 

Fokusgrup
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Tematiskt 

strukturera

d analys 

Huvudtemat i 

studien 

presenteras 

som 

Erfarenheten 

av att göra 

ett bra jobb 

där tid och 

kännedom, 

patientens 

villkor och 

trygghet i 

arbetet 

ingick. 

Sjukskötersk

orna belyste 

vikten av att 

ha tid, vara 

trygg i sitt 

arbete för att 
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över 

patientens 
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hur dessa 

behov bäst 

kunde 

tillgodoses. 

Medelh

ög 
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kontakt var 

avgörande 

för den 
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vården varvid 

omstruktureri

ng i syfte att 

lägga tid på 

rätt saker 

varit positiv. 

Clifford & 

Doody. 

2018 

Irland 

 

 

Att utforska 

sjuksköters

kors 

erfarenhet 

av att vårda 

dementa 

människor 

med 

responsivt 

beteende  

Kvalitativ 

beskrivande  

 

14 
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Djupgåend

e intervjuer 
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innehålls 

analys 

 

Att känna 

igen och 

förstå 

responsivt 

beteende 

samt tid och 

tillgång till 

resurser är 

viktiga 

faktorer som 

sjukskötersk

or lyfter fram 

i studien. För 

att kunna 

erbjud en 

god och 

tillfredsställa

nde vård för 

den dementa 

patienten 

behöver rätt 

personer 

vara på rätt 

plats och ha 

Medelh

ög 
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tillgång till 

rätt resurser 

vilket kräver 

att även 

ledningen 

känner till 

och lyssnar 

till 

personalens 

behov 

Digby, 

Lee & 

Williams 

2018 

Australien 

Att på en 

sjukhusavd

elning 

utforska 

erfarenhete

rna av de 

dementa 

patienterna 

och kritiskt 

granska 

den vård de 

erhållit.  

Kvalitativ 30 st Kritisk 

etnografisk 

metod. 

 

Observatio

n med 

fältanteckn

ingar. 

 

Konversati

onsintervju

er. Öppna 

och 

halvstruktu

rerade 

frågor 

 

Tematisk 

analys 

Studien 

beskriver 

utifrån den 

dementa 

patientens 

perspektiv 

hur de 

upplever 

vården på 

sjukhus och 

sin 

erfarenhet av 

sjukskötersk

orna.  

Hög 

Lillekroke

n, Hauge 

& 

Slettebo 

 

Att utforska 

sjuksköters

kans 

strategier 

för att 

Kvalitativ 

utforskande 

16 st Observatio

n 

Fokusgrup

p intervju 

 

Studiens 

genomgåend

e tema 

handlar om 

att göra 

Hög 
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2015 

 

Norge 

stärka 

samarbetet 

mellan 

sjuksköters

ka och 

patient. 

Semistrukt

erarad 

intervju 

 

Induktiv 

kvallitativ 

innehållsa

nalys. 

patienten 

delaktig i sitt 

eget liv. 

Viktiga 

strategier för 

att uppnå 

detta visade 

sig vara: hitta 

och tillvarata 

patientens 

egna 

resurser, 

utforma 

meningsfulla 

aktiviteter 

samt att 

utforma 

kreativa 

lösningar. 

Studien 

belyser 

vikten av att 

se hela 

patienten och 

stötta och 

hjälpa 

patienten i 

rätt 

situationer 

vilket ställde 

krav på 

sjukskötersk

an att själv 

hitta de bästa 

lösningarna 

utifrån varje 
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enskild 

patient. 

Cleary, 

Doody & 

Owen. 

 

2017 

 

Irland 

 

Att 

undersöka 

sjuksköters

kors 

erfarenhet 

av att vårda 

äldre 

patienter 

med 

intellektuell 

funktionsne

dsättning 

och 

demens 

Kvalitativ 

 

 

 

11 st 

(9 st) 

Beskrivand

e 

Fenomenol

ogisk  

metod. 

 

Semistrukt

urerade 

intervjuer 

 

Colazzi 

Kunskap om 

demens, 

Personcentre

rad vård och 

förflyttning 

mellan 

vårdformer 

var de tre 

teman som 

framkom i 

intervjuerna. 

Personalens 

kunskap har 

ökat genom 

åren, dock 

fanns en oro 

att personal 

med mindre 

erfarenhet 

missade eller 

felbedömde 

symtom. 

Studien 

visade stor 

enighet bland 

personalen 

att 

personcentre

rad vård var 

det bästa för 

både patient 

och personal. 

Att förflytta 

Medelh

ög 
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den dementa 

patienten 

ansågs 

negativ då 

det ökade 

patientens 

stress och 

förvirring 

vilket gjorde 

det svårt för 

ny personal 

att lära 

känna 

patienten.  

Ostaszkie

wicz, 

Lakhan, 

O’Connell

& 

Hawkins. 

 

2015 

 

Australien  

Att beskriva 

sjuksköters

kors 

erfarenhete

r och 

strategier 

av att vårda 

dementa 

patienter 

med 

beteendem

ässiga och 

psykiska 

symtom 

som bor på 

vårdhem 

Kvalitativ 30 st Beskrivand

e och 

undersöka

nde 

 

Fokusgrup

per intervju  

 

Analyserad

e via 

induktivt 

innehåll 

och 

tematiska 

strategier 

Kodningsm

atris 

Sjukskötersk

orna 

uttryckte att 

de arbetade i 

en tuff miljö 

där 

organisations

problem med 

hög 

arbetsbelastn

ing, höga 

krav i 

kombination 

med 

personalbrist 

och dåligt 

utformade 

lokaler gjorde 

det svårt att 

ge optimal 

vård till 

Hög 
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patienterna. 

Under sin 

arbetsdag 

mötte 

sjukskötersk

orna ofta av 

både fysiska 

och verbala 

symtom från 

patienterna 

vilket 

medförde att 

slag, bett och 

verbala 

kränkningar. 

Sjukskötersk

orna 

önskade 

uppskattning 

från 

omgivningen 

särskilt från 

kollegor och 

chefer. 

Robinson 

& Cubit. 

 

2007 

Australien 

Att ge 

djupare 

förståelse 

av 

sjuksköters

kestuderan

des 

erfarenhet 

av vård av 

dementa 

patienter på 

Kvalitativ 87 Fokusgrup

ps intervju  

 

Tema 

 Hög 
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äldreboend

e. 

Park, 

Min‐ Sun, 

Lim, 

Sun‐

Young, 

Kim, 

Eun‐

Young, 

Lee, Su‐

Jung, 

Chang & 

Sung‐ Ok 

 

2018 

 

Korea 

 

 

Att genom 

sjuksköters

kornas 

erfarenhet 

av patienter 

med 

demens 

och fysiska 

funktionshin

der utveckla 

och delge 

omvårdsstr

ategider för 

att bevara 

patientgrup

pens 

kvarvarand

e 

funktioner.     

Kvalitativ 29 st Djupgåend

e intervjuer 

 

Kvalitativ 

tematisk 

analys 

 

 

Studien tar 

tillvara på 

sjukskötersk

ornas 

erfarenheter 

av att vårda 

en 

patientengru

pp med stora 

begränsning

ar i avseende 

på 

kommunikati

on. De 

belyser 

genom 

djupintervju 

svåra 

områden och 

delar med sig 

av både för 

gruppen 

särskilda 

symtom och 

tolkningar 

som av 

praktiska 

omvårdnadss

trateger.  

Medelh

ög 

Ross, Tod 

& Clarke. 

 

Syftet är att  

beskriva 

hur 

Kvalitativ 14 st Semistrukt

urerade 

Intervjuer 

Studien 

belyser 

sjukskötersk

Hög 
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2015 

 

England 

 

 

sjuksköters

kornas 

förståelse 

av 

personcentr

erad vård 

och vad de 

kan göra för 

att främja 

denna typ 

av 

vård.avdelni

ng 

grupp och 

enskilt 

 

Ramanalys 

 

ornas syn på 

vad 

personcentre

rad vård 

innebär och 

hur hur de 

själva 

tillämpar 

denna 

vårdform 

samt vad 

som krävs av 

den som ger 

vården och 

vinsten för 

patienten. 

 


