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Abstrakt 

Bakgrund Cirka 140 000 svenskar har någon form av demenssjukdom. 

Gemensamt för dessa är försämrat minne.  Andra symtom kan vara försämrad 

tankeverksamhet, svårigheter att kommunicera, förmåga att klara praktiska sysslor 

och personlighetsförändringar. I takt med att befolkningen blir äldre kommer 

andelen patienter med demenssjukdom att bli alltfler. Röntgensjuksköterskan 

möter dessa patienter i sitt arbete och är skyldig att ge ett gott bemötande, något 

som kan försvåras av kommunikationsproblem. Röntgensjuksköterskan måste då 

hitta andra vägar för att optimera omvårdnaden. Syftet med denna studie var att 

belysa vilka kunskaper som röntgensjuksköterskan behöver för att planera och 

genomföra besöket på röntgen. Metoden var en litteraturstudie där 38 artiklar, 

både kvalitativa och kvantitativa, värderades och analyserades i flera steg. 

Resultatet visar att omvårdnaden av patienter med demenssjukdom är 

mångfacetterad och att många aspekter måste vägas in. Attityder, utbildning, 

smärtlindring, vårdmiljö, etiska dilemman och relationer är de huvudområden som 

framkom. Diskussion och slutsats: Vårdpersonal kan genom bland annat 

utbildning och attitydförändringar medverka till en förbättrad kommunikation och 

relation med patienter med demenssjukdom. Smärtlindring måste förbättras och 

vårdmiljön kan förändras till fördel för dessa patienter. Personalen stöter på olika 

etiska dilemman i arbetet, vilka försvåras av konflikter mellan olika 

yrkeskategorier. Röntgensjuksköterskan kan dra lärdom av dessa kunskaper för att 

bedriva en integritetsbevarande omvårdnad. 

 

 

 

 

Nyckelord: Attityder, demens, integritet, litteraturstudie, möten och omvårdnad. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Titel 

 

Omvårdnad av patienter med demenssjukdom 

Vad röntgensjuksköterskan bör veta 

 

 

Ström Norberg Eva 

Mittuniversitetet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Omvårdnad C 15 hp 

Juni 2011 



 
 

Innehållsförteckning 

 

Inledning ............................................................................................... 1 

Bakgrund ............................................................................................... 1 

Teoretisk referensram................................................................................. 4 

Syfte ........................................................................................................ 5 

Metod .................................................................................................... 5 

Analys-sortering ...................................................................................... 7 

Etiska överväganden ................................................................................ 7 

Resultat .................................................................................................. 7 

Smärta och smärtlindring......................................................................... 8 

Attityder och synsätt ............................................................................... 10 

Etiska dilemman ..................................................................................... 12 

Relationer mellan vårdtagare, vårdgivare och anhöriga ............................ 13 

Utbildning och information ................................................................................ 15 

Vårdmiljöns betydelse ............................................................................. 16 

Resultatdiskussion ................................................................................ 17 

Metoddiskussion .................................................................................. 20 

Slutsats ................................................................................................. 21 

Referenser……………………………………………………………………..22 

 

Bilagor 

 

Bilaga 1. Tabeller över sökning i databaser. 

Bilaga 2. SBU/SSF nr 4. Klassificering och värdering av studier. 

Bilaga 3. Exkluderade artiklar. 

Bilaga 4. Inkluderade artiklar. 

Bilaga 5. Artiklar uppdelade i kategorier. 

Bilaga 6. Exempel på analys av huvudresultat. 

 

 

 

 



1 
 

Inledning 

Röntgensjuksköterskan möter i sitt arbete patienter med olika bakgrund, 

sjukdomstillstånd och med varierande omvårdnadsbehov. Alla har rätt till ett bra 

bemötande. En växande grupp är patienter med demenssjukdom. Dessa utgör en 

svag grupp, då de ofta har svårigheter att kommunicera och att ta emot 

information. Besöken på röntgen är ofta korta och detta ställer extra höga krav på 

röntgensjuksköterskan att skapa en bra relation och kommunikation. 

 

Bakgrund 

Ordet demens kommer från latinets ”de mens” som betyder utan själ, och ”avser 

ett förvärvat långvarigt kliniskt tillstånd som oftast förvärras med tiden”. Förr 

användes ordet synonymt med galenskap och sinnessjukdom (Statens beredning 

för medicinsk utvärdering [SBU], 2006).  

 

Demens är inte ett led i normalt åldrande även om hög ålder är en riskfaktor. 

Normalt minskar hjärnan i storlek med åren och nervcellerna förändras. Normalt 

påverkar inte dessa förändringar den mentala och kognitiva förmågan eftersom 

hjärnan har en stor reservkapacitet. Vid flertalet av demenssjukdomarna så sker 

däremot patologiska vävnadsförändringar som skadar nervcellerna med hämning 

av hjärnans funktioner som följd (Björlin et al. 2002, s. 103-108). Enligt Elisabeth 

Englund, en av kapitelförfattarna till boken ”Om demens” så är Alzheimers 

sjukdom den vanligaste demenssjukdomen, där hjärnan atrofierar (skrumpnar) 

snabbare än normalt, även om hastighet och grad varierar mellan olika individer. 

( Björlin et al. 2002, s.109). Demenssjukdomar kan klassificeras utifrån olika 

principer. Enligt Lars Gustafsson kan de indelas utifrån vilken del av hjärna som 

drabbas (Björlin et al. 2002, s. 11).  Ett annat sätt att dela in demenssjukdomarna, 

enligt Lars Gustafsson, är att basera utifrån typen av förändringar och 

sammansättning. Det är lokalisationen och utbredningssättet som avgör den 

kliniska sjukdomsbilden (Björlin et al, 2002, s. 104). Enligt Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010) delas 

demenssjukdomarna in i tre stadier: mild, måttlig och svår.  

 

Orsaker till att patienter med demenssjukdom besöker röntgen kan vara att de 
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behöver genomgå skiktröntgen (CT) eller magnetkameraundersökning (MRT) 

som ett led i en demensutredning eller så måste de uppsöka röntgenavdelningen 

av andra orsaker, akut eller planerat. I röntgensjuksköterskans etiska kod, som 

utarbetats av Svensk förening för röntgensjuksköterskor och Vårdförbundet 

(2008) står att ”röntgensjuksköterskan verkar för god omvårdnad i vårdmötet”, 

och ”för mänskliga och kulturella rättigheter, rätten till liv, rätten till värdighet 

och att alla behandlas med respekt”. Denna respektfulla omvårdnad ”begränsas 

inte av ålder, hudfärg, trosuppfattning, kultur, handikapp eller sjukdom, kön, 

sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, ras eller social status”.   

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) står att vården ska: ”bygga på respekt 

för patientens självbestämmande och integritet” och ”främja goda kontakter 

mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen”. 

Svensk sjuksköterskeförening (2010) har gett ut en guide om mänskliga 

rättigheter i vårdens vardag. Där betonas sjuksköterskans skyldighet att följa FN:s 

konventioner och deklarationer, bl.a. deklarationen om mänskliga rättigheter från 

år 1948.  

 

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) gav år 2006 ut en rapport om 

demens, där den då tillgängliga forskningen på området samlats in och granskats. 

I rapporten betonas behovet av utbildning för personal så att personer med 

demenssjukdomar bemöts på bästa sätt. Utbildning kan leda till en större öppenhet 

och mer positiva attityder.   I samma rapport kan man läsa att omkring ca 140 000 

svenskar har någon form av demenssjukdom. Av dessa har cirka 65 % Alzheimers 

sjukdom, 10 % vaskulär demens och 5 % frontallobsdemens.  Gemensamt för 

dessa är försämrat minne. Andra symtom som kan förekomma är försämrad 

tankeverksamhet, svårigheter att kommunicera, svårigheter att hitta och 

svårigheter att klara praktiska sysslor. Vissa personer kan bli aggressiva, 

personlighetsförändrade, hämningslösa, omdömeslösa och/ eller känslomässigt 

avtrubbade. Ångest, depression, misstänksamhet, vanföreställningar och 

tvångsmässigt beteende kan vara reaktioner på demenssjukdom. Det framgår 

också av rapporten att det inte finns några riktigt bra metoder att tidigt upptäcka 

demenssjukdomar och inte heller några metoder att bota dessa. Behandlingen får 

inrikta sig på att bromsa sjukdomen (SBU, 2006). 
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I takt med att befolkningen blir äldre kommer andelen patienter med 

demenssjukdom att bli alltfler. En av författarna bakom SBU:s rapport (2006), 

Lars Olaf Wahlund, kommenterar dess resultat i en debattartikel (2007). Han 

poängterar här att det är viktigt att alla patienter som uppvisar tecken på kognitiv 

svikt ges tillfälle att genomgå en fullständig utredning för att diagnostisera typ av 

demenssjukdom. Han skriver vidare att avbildningar av hjärnan med CT eller 

MRT normalt görs för att utesluta andra sjukdomsorsaker till symtomen, men att 

de vid behov kan kompletteras med funktionsundersökningar såsom SPECT och 

PET. Wahlund (2007) menar också att CT och MRT inte ska ingå som rutin i en 

demensutredning, då forskning visat på begränsat värde. Enligt Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer (2010) bör först en basal utredning genomföras, men kan inte 

diagnos ställas ska en utvidgad undersökning göras. 

För patienter med demenssjukdom kan transporten till röntgen vara obehaglig och 

smärtsam. Förflyttningen av patienter med demenssjukdom ställer krav på de som 

sköter transporten. Sirkka-Lisa Ekman, en av författarna till boken ”Om demens” 

betonar vikten av erfarna chaufförer som känner patienterna väl (Björlin et al, 

2004, s. 173). Röntgenundersökningarna i sig kan också vara smärtsamma, och 

tyvärr händer det alltför ofta att patienterna inte är adekvat smärtlindrade. En 

vanlig orsak till att patienten kommer till röntgen är kontroll av höftfrakturer. En 

amerikansk studie visade att patienter med demenssjukdom led av svår smärta 

postoperativt, men att de bara fick en tredjedel så mycket smärtlindring som 

kognitivt intakta patienter (Morrison & Siu, 2000). Forskning har visat att dessa 

patienters förmåga att kommunicera ofta är nedsatt, men att det går att läsa av 

tecken på smärta i ansiktsuttrycket på patienten trots att mängden och klarheten av 

dessa signaler reduceras hos svårt dementa patienter (Asplund, Jansson & 

Norberg, 1995).  

I röntgensjuksköterskans etiska kod poängteras ansvaret att ge information till 

patienten i samband med undersökning och behandling och att sjuksköterskan ska 

respektera individens rätt till självbestämmande (Vårdförbundet/ Svensk Förening 

för Röntgensjuksköterskor, 2008). Detta i enlighet med patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659) 6:e kap.1§. Detta kan vara svårt att tillgodose vid möten med 

patienter med demenssjukdom och ge upphov till etiska dilemman hos 

röntgensjuksköterskan.  För patienter med demenssjukdom som kanske saknar 
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eller har nedsatt förmåga att kommunicera och förstå, kan upplevelsen på röntgen 

bli traumatisk. En studie från Skottland (Tolson, Smith & Knight, 1999) visade att 

personal på akutavdelningar inte tog hänsyn till att patienter med demenssjukdom 

har speciella behov och att de feldiagnostiserades och beskrevs som ” trivsamt 

förvirrade” vilket förstås var helt olämpligt. En studie från Canada 

(Savundranayagam, Ryan, Anas & Orange, 2007) visar att det är viktigt att 

sjuksköterskan försöker förbättra kommunikationen med patienter med 

demenssjukdom. Det framkom att personalen med små medel kunde ändra sitt sätt 

att kommunicera och då uppfattas som vänligare, kunnigare och mindre 

nedlåtande.  

 

Teoretisk referensram 

Enligt Erikssons psykosociala utvecklingsteori genomgår människan nio olika 

utvecklingsfaser under sitt liv. Den sista fasen lades till av Eriks maka 

Joan efter hans död, för att fullborda livscykeln i hans anda. Denna fas handlar om 

ålderdomen och dess kriser och begrepp. I Erikssons teori tillskrivs varje fas olika 

attribut och i den sista fasen, ålderdomen, tas begreppen integritet och visdom upp 

som utmärkande attribut. Joan M Eriksson menar att ”integritetens funktion är att 

befrämja kontakten med världen och tingen samt framför allt med människor" och 

att det är en aktiv process som pågår hela livet. Hon skriver vidare att i 

ålderdomen krävs att man har lagrat och kan utnyttja alla tidigare erfarenheter 

(Eriksson 2004, s. 20-22). Marit Kirkevold (2010) menar att "integritetsbevarande 

omvårdnad är en grundläggande princip i mötet med den äldre" (s.97). Hon 

skriver att när integritetsbegreppet introducerades i den svenska 

omvårdnadsforskningen på 1980-talet var Erikssons utvecklingsteori 

inspirationskälla då den var relevant speciellt i omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom (2010, s. 93).  Myra Estrin Levine (1921-1996) var en 

amerikansk omvårdnadsforskare. Tomey och Alligood, (2006, s. 231) beskriver att 

i hennes teori kan omvårdnad av äldre förankras i fyra grundläggande principer: 

att tillgodose personens energibalans, att bevara och främja personens kroppsliga 

integritet, att bevara och främja hans eller hennes personliga integritet och att 

bevara och främja hans eller hennes sociala integritet.  
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Omvårdnadsaspekten har inte varit prioriterad inom det dagliga arbetet på 

röntgen. Den forskning som gjorts i Sverige har mera fokuserat på information 

och undervisning vid röntgenundersökningar. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa vilka faktorer som har betydelse vid mötet med 

personer med demenssjukdom. 

Frågeställningar: 

 Hur påverkas patienten av personalens bemötande? 

 Hur bevaras patientens integritet? 

 Hur skapas en bra kommunikation och relation?  

 Kan vårdmiljön påverka patienternas välbefinnande? 

 Vilka kunskaper i omvårdnad av patienter med demenssjukdom behöver 

röntgensjuksköterskan för att planera och genomföra besöket på 

röntgenavdelningen? 

 

Metod 

Systematisk sökning, granskning och kvalitetsbedömning av publicerade artiklar 

ligger till grund för denna studie (Jfr William, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s.50). 

Litteratursökning har gjorts i följande databaser: Pubmed, CINAHL, Psycinfo och 

Sage Journals Online vid olika tillfällen under februari 2011.  Sökningarna har 

varit avgränsade till engelska språket och vuxna människor. Den sökta perioden 

har avsett tiden februari 2001 till februari 2011. Sökorden har varit varierat i olika 

databaser, dock har ”dementia” och ”nursing” ingått i alla sökningar. Andra 

sökord som har använts är: ”attitudes”, ”communication”, ”health personnel”, 

”hospital”, ”meetings”, pain”, ”privacy”,”tomography” och ”x-ray”.  

Resultatet av sökandet i dessa databaser gav 34 artiklar och har sammanställts i 

tabell 1-4 ( se bilaga 1).  För att försöka hitta artiklar som berörde patienter med 

demenssjukdom och deras omvårdnad vid akuta sjukhusbesök, gjordes ytterligare 

en sökning i CINAHL 2011-02-20 med sökorden ”dementia” och ”emergency 
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medical services” med begränsningar engelska, vuxna människor och senaste tio 

åren. Då hittades en artikel.  

Dessutom gjordes manuell sökning på författarnamn ”Asplund K” i CINAHL 

2011-01-24 med begränsningar engelska och senaste tio åren. Denna sökning gav 

två artiklar. Ytterligare en manuell sökning gjordes i Psycinfo 2011-03-25 på 

författarnamn ”Graneheim”, med begränsningar engelska och de senaste tio åren. 

Denna sökning gav en artikel. Anledningen till de manuella sökningarna var att 

dessa författare ofta förekom i litteratur om demens eller i de sökta artiklarna, 

vilket väckte intresse för deras forskning.  

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle beröra vuxna personer med 

primärdegenerativ demenssjukdom, de skulle vara relevanta för syftet och beröra 

omvårdnaden av dessa patienter. Artiklarna måste bygga på forskning som 

genomgått etisk granskning. Exklusionskriterier var stort bortfall (över 30 %), 

sned könsfördelning, dålig metodbeskrivning eller att resultatet inte uppfyllde 

syftet. 

 

Bearbetning av artiklarna skedde i tre faser med stöd av SBU/SSF nr 4 1999. 

Fas 1: De artiklar som verkade relevanta för syftet skrevs ut för vidare granskning 

i flera steg. Alla artiklar lästes minst två gånger. De artiklar som efter andra 

läsningen inte uppfyllde inklusionskriterierna dvs. inte var relevanta för syftet, de 

artiklar som berörde andra demensformer än primärdegenerativa (t.ex. vid AIDS 

eller infektionssjukdomar) eller inte uppfyllde etiska rekommendationer sållades 

bort. Även litteraturöversikter, ledarspalter, dubbletter eller andra artiklar som inte 

uppfyllde kraven för vetenskapliga artiklar valdes bort i detta steg.  

Fas 2: Artiklarna lästes sedan ytterligare en gång och klassificerades sedan enligt 

SBU/SSF nr 4 1999 (se bilaga 2) och delades in i olika grupper och kvaliteten 

värderades enligt en tregradig skala: hög, medel eller låg. Alla artiklar som 

värderades lågt sorterades bort i detta steg. Se tabell 7 (bilaga 3). Anledningar till 

låg värdering var bl. a stort bortfall (mer än 30 %), dålig metod eller 

metodbeskrivning, syftet dåligt uppfyllt, få deltagare eller att studien vid närmare 

granskning inte var direkt relevant för denna studie. Hänsyn togs också till vilket 

land studien gjorts och till könsfördelning.  
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Fas 3: I denna fas granskades de återstående artiklarna mer ingående och ställdes 

upp i tabellform utifrån olika huvudkategorier som framkom. Inga artiklar 

exkluderades i denna fas. En sammanställning av alla inkluderade artiklar finns i 

tabell 8 (bilaga 4). Artiklarna uppdelade efter kategorier finns i tabell 9-14 (bilaga 

5). 

 

Analys-sortering 

Artiklarnas resultat lästes sedan igenom flera gånger för att identifiera de centrala 

fynden (Forsberg & Wengström, 2008, s.165), som sedan delades in under 

kategorier och subkategorier beroende på likheter. Exempel på analys av 

huvudresultat finns i tabell 15 (bilaga 6). 

 

Etiska överväganden 

I Sverige regleras forskningen bl.a. i: Lag om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:460). I de etiska riktlinjerna för omvårdnadsforskning 

i Norden står att ”Forskning på missgynnade personer t.ex. dementa bör 

genomföras enbart om forskningsfrågorna inte kan besvaras på annat sätt”. 

Forsberg och Wengström (2008, s. 144) betonar att ”god etik är en viktig aspekt i 

all vetenskaplig forskning” och att ” intresset för att inhämta ny kunskap ska alltid 

vägas mot kravet att skydda de individer som deltar”. Artiklar som inte uppfyllde 

dessa riktlinjer togs inte med studien. 

 

Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie omfattar 38 vetenskapliga artiklar, fördelat på 

21 artiklar utförda med kvantitativ metod och 17 artiklar med kvalitativ ansats.  

Två av de kvalitativa artiklarna använde också kvantitativa metoder. Dessa studier 

har utförts i följande länder: Australien, Canada, Holland, Irland, Japan, Norge, 

Storbritannien, Sverige och USA. 

Ur dessa artiklar framkom sex olika kategorier (Jfr Granskär & Höglund-Nielsen, 

2008, s. 182) med tillhörande subkategorier (se tabell 16). 
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Tabell 16. Översikt av kategorier och subkategorier 

 

Kategori Subkategori 

Smärta och smärtlindring  att upptäcka smärta 

 att mäta smärta 

 att lindra smärta 

 hinder för smärtlindring 

 hur kan smärtlindring förbättras 

Attityder och synsätt  vilka attityder har personalen 

 faktorer som påverkar attityder 

 betydelse av olika attityder 

 kan attityder förändras 

Etiska dilemman  olika dilemman som kan uppstå och dess orsaker 

 hur kan etiska dilemman hanteras 

Relationer  hur såg relationerna ut? 

 faktorer som påverkar relationer 

 relationernas betydelse för välbefinnandet 

Utbildning och 

information 

 behov av utbildning 

 effekt av utbildning 

 hinder för utbildning 

Vårdmiljöns betydelse  hur påverkar den fysiska miljön? 

 organisatoriska och sociala faktorer 

 

 

Smärta och smärtlindring 

 

Att upptäcka smärta 

Blomqvist och Hallberg (2001) fann i sin studie, med både kvantitativ och 

kvalitativ ansats, att majoriteten av patienter med kognitiv nedsättning, som bodde 

på demensboende, hade smärtor varje dag.  Att upptäcka smärta sågs som 

interaktiv kommunikativ process, både verbal och icke-verbal mellan 

sjuksköterskan och patienten. Personligheten hos både patient (t.ex. stoiskt drag) 

och personal (t.ex. avvisande attityd) hade betydelse för hur lätt smärta 

upptäcktes. 

 

Shega, Hougham, Stocking, Cox-Hayley och Sachs (2004) fann i sin kvantitativa 
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studie, att 32 % patienter med demenssjukdom uppgav att de hade smärta men att 

bara 11 % uppgav måttlig till svår smärta. Patienternas skattning av sin smärta 

stämde i hälften av fallen in med personalens skattning. Personalen tenderade att 

överskatta smärtan. Samstämmigheten ökade om patienten var man och minskade 

ju mer agiterad patienten var. 

 

Att mäta smärta 

Fuchs-Lacelle och Hadjistavropoulos (2004) visade i sin kvantitativa studie att det 

mätinstrument (PACSLAC) som de utvecklat för att kunna mäta smärta med 

patienter med svår demens, var ett bra instrument, speciellt för att skilja på smärta 

och oro som inte beror på smärta. 

Shega et al. (2004) kunde inte påvisa något samband mellan stress hos personalen 

och deras förmåga att uppskatta intensiteten av smärta hos patienter.  

 I en kvantitativ studie av Zwakhalen, Hamers, Peijnenburg och Berger (2007) 

visade resultatet att sjuksköterskor på sjukhem i Holland överlag hade dåliga 

kunskaper i att mäta smärta och om smärtlindring, vilket kunde leda till 

underbehandling.  

 

Att lindra smärta 

Titler et al. (2003) fann i sin kvantitativa studie om smärtlindring vid höftfrakturer 

att patienter med demenssjukdom fick signifikant lägre smärtlindring med 

opioider de första 72 timmarna efter operation. Användandet av 

patientkontrollerad smärtlindring var lågt överlag och signifikant lägre hos dessa 

patienter. Däremot fick patienter med demenssjukdom i högre grad smärtlindring 

intramuskulärt, något som bör undvikas hos äldre patienter. De vanligaste icke- 

medicinska smärtlindringen bestod av reposition, tryckavlastning och 

kylbehandling. I en kvalitativ studie av Edvardsson, Sandman och Rasmussen 

(2003) framkom att beröring kan vara ett verktyg för att lindra smärta hos äldre 

patienter, så länge det sker på deras villkor. 

 

Hinder för smärtlindring 

I studien av Titler et al. (2003) uppgav sjuksköterskorna att svårigheter att få 

kontakt med läkare och att få ordinationer var den viktigaste orsaken till dålig 

smärtlindring. En annan orsak enligt sjuksköterskorna var att de trodde att 
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patienterna själva skulle be om smärtlindring, något som kan vara svårt för 

patienten med demenssjukdom.  

Dåliga kunskaper hos sjuksköterskorna leder till dålig smärtlindring (Zwakhalen 

et al, 2007). 

 

Hur kan smärtlindring förbättras 

Flera studier som redan nämnts (Zwakhalen et al, 2007; Titler et al, 2003; Shega 

et al, 2004) visar att utbildning av personalen ger bättre smärtlindring. 

Sjuksköterskor behövde specifika kunskaper om äldres smärta och smärtlindring, 

då den kan skilja sig från yngre patienters.  

 

 Attityder och synsätt 

 

Vilka attityder har personalen? 

I en kvantitativ studie av Norbergh, Helin, Dahl, Hellzen och Asplund (2006), 

framkom att sjuksköterskor på gruppboende överlag hade neutrala och positiva 

attityder till patienter med demenssjukdom. 

Nakahira, Moyle, Creedy och Hitomi (2008), fann i sin kvantitativa studie att 

personal inom demensvård hade både negativa och positiva attityder gentemot 

patienter med aggressivt beteende. 

I en kvalitativ studie av Skovdahl, Kihlgren och Kihlgren (2003), skiljde sig 

attityderna till aggressivt beteende åt mellan avdelningar där det var vanligt 

förekommande, och avdelningar där det sällan förekom. På den avdelning där 

aggressivt beteende var sällsynt, ansåg personalen att detta beteende var naturligt 

och uppträdde av en anledning, de försökte förstå bakgrunden. På avdelningar där 

det var vanligt med aggressivt beteende reflekterade inte personalen över 

uppkomsten och de försökte inte förhindra det, utan tog tag i det först när det 

uppträdde.  

I en kvantitativ undersökning av Kada, Nygaard, Mukesh och Geitung (2009) 

framkom att vårdpersonal som arbetade med patienter med demenssjukdom i 

Norge överlag hade positiva attityder till dessa. 
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Faktorer som påverkar attityder 

Gerritsen et al. (2007) visade i en kvantitativ studie att attityder hos personal på 

vårdhem växlade beroende på om de arbetade dygnet runt eller om de arbetade 

dagtid. De som arbetade dygnet runt fokuserade mindre på livskvalitetsfrågor och 

på frågor som patienterna själva uppfattade som viktiga. De som arbetade dagtid 

fokuserade mest på patientens känsloläge, självkänsla och jagbild. 

I undersökningen av Kada et al. (2009) spelade avdelningens storlek roll för 

personalens attityder. På större avdelningar (med 15 eller fler patienter) hade 

personalen en mer positiv attityd. Andra faktorer som påverkade i positiv riktning 

var lång erfarenhet av arbete med patienter med demens och specialistutbildning i 

geriatrik.  

 

Betydelse av olika attityder 

I en kvalitativ studie av Eggers, Norberg och Ekman (2005) poängterades vikten 

av att visa uppmärksamhet, visa intresse och att ha ögonkontakt med patienterna. 

Detta kunde förhindra fragmentering, dvs. att patienten inte förstod vad som stod 

på, och bidra till ökat välmående. 

En personcentrerad attityd mot demens och demensvård, är en starkt bidragande 

orsak till att sjuksköterskor kan identifiera kognitiv nedsättning hos patienter. 

Detta framkom i en kvantitativ studie av Macdonald och Woods (2005). 

Norbergh et al. (2006), kom i sin studie fram till att en positiv attityd främjar en 

personcentrerad vård, och att faran med en neutral attityd är att kontakten mellan 

sjuksköterskan och patienten minskar.  

Nakahira et al. (2008) kom i sitt resultat fram till att personal med negativa 

attityder till aggressiva patienter var mer benägna att använda tvångsåtgärder. De 

med mer positiv inställning lyssnade mer på patienterna men använde förvånande 

nog också mer mediciner. 

 

Kan attityder förändras? 

Edberg och Hallberg (2001) fann i sin kvantitativa studie att sjuksköterskor som 

fick genomgå intervention i form av träningsprogram, individuella vårdplaner och 

klinisk handledning, ändrade sina attityder gentemot patienter med krävande 

beteende. De försökte i större utsträckning tyda och tolka patienternas beteenden 

som rationella, t.ex. upprepning av patienternas tidigare yrkesroller. 
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I en kvantitativ studie från Holland skriven av Van Weert, Janssen, 

Spreeuwenberg, Bensing och Ribbe (2006) fann författarna att personalens 

attityder mot patienterna överlag förbättrades när man införde multisensorisk 

stimulering så kallad snoezelen vid morgontoaletten. Eftersom patienter med 

demenssjukdom oftast har nedsatt kognitiv förmåga, försöker man med snoezelen 

att stimulera andra sinnen såsom känsel, lukt, syn och hörsel. Att känna lukten av 

en väldoftande tvål och samtidigt uppleva hur tvålen kändes mot huden var ett 

exempel på hur vårdpersonalen använde sig av tekniken i samband med 

duschning. Användandet av personcentrerad vård ökade när snoezelen infördes. 

  

Etiska dilemman 

 

Olika etiska dilemman som kan uppstå och dess orsaker 

Drejer, Förde och Nordvedt (2010) fann i sin kvalitativa studie att etiska 

dilemman ofta uppkommer i den palliativa vården av patienter med 

demenssjukdom. Läkarna startade ofta livsuppehållande behandlingar mot sin 

vilja, efter påtryckningar av anhöriga. De bedömde sällan om patienterna var 

kompetenta att ge samtycke eller inte, utan styrdes av välgörenhetsprincipen. 

Sjuksköterskorna lyssnade mer till och litade på patienterna i större utsträckning. 

 

Enes och de Vries (2004) fann i sin studie, med både kvalitativ och kvantitativ 

ansats, att läkare och sjuksköterskor ofta fokuserade på olika saker i vården av 

patienter med demenssjukdom i terminalt skede. Detta skapade konflikter mellan 

dem. Sjuksköterskorna tyckte det var viktigt att patienterna fick veta att de var 

döende, samtidigt som de inte ville att patienterna skulle bli oroliga i onödan. 

Ibland valdes att undanhålla sanningen för patienterna. 

 

I en kvalitativ studie av Graneheim, Isaksson, Persson Ljung och Jansson (2005) 

framkom att vårdgivarna till patienter med störande beteende ställdes inför det 

etiska dilemmat att göra gott för den enskilde patienten eller för kollektivet. De 

måste också pendla mellan att vara ”herre” eller ”slav” i relationen med patienten.  

 

Jacobsen och Sörlie (2010) fann i sin kvalitativa studie att personal på vårdhem 

dagligen handskas med etiska dilemman. De upplevde en ständig balansgång 
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mellan att bevara patientens autonomi och integritet och de krav som ställdes på 

dem av arbetsgivare och kollegor. 

 Nolan (2007) fann i sin kvalitativa studie att tidsbrist och ständigt växlande 

vårdbehov, var några orsaker till att sjuksköterskor som vårdade patienter med 

demenssjukdom på akutsjukhus ständigt hade skuldkänslor för att de inte kunde 

ge den vård de ville.  

I en kvalitativ studie av Kolanowski, Fick, Frazer och Penrod (2010) upplevde 

personalen att de äventyrade patientens säkerhet när de skulle införa icke-

medicinsk behandling vid störande beteende. Säkerheten för patienten ställdes 

mot livskvalitet, där sjuksköterskorna kände att de borde fokusera på 

livskvalitetsfrågor. 

Behovet av etiska diskussioner i vården av patienter med svår demenssjukdom 

framkom också i en kvalitativ studie av Chang et al. (2009).  

 

Hur kan etiska dilemman hanteras? 

Drejer et al. (2010) menar att etiska dilemman i vården av patienter i terminalt 

skede skulle kunna undvikas om anhöriga engageras tidigare. Sjuksköterskorna 

ansåg att även patienter med svår demens kan vara helt på det klara med hur de 

vill ha sin vård i livets slutskede. 

Graneheim et al. (2005) påpekar vikten av att personalen försöker möta patienten i 

hans/hennes värld för att hitta en balans mellan de motsägelser som uppkommer i 

mötet med patienter med beteendestörningar. Personalen kan då känna sig kapabla 

istället för maktlösa, accepterade istället för bortstötta. 

 

Relationer mellan vårdtagare, vårdgivare och anhöriga 

 

Hur såg relationerna ut? 

I en kvalitativ studie från Sverige (Stenvall, Eriksdotter Jönhagen, Sandberg & 

Fagerberg, 2008) framkom att patienter som haft perioder av konfusion upplevde 

relationerna till personal och anhöriga på skiftande sätt. De kände allt ifrån stark 

ensamhet, utanförskap och osäkerhet till att känna sig trygga och förstådda. 

Relationen på verkades mycket av hur de blev bemötta av personal och anhöriga. 

 

Normann, Asplund, Karlsson, Sandman och Norberg (2006) visade i en 
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kvantitativ studie att i nära, genuina relationer mellan vårdare och patienter var 

det vanligare att patienterna hade klara stunder, så kallade Els (episodes of 

lucidity). De uppstod speciellt när patienterna och vårdarna promenerade 

utomhus.   

I Normann, Henriksen, Norberg och Asplunds fallstudie (2005) av en kvinna med 

svår demens framkom att kvinnan hade klara stunder, ELs, speciellt när hon själv 

fick starta samtalen, välja samtalsämne och när hon kände stöd. Kvinnan föredrog 

att tala om nutid. 

 

Faktorer som påverkar relationer 

Eggers, Norberg och Ekman (2005) fann i en kvalitativ studie där man ville 

undersöka samspelet mellan vårdgivare och patienter, fyra dimensioner i 

vårdgivarnas handlande: lyhördhet, respekt, individualitet och 

anpassningsförmåga. 

Edvardsson, Sandman, Nay och Karlsson (2008) undersökte samband mellan 

egenskaper hos vårdgivarna och förekomst av störande beteende. Inget signifikant 

samband hittades mellan vårdgivarnas egenskattade kunskaper och förekomst av 

störande beteende. Även om patienterna glömde händelser som utspelat sig 

mellan vårdgivare och dem, så levde det känslomässiga minnet av mötet kvar 

längre. 

Norbergh, Asplund, Rasmussen, Nordahl och Sandman (2001) fann i en 

kvantitativ studie att sjuksköterskor på en utredningsavdelning tillbringade mer tid 

med de patienter som hade förmåga att kommunicera än med andra patienter. 

Överlag var patienterna ensamma den största tiden, då sjuksköterskorna ägnade 

mer tid åt praktiskt vårdarbete än att ta hand om patienternas psykosociala behov.  

 

I en kvalitativ studie av Graneheim, Norberg och Jansson (2001) handlar 

samspelet mellan en kvinna med svår demens och hennes vårdtagare om synen på 

integritet, identitet, självständighet och säkerhet. 

I studien av Kolanowski et al. (2010) som redan nämnts var ett tema som 

framkom hur man skulle nå fram till patienterna.  Här var det viktigt att lära känna 

patienten och dennes historia. Detta kunde underlättas om man engagerar familjen 

mer.  Ibland var det bättre att man bytte personal, då person kemin inte stämde. 

Det var viktigt att patienterna fick komma ut och att de blev bekräftade.    
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Relationernas betydelse för välbefinnandet 

I studien av Edvardsson et al. (2003) som redan nämnts, så framkom att beröring 

var ett bra verktyg för att mötas i en relation. Beröringen lindrade lidande hos 

patienten och stärkte personalen som kände sig mer värdefulla och inte så 

maktlösa. Graneheim et al. (2005) studien har redan berörts. I den beskrivs 

interaktionen med patienter med beteendestörning som att stå inför kaos, där 

vårdgivarna hela tiden måste balansera mellan olika motsägelser, som att känna 

sig maktlös-kapabel, bortstött- accepterad osv. I en kvantitativ studie av Testad, 

Mikkelsen, Ballard och Aarsland (2010) kunde inget signifikant samband hittas 

mellan agitation hos patienter och hälsa och välbefinnande hos personalen. 

  

Utbildning och information 

 

Behov att utbildning 

I studien av Chang et al. (2009), som redan berörts, framkommer flera 

huvudområden som innebär stora utmaningar i vården av svårt demenssjuka. Här 

efterlyste personalen kunskaper på flera olika områden: kunskap om 

demenssjukdom i sig, om den direkta vården och om palliativ vård. Utökade 

kunskaper om kulturella och spirituella behov, och kunskaper om hur man talar 

med patienters anhöriga önskades också. 

 

Robinsson, Elder, Emden, Lea, Turner och Vickers (2009) visade i sin kvalitativa 

studie om anhörigvårdares erfarenheter, att dessa upplevde ett känslomässigt 

kaos. De kände sig förvirrade och frustrerade i sin kamp att få utbildning och 

information av vården. De förväntades söka all information själva från många 

olika instanser och efterlyste samlad information från en enda kontakt. Den långa 

väntan på besked, upptill sex månader, på diagnos upplevdes som tröttsam och 

obegriplig. 

Även i Kolanowski et al. studie (2010) som redan berörts, framkom behovet av 

utbildning för att kunna förändra arbetskulturen till det bättre och minska 

användandet av mediciner. 

Johansson, Bachrac-Lindström, Struksnes och Hedelin (2009) fann i sitt resultat 

att personalen påpekade vikten av utbildning, både om demenssjukdom och om 

enskilda patienter, för att förhindra fall. 
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Effekt av utbildning 

I en kvantitativ studie av Davison, McCabe, Visser, Hudgson, Buchanan och 

George (2006) upplevde personal på boenden att de fått bättre kunskaper och 

färdigheter efter att de genomgått träningsprogram om utmanande beteende. 

Kamratstöd stärkte dem ytterligare. Däremot kände de sig inte säkrare i vården, 

men deras arbetsledare skattade deras färdigheter större. Beteendet hos patienterna 

förbättrades, men inte signifikant (p=0,07). 

 

Pellfolk, Gustafson, Bucht och Karlsson (2010) i deras resultat av en kvantitativ 

studie framkom att utbildning av personal på gruppboenden, kan öka kunskaper, 

ändra attityder och minska fysiska tvångsåtgärder utan att öka risken för fall eller 

öka användandet av läkemedel. 

 

Att kunskap om demens är dålig bland akutpersonal framkom av en amerikansk 

kvantitativ studie av Shah, Jones, Richardson, Conwell, Katz och Schneider 

(2011).  Att få en diagnos på demenssjukdom är av största vikt för att få rätt 

behandling på akutmottagningen. Utbildning är viktig och förslag på att utföra 

screening för kognitiv nedsättning framkom. 

 

 

Hinder för utbildning 

I en kvalitativ studie av Simpson, Stevens och Kovach (2007) framkom att 

tidsbrist och bristande engagemang hos läkare och sjuksköterskekollegor sågs 

som det största hindret för att införa ett handlingsprogram för bättre demensvård 

på långtidsboenden. 

 

 

Vårdmiljöns betydelse 

 

Hur påverkar den fysiska miljön? 

Den fysiska miljön på vårdavdelningar kan anpassas till fördel för patienter med 

demenssjukdom. Det visade en kvalitativ studie av Johansson et al. (2009). 

Genom att ha enfärgade golv kan fall förhindras, eftersom markeringar i golvet 
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kan uppfattas som hinder eller gropar. Strömbrytare kan markeras, toalettsitsar 

färgas svarta. Speglar kan skrämma, liksom höga ljud. Sänggrindar kan öka risken 

för fall om patienten känner sig instängd, visar denna studie. Musik kan ha en 

lugnande effekt. 

 

Engström, Lindqvist, Ljunggren och Carlsson (2009) fann i en kvalitativ studie att 

personalens uppfattningar om införande av ny övervakningsteknik på en 

gruppbostad först möttes med skepsis, men senare bidrog till ökad säkerhet och 

kontroll. Patienternas livskvalitet förbättrades då de kunde röra sig mer fritt. 

 

Girman et al. (2002) visade i en kvantitativ studie att patienter med låg kognitiv 

förmåga, som rörde sig fritt på avdelningen på ett sjukhem löpte större risk för 

fraktur. 

 

Organisatoriska och sociala faktorer 

Edvardsson, Sandman, Nay, och Karlsson (2009) fann i sin kvantitativa studie att 

det upplevda arbetsklimatet var den starkaste prediktorn till belastningar i arbetet 

hos personal på demensboenden. Chefer som stöttar sina anställda och ger 

utrymme för etiska diskussioner får nöjdare personal, vilket i förlängningen ger 

kommer patienterna till del. Nöjd personal har mer positiv attityd och driver 

personcentrerad vård i större utsträckning. 

Positivt arbetsklimat minskar vandringsbeteende, flyktbeteende och rastlöshet hos 

patienterna visar studien från 2008 av samma författare. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att belysa vilka faktorer som har betydelse vid mötet med 

personer med demenssjukdom och även att lyfta fram vilka kunskaper som 

röntgensjuksköterskan kan ha nytta av i omvårdnaden av dessa. Detta syfte har 

uppnåtts till viss del, då resultatet visar att omvårdnaden av dessa patienter är 

mångfacetterad och att det är många aspekter att ta hänsyn till. Denna studie kan 

inte göra anspråk på att vara heltäckande utan får ses som en inblick i den 
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komplicerade och angelägna vården av dessa patienter. Inga generella slutsatser 

kan dras av denna litteraturstudie, eftersom patienter med demenssjukdom inte är 

en homogen grupp, utan består av unika individer med olika historia, bakgrund 

och omvårdnadsbehov. Endast ett par artiklar berör vården av dessa patienter på 

akutavdelningar. Vad kan då röntgensjuksköterskan ha för nytta av resultatet i 

denna litteraturöversikt? På röntgen är risken stor att patienten ”glöms bort” i den 

högteknologiska miljön. Det är ofta ont om tid, och patienter med demens 

sjukdom behöver extra tid för omhändertagande. Med sina stora apparater och 

avancerade tekniska utrustning kan den upplevas som en främmande och 

skrämmande miljö. Detta har uppmärksammats i Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer (2010): ” Undersökning med datortomografi eller magnetkamera kan 

upplevas skrämmande för personer med kognitiv svikt och därmed vara svår att 

genomföra”. Vidare betonas vikten av att hälso- och sjukvården bör ge personer 

med demenssjukdom en personcentrerad omvårdnad.   

Denna litteraturstudie har pekat ut sex viktiga huvudområden för omvårdnad av 

patienter med demenssjukdom. Dessa kan fungera som en vägledning och hjälp i 

planerandet och även genomförandet av besöket på röntgenavdelningen. Många 

förbättringar kan göras för dessa patienter, om röntgensjuksköterskan fokuserar 

mer på omvårdnadsbiten och försöker implementera dessa aspekter i sitt dagliga 

arbete.  

När det gäller smärta och smärtlindring visade en studie att patienter med 

demenssjukdom får dålig smärtlindring (Titler et al, 2003). 

Röntgensjuksköterskan måste bli bättre på att läsa av tecken på smärta och kräva 

att patienten är ordentligt smärtlindrad vid besöket. Detta kan ses som ett sätt att 

tillgodose patientens energibalans, enligt Levine (Tomey & Alligood, 2006, 

s.231), då smärta förbrukar mycket energi. Röntgensjuksköterskan får inte utgå 

från att patienten själv ska be om smärtlindring (Titler et al, 2003). Studien av 

Blomqvist och Hallberg (2001) visade att patienter med stoisk personlighet drog 

sig för att be om smärtlindring, likaså om personalen hade en avvisande attityd. 

Att attityder hade stor betydelse i omvårdnaden visade flera studier (Macdonald  

& Woods, 2005; Nakahira et al, 2008; Norberh et al, 2006; VanWeert et al, 2006). 

Röntgensjuksköterskan bör bli medveten om hur attityden påverkar patienten. Allt 

för att bevara och främja dennes personliga och sociala integritet. 
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I resultatet framgår att personalen ställs inför etiska dilemman av olika slag.  

( Drejer et al, 2010; Enes et al, 2004, Graneheim et al, 2005; Jacobsen et al, 2010). 

Det kunde handla om konflikter mellan personalkategorier, mellan personal och 

patient, och mellan patient och patient.  Liksom i Jacobsens et al studie (2010), 

bör röntgensjuksköterskan också balansera mellan att bevara patientens integritet 

och autonomi och kraven från arbetsgivare och kollegor. Där borde krav kunna 

ställas på arbetsledningen att tillräcklig tid, resurser och stöttning ges för att bäst 

kunna ta emot dessa patienter (se Edvardsson et al, 2009).  

 

Röntgensjuksköterskan borde också kräva en mer utförlig anamnes på patienten 

(se Kolanowski et al, 2010) då det är viktigt att få reda på patientens historia för 

att kunna bygga en relation. Här kunde anhöriga engageras i större grad och 

besöket planeras så att anhöriga ges möjlighet att delta. Anhöriga borde ges mer 

information än vad som nu är fallet (Robinsson et al, 2009).  Finns inga anhöriga 

tillgängliga borde röntgensjuksköterskan kräva att personal som känner patienten 

väl följer med till röntgen och att besöket planeras till den tid på dagen som passar 

patienten bäst (Johansson et al, 2009). Röntgensjuksköterskan får inte utgå ifrån 

att patienter med svår demens inte kan medverka eller kommunicera, då det visat 

sig att även dessa kan ha stunder av klarhet (Normann et al 2005; 2006).  Just 

kommunikation är viktigt för patientens välbefinnande (Norbergh et al, 2001) och 

därför är det viktigt att röntgensjuksköterskan försöker skapa ett bra möte och en 

bra kommunikation, verbal eller icke-verbal. När verbal kommunikation inte 

räcker kan beröring vara ett medel för att mötas i en relation (Edvardsson et al, 

2003). Musik kan ha lugnande effekt (Johansson et al, 2009).  

Vikten av utbildning och information har poängterats i flera studier. Att anhöriga 

tyckte det var jobbigt att vänta på diagnos framkom (Robinsson et al, 2009). Här 

borde väntetiderna för att få göra CT eller MR kunna kortas i enlighet med 

Socialstyrelsens riktlinjer. Utbildning av personalen hade också positiv effekt 

visade flera studier. I enlighet med Chang et al. (2009) behöver röntgensjuk-

sköterskor mer utbildning om demenssjukdomar i stort och även om kulturella 

och spirituella behov hos dessa patienter. 

 

Den fysiska vårdmiljön borde också kunna anpassas bättre till deras behov 

(Johansson et al, 2009). 
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Ansträngningar på alla dessa områden bör göras för att optimera besöket på 

röntgen för denna utsatta patientgrupp som inte alltid har tillgång till sin historia 

och sina sinnen. Holst, Edberg och Hallberg (1999) poängterar i en kvalitativ 

studie att sjuksköterskan och patienten med demenssjukdom är beroende av 

varandra för att upprätthålla sina identiteter. Genom att mötas i varandras världar 

kan mötet mellan sjuksköterskan och patienten bli meningsfullt för bägge parter. 

 Röntgensjuksköterskan kan genom att bedriva integritetsbevarande omvårdnad 

medverka till att patienternas sista fas i livet ändå blir en fas av utveckling, 

lärande och glädje i enlighet med Joan och Erik Homburger Erikssons 

utvecklingspsykologiska teori (2004).  

 

Metoddiskussion 

Metoden var en litteraturstudie, vilket enligt William, Stoltz och Bahtsevani är 

”den övergripande metodansatsen vid evidensbaserad hälso- och sjukvård, 

inklusive omvårdnad” (2006, s. 50). I denna studie kan en annan metod ha varit 

att föredra, då det var svårt att hitta artiklar som svarade mot syftet. En möjlighet 

är att sökorden inte varit optimala, eller felaktigt kombinerade. Eftersom ingen av 

artiklarna i studien berör omvårdnaden på en röntgenavdelning, kan dess styrka 

ifrågasättas eftersom inga direkta paralleller kan dras. Huvuddelen av artiklarna 

berör omvårdnaden på olika boenden för patienter med demenssjukdom och den 

personal som arbetar där. En annan förklaring är att det helt enkelt inte forskats 

och publicerats om dessa patienters situation på en röntgenavdelning tidigare. Nu 

blev antalet artiklar som valdes ut, 38 stycken, möjligen för stort för att kunna 

överblicka. Detta förfaringssätt föredrogs ändå, för att få med tillräckligt av olika 

åsikter och aspekter. Att inkludera både kvantitativa och kvalitativa artiklar torde 

ha gett mer tyngd till studien. Enligt inklusionskriterierna skulle artiklarna handla 

om patienter med demenssjukdom. En artikel som inte uppfyllde detta krav, har 

ändå tagits med. Skälet är att den illustrerade patienter med konfusion, vars 

berättelser om hur de upplevde mötet med personalen, skulle kunna ge 

fingervisning, enligt författarens åsikt, om hur patienter, med kognitiv svikt kan 

uppleva relationer med personalen.  Artiklarna valdes hela tiden ut med tanken att 

de skulle ge material som röntgensjuksköterskan kunde ha nytta av i sin 

profession. Syftet var hela tiden vägledande, även om det är tveksamt om det 
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uppfylldes mer än delvis. I en framtida studie vore det intressant att genomföra 

intervjuer med patienter och anhöriga, med syfte att undersöka deras upplevelser 

av besöket på en röntgenavdelning. Forskning som berör patienter med 

demenssjukdom är viktig och bör prioriteras. 

 

Slutsats 

Patienter med demenssjukdom utgör en svag grupp av patienter då de oftast har 

svårigheter att kommunicera och att ta emot information. De har samma rätt till en 

god vård som andra patienter och är därför beroende av andra människors välvilja. 

Vården av dessa patienter är mångfacetterad och ställer stora krav på sjuk-

sköterskans kunskaper och bemötande. Besöket på röntgenavdelningen kan bli en 

traumatisk upplevelse och det är röntgensjuksköterskans plikt att se till att 

vårdmötet blir så bra som möjligt. Resultatet pekar ut sex huvudområden i 

omvårdnaden av patienter med demenssjukdom. Dessa kan fungera som 

vägledning i vad röntgensjuksköterskan bör tänka på i planerandet och 

genomförandet av besöket på röntgenavdelningen. 

Vårdpersonal kan genom bland annat utbildning och attitydförändringar medverka 

till en förbättrad kommunikation och relation med patienter med demenssjukdom. 

Smärtlindringen måste förbättras och vårdmiljön kan förändras till fördel för dessa 

patienter. Personalen stöter på olika etiska dilemman i arbetet, vilka försvåras av 

konflikter mellan olika yrkeskategorier. Röntgensjuksköterskan bör agera som 

patientens advokat och bör därför samarbeta, men också ställa krav på andra 

yrkeskategorier om hon anser att patienten inte får den vård hon är berättigad till. 

Röntgensjuksköterskan kan dra lärdom av dessa kunskaper för att bedriva en 

integritetsbevarande omvårdnad. 
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Bilaga 2. Tabell 5. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med 

kvantitativ metod, enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48). 
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vården av 

patienter med 

demenssjukdom 

III 
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R Morgan m fl (2005) 

Work stress and physical 

assault of nursing aides in 

rural nursing homes with an d 

without dementia special care 

units. Journal of Psychiatric 

and Mental Health Nursing, 

12, 347-358. Psychinfo*** 

Bra tvärsnitts-

undersökning, 

men ej relevant 

för syftet. Den 

handlar om 

skillnader mellan 

demensboenden 

på land och i stad 

I England 

Artikeln handlar 

om skillnader 

mellan 

demensboenden 

på land och i stad 

i England. 

II 

L Beville, P.K. (2002). The 

virtual dementia tour: A call 

for sensitivity training. 

American Journal of 

Alzheimer Disease and other 

Dementias, 17, (5), 261-262. 

Psychinfo** 

Ledarspalt. Handlar om ett 

forskningsprojek

t som hade för 

avsikt studera 

om personalens 

attityder till 

patienter med 

demenssjukdom 

förbättrades om 

de blev mer 

medvetna om 

den svåra 

situation dessa 

befinner sig i.  

 

L James, J., & Hodnett, C. 

(2009). Taking the anxiety out 

of dementia. Emergency 

Nurse,16, 10-13. Cinahl ***  

Ledarspalt. Handlar om ett 

forskningsprojek

t för att förbättra 

vården för 

dementa på 

akutmottagninge

n. 

 

L McAucliffe m fl.( 2009). Pain 

assessment in older people 

with dementia: literature 

review. Journal of Advanced 

Nursing, 65, (1), 2-10. 

Cinahl.***  

Litteraturöversikt Identifiera hinder 

för smärtlindring 

och strategier för 

att överbrygga 

dessa hinder 

 

L Heath, H., & Sturdy, D. 

(2010). Improving quality of 

care for people with dementia 

in general hospitals. Nursing 

older people, sommarnummer, 

2-16. **Cinahl . 

Vårdguide 

utgiven av hälso-

departementet I 

England 

Riktlinjer för att 

förbättra vården 

för patienter med 

demenssjukdom 

på sjukhus. 

 

K+R Hancock m fl (2002). Nursing 

needs if acutely ill older 

people. Journal of Advanced 

Nursing, 44, (5), 507-516. 

**Cinahl.  

Ej relevant för 

syftet då 

patienter med 

demenssjukdom 

var exkluderade. 

Vad patienter 

anser är de 

viktigaste 

uppgifterna för 

sjuksköterskan. 

 

K Solum m fl (2008). Prevention 

of unethical actions in nursing 

homes. Nursing Ethics,15, 

536-548.***Sage Journals  

Bra artikel men 

ej relevant för 

syftet då den inte 

berörde dementa 

i första hand. 

Att förhindra 

oetiska 

handlingar på 

sjukhem 

II 

L   

 

 

 

 

 

 

 

Bahareethan & Shah 

Cinahl**  

Inlägg om 

tidigare 

forskning från 

2000. För 

gammal. Ingen 

riktig artikel. 

Aggressivt 

beteende hos 

patienter med 

demenssjukdom 
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R Law (2008). Delerium and 

dementia in acute 

hospitals:assessing the impact 

of RMN input. Nursing Older 

People , 20, ( 9), 35-39. 

Cinahl*** D 

För stort bortfall 

och ej så relevant 

för syftet 

Införandet av en 

specialistsjukskö

terska inom 

äldrevård på 

akutavdelning 

III 

K Örulv m fl (2007). Dignity 

work in dementia care. 

Dementia, 6, (4) 507-525).  

SageJournals *** 

 

 

Bra kvalitativ 

artikel, men inte 

relevant för 

syftet. då den 

handlar om 

personalens sätt 

att hantera 

konflikter mellan 

boende med 

demenssjukdom 

Artikeln handlar 

om personalens 

sätt att hantera 

konflikter mellan 

boende med 

demenssjukdom 

I 

R Palviainen m fl. (2003). Do 

nurses exercise power in basic 

care situations? Nursing 

Ethics, 10, (3), 269-280. 

Sage Journals *** 

 

Bra kvantitativ 

artikel, men inte 

relevant för 

syftet då den inte 

tar upp dementas 

situation. Stort 

bortfall:35 %. 

Handlar om 

sjuksköterskors 

maktutövande på 

akutavdelningar 

och geriatriska 

avdelningar. 

II 

               

              ** Exkluderats efter att ha lästs två gånger. 

              *** Exkluderad efter att ha lästs 3 gånger och granskats enl. SBU:s kriterietabeller. 
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Bilaga 4 

Tabell 8. Översikt av inkluderade artiklar. 

Typ av artikel Författare Antal 

personer 

Område Kvalitet 

C Davison m fl 2006 203 Effekt av träningsprogram 

vid utmanande beteende 

I 

C Pellfolk m fl 2010 748  

639 vid 6 

mån 

Effekt av 

utbildningsprogram 

I 

C Titler m fl 2003 709+172 Skillnad på smärtlindring 

hos patienter med och 

utan demens vid 

höftfraktur 

I 

P Edberg & Hallberg 

2001 

22 (14) Krävande beteende hos 

patienter med svår 

demenssjukdom 

II 

P Edvardsson m fl 2008 344+346 Samband mellan 

personalens karaktär och 

förekomst av störande 

beteende 

II 

P Girman m fl 2002 1427 Riskfaktorer för fraktur 

hos äldre kvinnor på 

sjukhem 

I 

P Kada m fl 2009 291 Personalens attityder till 

patienter med 

demenssjukdom 

II 

P Macdonald m fl 2005 158 Samband mellan attityder 

till demens och 

upptäckande av kognitiv 

nedsättning 

II 

P Shah 2011 1342 Förekomst av depression 

och kognitiv nedsättning 

hos äldre på 

akutavdelning 

II 

P Shega m fl 2004 115 Smärta hos patienter med 

demenssjukdom på 

kommunala boenden 

II 

P Van Weert m fl 2006   240 Effekt av införandet av 

snoezelen under 

morgontoalett 

I 

R Edvardsson m fl 2009 344 Faktorer som leder till 

stress hos personal som 

arbetar med patienter med 

demens 

II 

R Fuchs-Lacelle m fl 

2004 

95 Utveckla mätinstrument 

för smärta 

II 

R Gerritsen m fl 2007 374 Personalens fokus på 

livskvalitetsfrågor hos 

patienter med demens 

II 

R Nakahira m fl 2008 675 Personalens attityder till 

aggressivt beteende 

II 

R Norbergh m fl 2001   24 Samband mellan patienter 

och personal 

I 

R Norbergh m fl 2006 178+181 Strukturen på 

sjuksköterskors attityder 

I 

R Normann m fl 2005 
 

1 Klarhet vid konversation 

hos kvinna med demens . 

I 
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R Normann m fl 2006 92 Episoder av klarhet, ELs 

hos personer med svår 

demenssjukdom 

I 

R Testad m fl 2010 197 Samband mellan 

organisatoriska och 

psykosociala faktorer och 

välbefinnande hos 

personal 

I 

R Zwakhalen m fl 2007 123 Sjuksköterskors 

kunskaper om 

smärtlindring 

II 

K+R Blomqvist& Hallberg 

2001 

122 Att känna igen smärta hos 

äldre sett ur personalens 

och patienternas 

perspektiv 

II 

K Chang m fl 2009 24 Vård vid avancerad 

demens 

II 

K Dreyer m fl 2010 19 Hur skyddar personalen 

de döendes intressen på 

sjukhem? 

II 

K Edvardsson m fl 2003 12 Betydelse av beröring I 
K Eggers m fl 2005 

 

15+18 Motverka fragmentering i 

samspelet mellan 

patienter och deras 

vårdgivare 

I 

K+R Enes m fl 2004 53 Etiska dilemman i livets 

slutskede 

II 

K Engström m fl 2009 14 Införandet av ICT II 

K Graneheim m fl 2001 6 Samspel mellan patient 

och vårdgivare 

II 

K Granehiem m fl 2005             6 Balans mellan 

motsägelser       

I 

K Johansson m fl 2009 
 

28 Balans mellan integritet 

och risk för fall hos 

patienter 

I 

K Jacobsen m fl 2010 23 Etiska dilemman i vård av 

äldre 

I 

K Kolanowski m fl 

2010 

35 Hinder för införandet av 

icke-medicinsk 

intervention vid 

beteendestörning 

I 

K Nolan 2007 7 Dementa på akutsjukhus 

Sjuksköterskors 

uppfattning 

I 

K Robinson m fl 2009 
 

15 Anhörigvårdares situation 

. Informationsvägar i 

vården 

II 

K Skovdahl m fl 2003 15 

 
 

Olika attityder till 

aggressivt beteende  

 

I 
 

K Simpson m fl 2007 8 Sjuksköterskors 

upplevelser av införande 

av handlingsprogram för 

bättre vård av patienter 

II 

K Stenvall m fl 2008 7 Samspel mellan patient, 

vårdgivare och anhörig 

I 
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Bilaga 5. Tabell 9. Studier som undersökt smärta och smärtlindring hos patienter med demenssjukdom. 

Författare 

år och land 

Undersöknings-

personer 

Syfte Studiedesign Instrument Resultat Kvalitet 

Blomqvist 

& Hallberg 

(2001) 

Sverige 

n=66 (äldre patienter 

med eller utan 

kognitiv nedsättning, 

boende på sex olika 

vårdinrättningar) 

Bortfall 22 % 

n=56 

(kontaktsjuksköterskor 

på dessa boenden) 

Syftet var att belysa och 

jämföra sjuksköterskors 

och de äldres syn på hur 

man kan upptäcka 

smärta.  Man ville 

också se skillnad på hur 

smärta uttrycktes hos 

patienter med kognitiv 

nedsättning jämfört 

med patienter med 

normal funktion. 

Kvalitativ och kvantitativ. 

Intervjuer med 

sjuksköterskor och äldre 

patienter med normal 

kognitiv förmåga. 

Intervjuerna utfördes av 

den första författaren och 

skrevs ner.   

De öppna frågorna 

från intervjuerna 

analyserades med 

innehållsanalys. 

Kvantitativa data 

med icke-

parametriska test, 

t.ex. för att jämföra 

hur patienterna 

respektive 

sjuksköterskorna 

skattade smärta och 

skillnad mellan 

patienter med normal 

respektive nedsatt 

kognitiv förmåga 

Enligt kontaktsjuksköterskorna hade 

majoriteten av patienterna med 

kognitiv nedsättning smärtor varje dag, 

mest i benen. Igenkännande av smärta 

sågs som en interaktiv kommunikativ 

(verbal och icke-verbal) process i flera 

steg, som antingen kunde främjas eller 

hindras. Dessa steg utgjordes av att 

uttrycka smärta, varsebli smärta, 

uppfatta olika situationer runt smärtan, 

tolka smärtan och validera sin tolkning 

av smärtan. Personligheten hos både 

patienter och personal hade betydelse. 

Sjuksköterskorna var omedvetna om 

hur deras personlighet på verkade 

patienterna. 

Medel 

(II) 

Edvardsson 

 m fl 

(2003) 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=12 (vårdpersonal på 

tre olika sjukhem och 

ett dagvårdscenter) 

Syftet var att belysa 

betydelsen av beröring i 

omvårdnad av äldre 

patienter. 

Kvalitativ: 

Fenomenologisk 

hermeneutisk metod. 

Intervjuer med öppna 

frågor 

Bandade intervjuer, 

nedskrivna och 

tolkade med 

strukturanalys enl. 

Ricouer. 

Två huvudteman framkom: Beröring 

som ett verktyg för att lindra lidande 

och smärta och 

beröring som ett medel att mötas i 

relationen med patienten och därmed 

lindra lidande Sjuksköterskorna kände 

sig mer värdefulla i sin yrkesroll och 

inte så maktlösa 

Hög 

(I) 
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Fuchs-

Lacelle 

m fl  

( 2004) 

Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=28 i fas 1  

(sjuksköterskor) 

n=40 i fas 2 

(sjuksköterskor) 

n= 40 i fas 3 

(patienter)  

n=40 i fas 3 

( sjuksköterskor) 

n=40 i fas 3 

( patienter) 

Syftet var att utveckla 

ett 

bedömningsinstrument 

för att kunna mäta 

smärta hos äldre med 

svår demens. 

Metod: Kvantitativ. Studien 

utfördes i tre stadier: 

1.intervjuer med erfarna 

sjuksköterskor för att få 

fram en checklista 

(PACSLAC) över 

beteenden som tyder på 

smärta. 2. 

Sjuksköterskorna använde 

checklistan genom att 

erinra sig ett patientfall där 

orsaken till smärtbeteendet 

var känt. 3. 

Sjuksköterskorna använde 

checklistan fyra gånger, två 

av fallen när orsaken till 

smärtan var känd, en gång 

när patienten var lugn och 

en gång när patienten var 

orolig av annan anledning 

än smärta. 

Instrument: Present 

Functioning 

Questionnaire 

 ( PFQ) för att mäta 

kognitiv svikt hos 

patienterna. 

Cronbach´s alpha för 

att värdera intern 

validitet på 

checklistan  

( PACSLAC) 

ANOVA för att 

värdera hur bra 

checklistan kunde 

skilja på olika 

tillstånd hos 

patienten 

Pearson´s chi- square 

Resultat: PACSLAC visade sig vara ett 

bra instrument att mäta smärta hos 

dessa patienter, speciellt bra att skilja 

mellan smärta och oro som inte 

orsakats av smärta, även om ytterligare 

studier av instrumentet behövs innan 

den används rutinmässigt. 

Hög 

(I) 

Shega m fl 

(2004) 

USA 

n=115 par vårdgivare 

och  

patienter med 

demenssjukdom i 

kommunala boenden 

Borfall 23 % 

Tre mål med 

undersökningen:  

1. Få en bättre 

förståelse om förekomst 

och intensitet av smärta 

hos patienter med 

demenssjukdom i 

kommunala boenden.  

2. Undersöka 

överensstämmelsen 

mellan hur patienter 

och vårdgivare skattade 

smärtan. 

Kvantitativ. Prospektiv, 

explorativ, observation. 

Separata intervjuer med 

patienter och vårdgivare, 

vid start, och sen var sjätte 

månad under två års tid. 

Chi-square test 

ANOVA 

SPSS11.01 

MMSE  

 GDS  

VDS  

The Beck 

Depression 

Inventory 

SCI  

CMAI 

ADL  

FAST  

Charlson Weighted 

Index of co-

morbidity 

32 % av patienterna med 

demenssjukdom uppgav att de hade 

smärta, men den mestadels låg, bara 11 

% uppgav måttlig till svår smärta. 

Detta kan förklaras med att dessa 

patienter fortfarande är ganska rörliga 

och friska i övrigt. De vårdades också 

av välutbildad personal. I hälften av 

fallen stämde skattningarna av smärta 

överens mellan vårdgivare och 

patienter. Vårdgivarna tenderade att 

rapportera mer smärta än patienterna. 

De faktorer som påverkade 

Medel 

(II) 
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3. Undersöka om 

patient eller 

vårdgivarfaktorer är 

relaterade till hur 

smärtan skattades. 

 samstämmigheten mest var kön och 

grad av agitation. Den ökade om 

patienten var man och minskade ju mer 

agiterad patienten var. Stress hos 

personal påverkade inte skattningen. 

Titler m fl  

(2003) 

USA 

n=709 (journaler på 

patienter med 

höftfraktur på tolv 

olika sjukhus) 

n=172 

 ( sjuksköterskor som 

skötte dessa patienter) 

Bortfall 13 % 

Frågeställningar: 

1. Vilken smärtlindring 

fick patienterna under 

de första 72 timmarna? 

2. Hur ofta fick de 

smärtlindring? 

3. Får patienter med 

demens mindra 

smärtlindring? 

4. Skiljer sig metoderna 

för smärtlindring 

mellan patienter med 

demens och andra? 

5. Hur ofta får 

patienterna 

smärtlindring dygnet 

runt? 

6. Hur ofta får 

patienterna annan 

smärtlindring än 

medicinsk och i så fall 

vilken? 

7. Varför undviker 

sjuksköterskor vissa 

smärtlindringsformer? 

8. Vilka hinder uppger 

sjuksköterskorna till 

optimal smärtlindring? 

Kvantitativ. Retrospektiv. 

Multicenterstudie. Data 

hämtades från journaler 

angående smärtlindring. 

Frågeformulär till 

sjuksköterskorna. 

SAS 8.02 

Two-sample test 

Students´t test 

Medical Record 

Abstract Form, ett 

instrument som 

utvecklades av 

författarna.  

Perceived Stage of 

Adoption Instrument 

och Barriers to 

Optimal Pain 

Management Scale 

användes av 

sjuksköterskorna. 

 

Den vanligaste smärtlindringen de 

första 72 timmarna var opioider, men 

de dementa fick signifikant lägre 

(p<0,0001) mängd . Majoriteten av alla 

patienterna fick åtminstone en dos de 

första 72 timmarna. Användandet av 

patientkontrollerad smärtlindring v ar 

lågt och även här skiljde det sig 

signifikant mellan patienter med 

demens och andra (p<0,0001). När det 

gällde intramuskulära injektioner, som 

skall undvikas på äldre, fick dementa 

det i större utsträckning (p<0,0001). Få 

patienter överlag fick smärtlindring 

dygnet runt. Den vanligaste icke-

medicinska smärtlindringen var 

reposition, tryckavlastning och 

kylbehandling. Sjuksköterskorna 

uppger att den viktigaste orsaken till 

dålig smärtlindring var att det är svårt 

att få kontakt med läkarna och att få 

bra ordinationer. En annan orsak var 

att sjuksköterskorna trodde att 

patienterna skulle be om smärtlindring 

om de behövde, något som kan vara 

svårt för en patient med 

demenssjukdom 

 

 

Hög 

(I) 
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Zwakalen  

m fl  

(2007) 

Holland 

N=123 

(sjuksköterskor och 

undersköterskor på två 

sjukhem) Bortfall på 

26 % 

Att utveckla ett 

frågeformulär för att 

mäta smärta hos 

patienter med 

demenssjukdom och 

samla information om 

sjuksköterskors 

kunskap på området 

Kvantitativ 

tvärsnittsundersökning. 

Experiment och 

kontrollgrupper 

Cronbach´s alpha 

(frågeformulär) 

Mann-Whitney U 

test 

Bonferri corrected 

alpha 

Principalkomponent 

analys 

 

Resultatet visar brister i sjuksköterskor 

kunskaper om smärta hos äldre, 

speciellt när det gäller smärtlindring, 

vilket enligt författarna är oroande och 

kan leda till underbehandling. De 

sjuksköterskor med längre utbildning 

och erfarenhet har bättre kunskaper. 

 

Medel 

(II) 
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Tabell 10. Översikt av studier som undersökt personalens attityder och synsätt. 

Författare 

år och land 

Undersöknings-

personer 

Syfte Studiedesign Instrument Resultat Kvalitet 

Edberg & 

Hallberg 

(2001) 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 22 ( boende med 

svår demens på två 

avdelningar påsamma 

sjukhem.  

Experimentgruppen 

och kontrollgrupp 

bestod av 11 boende 

på varsin avdelning, 

varav 7 i varje grupp 

levde efter 12 

månader)  

Syftet var att undersöka 

förekomsten av 

beteenden hos patienter 

med demenssjukdom 

som sjuksköterskorna 

upplevde som krävande 

Kvantitativ, experimentell, 

prospektiv studie med 

mätning före, 6 månader 

och 12 månader efter 

intervention som bestod av 

träningsprogram, 

individuella vårdplaner och 

klinisk handledning. 

Vårdplanerna bestod av två 

delar: bakgrundinformation 

om patienterna och 

sjuksköterskans 

diagnos. 

Strukturerade intervjuer 

med sjuksköterskorna och 

gruppdiskussioner med all 

personal. Mann-Whitney 

U-test användes för att 

jämföra avdelningarna vid 

starten och The Friedman 

Test för att jämföra 

avdelningarna över tid.  

SPSS-8.0 

 

Intervjuerna 

baserades på 

Demanding 

Behaviour 

Assessment Scale 

(DBAS) och Multi 

Dimentional 

Dementia 

Assessment Scale 

(MDDAS). 

Resultatet pekar på att individuella 

vårdplaner och systematisk klinisk 

handledning kan minska frekvensen 

av beteenden som sjuksköterskorna 

upplevde som krävande.  

Sjuksköterskorna på 

experimentavdelningen, ändrade sina 

attityder till patienterna och tolkade 

deras beteende annorlunda, vilket inte 

skedde på kontrollavdelningen.  I 

experimentgruppen försökte 

sjuksköterskorna tyda beteendet 

bakom, de kunde t.ex. se att 

beteendet kunde vara en upprepning 

av patienternas tidigare yrkesroll. 

Medel 

(II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) 
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Kada 

 m fl 

(2009) 

Norge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 291 

( vårdpersonal med 

olika lång utbildning, 

men där alla 

regelbundet deltog i 

vård av patienter med 

demenssjukdom) 

Bortfall 20.9 %. 

Att undersöka vilka 

attityder som 

vårdpersonal har 

gentemot patienter med 

demenssjukdom, och 

vilka faktorer som på 

verkar dessa attityder 

Kvantitativ deskriptiv 

tvärsnittsundersökning 

Analys: Cronbach´s alpha 

för att mäta intern 

konsistens på ADQ-

formuläret.  

Deskriptiv statistik för 

”hopp” och 

"personcentrering" och 

demografiska data. 

Parat t-test för att jämföra 

"hopp" och 

"personcentrering" 

Oberoende t-test för att 

jämföra mellan könen, 

olika stora avdelningar, 

erfarenhet och status. 

Scheffe´post-hoc test för att 

mäta de olika attityderna 

som beroende kontinuerlig 

variabel och utbildning och 

ålder. 

SPSS 16.0 

ADQ (Approach to 

Dementia 

Questionnaire) 

Engelsk version 

översatt till norska 

för att 

få demografiska 

uppgifter på 

personalen och mäta 

attityder till patienter 

med 

demenssjukdom. 

Formuläret 

innehåller två 

huvudområden när 

det gäller attityder: 

”hopp” och 

"personcentrering". 

Personal som arbetade på avdelningar 

med 15 eller fler patienter med 

demens, hade mer positiv attityd 

("hopp") till dessa än de som arbetade 

på avdelningar med färre patienter. 

Personal med kortare erfarenhet (tio 

år eller färre) hade signifikant lägre 

poäng (mer negativ attityd) när det 

gällde "hopp". Däremot skattade 

sjuksköterskor med 

specialistutbildning inom geriatrik 

och demensvård högre ("hopp") 

jämfört med sjuksköterskor utan 

denna utbildning. 

Överlag hade personalen positiva 

attityder till patienter med 

demenssjukdom, vilket förvånar 

författarna. Personalen hade mer 

positiv attityd när det gällde 

personcentrering än hopp, vilket kan 

förklaras med att hoppfrågorna rörde 

ämnen som rör demenssjukdomen i 

sig och som påverkas av utbildning 

bl.a. Därför är det viktigt att teoretisk 

utbildning ingår i träningsprogram 

och att sjuksköterskor sprider sina 

kunskaper om demens till andra 

personalkategorier, t.ex. genom att 

utarbeta riktlinjer för arbetet. 

 

Medel 

(II) 
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Macdonald 

& Woods 

(2005) 

Storbrittanien 

n=158 

(sjuksköterskor på 

sjukhem som 

egentligen inte ska 

hysa patienter med 

demenssjukdom, men 

där det ofta bor 

patienter som har, 

men inte 

diagnostiserats, med 

kognitiv nedsättning) 

Att utvärdera om 

attityder om demens och 

demensvård kan få 

sjuksköterskorna att 

känna igen kognitiv 

nedsättning bättre än vad 

deras tidigare 

erfarenheter och träning 

på området kunde göra. 

Kvantitativ 

Prospektiv deskriptiv 

Intervjuer och 

frågeformulär till 

sjuksköterskorna för att få 

fakta om patienterna och 

om sjuksköterskors 

attityder och kunskaper. 

Intervjuer med patienterna 

för att utvärdera grad av 

kognitiv förmåga. 

Sammanfattande statistik 

för ADQ och CSQ,  

Chi-2-test . 

För att testa hypotesen 

användes 

Bonferronimetoden  

SPSS 11.0 

 

 

Frågeformulären 

CSQ (The Dementia 

Care Styles 

Questionnaire) och  

ADQ (The 

Approaches to 

Dementia 

Questionnaire som 

består av två 

huvuddelar , med 

hög validitet 

,Cronbach´s alpha 

0.76 resp. 0.85) 

MMSE ( Mini-

mental State 

Examination) 

 

Resultaten visar att en 

personcentrerad attityd till demens 

och demensvård är en starkt 

bidragande orsak till att 

sjuksköterskorna kan identifiera 

kognitiv nedsättning hos patienterna. 

Däremot hade inte träning (en halv 

dag eller mer) någon effekt vilket var 

en besvikelse anligt författarna som 

dock anser att mer träning kunde ha 

lett till annat resultat. Det behövs mer 

träning och stöd för att kunna införa 

personcentrerad vård i större 

utsträckning på de vårdhem som 

inhyser patienter som inte 

diagnostiserats men som lider av 

kognitiv nedsättning 

Medel 

(II) 

Norbergh 

 m fl 

(2006) 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=178 (patienter på 

gruppboenden för 

dementa) 

n= 181 

( sjuksköterskor på 

dessa gruppboenden) 

Totalt antal 

mätningar=1237 

Syftet var att identifiera 

strukturer i 

sjuksköterskornas (som 

genomgått två års 

specialutbildning mot 

demensvård) attityder 

mot patienter med 

demenssjukdom 

Kvantitativ. 

Deskriptiv. 

Observationsstudie. 

Tvärsnittsundersökning 

Alla sjuksköterskor fick 

fylla i en enkät om varje 

patient under en tidsperiod 

på fyra månader.  

EMA (Entropy-based 

Measure of Association) 

användes för att mäta 

samband mellan 

variablerna på ordinalnivå. 

SeD( semantich 

differential 

technique): ett 

instrument för att 

med hjälp av 

bipolära adjektiv 

kunna mäta vilken 

attityd som tillskrivs 

ett visst fenomen .  

 

Fyra dimensioner framkom i 

resultatet: En etisk/ estetisk 

dimension  

( t.ex. bra-dålig, vacker-ful)   

Förmågan för patienterna att förstå 

( t.ex. kompetent-icke kompetent). 

Förmåga att uppleva (t.ex. glad-

ledsen).  

Förmåga till social interaktion (t.ex. 

rask-apatisk, alert-trött). 

Sjuksköterskornas attityder höll sig 

mellan positiv till neutral. En positiv 

attityd främjar en personcentrerad 

vård. . Faran med en neutral attityd är 

Hög 

(I) 
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att sjuksköterskorna minskar 

kontakten med patienterna 

Nakahira 

m fl 

( 2008) 

Japan 

n= 675 (vårdpersonal 

på demensavdelning 

på psykiatriskt 

sjukhus, bostäder 

inom äldreomsorg, 

utredningsavdelningar 

och geriatriska 

avdelningar på 

akutsjukhus) 

 Bortfall= 13 %. 

Syftet var att undersöka 

vilka attityder som 

vårdpersonal på sjukhem 

i Japan hade 

gentemot aggression hos 

patienter med 

demenssjukdom. 

Kvantitativ deskriptiv 

tvärsnittsundersökning . 

Analys: SPSS 12.0 

Beskrivande statistik för 

demografiska data. 

Principal Components 

Analysis 

Cronbach´s alpha 

(reliabilitet på ATAS 0.6-

0.86) 

Pearson´s r (mäta samband 

mellan ålder, erfarenhet 

och ATAS-poäng) 

Tvåsidigt t- test (jämföra 

medelvärde på ATAS-

poäng med respondenternas 

karaktäristika, typ av 

aggressivt beteende och 

rapporterat handhavande. 

Engelsk version av 

ATAS (Attitudes 

Toward Aggression 

Scale) översatt till 

japanska. 

 

Personalens attityder gentemot 

patienter med aggressivt beteende var 

både positiva och negativa och 

formade vården på olika sätt, allt med 

syfte att minska det aggressiva 

beteendet. Inget statistiskt samband 

kunde ses mellan frekvens av 

aggressivt beteende och attityd, utan 

personal som rapporterade detta 

beteende var mer positivt inställda till 

det! Äldre, mer välutbildad personal i 

högre positioner hade mer positiva 

attityder. De med mer negativ 

inställning var mer benägna att 

använda tvångsåtgärder och 

mediciner i vården. De mer positivt 

inställda försökte lyssna mer till 

patienten men använde också. 

förvånande nog, mer mediciner. 

Organisatoriska förhållanden på 

arbetsplatsen hade betydelse, liksom 

utbildning av personalen för att skapa 

mer positiva attityder. 

Medel 

(II) 

Skovdahl  

m fl 

(2003) 

Sverige 

n=15 ( vårdgivare på 

tre olika avdelningar 

delades in i två 

grupper. Första 

gruppen arbetade på 

en psykogeriatrisk 

Syftet var att studera 

vårdgivarnas reflektioner 

kring och attityder mot 

aggressivt beteende hos 

patienter med 

demenssjukdom och hur 

Kvalitativ. 

Semistrukturerade 

individuella intervjuer på 

60-90 minuter som 

bandades och skrevs ner. 

Texterna analyserades med 

Först gjordes en 

första genomläsning, 

som följdes av 

strukturell analys. 

Sedan tolkades 

intervjuerna kritiskt 

Resultatet visade två huvudteman: 

Balans mellan krav och kompetens, 

och behovet av stöd. Detta gällde 

både för personal och patienter. 

Vårdgivarna i de olika grupperna 

reflekterade olika över samspelet 

Hög 

(I) 
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avdelning med låg 

frekvens av aggressivt 

beteende hos 

patienterna och den 

andra gruppen bestod 

av personal från två 

avdelningar med hög 

frekvens aggressivt 

beteende). 

de hanterade detta. Man 

ville också se om det 

fanns skillnader mellan 

de båda grupperna. 

fenomenologisk – 

hermeneutisk ansats enligt 

Ricoeur. 

och gavs en djupare 

förståelse genom 

forskartriangulering 

till konsensus 

uppnåddes. 

mellan dem och patienterna. Grupp 1 

kände sig säkra i sin professionella 

roll. De ansåg visserligen att arbetet 

var både svårt och utmanande, men 

på ett positivt sätt. Detta berodde 

delvis på ett positivt och stöttande 

arbetsklimat. I grupp 2 tyckte de 

flesta att de saknade stöd och 

solidaritet både från arbetskamrater 

och arbetsledning. De kände sig 

maktlösa. Grupp 1 ansåg att 

aggressivitet var ett naturligt 

beteende och försökte förstå 

bakgrunden för att förhindra det. 

Grupp 2 hade aldrig reflekterat över 

bakgrunden utan fokuserade på vad 

man skulle göra när beteendet väl 

uppstod. De arbetade väldigt 

rutinmässigt utan hänsyn till 

patienternas vilja och behov. 

Arbetsklimatet karaktäriserades av 

utpräglad hierarki och oliktänkande 

bland personalen. 

 
Van Weert  

m fl 

2006 

Holland 

n=240 

(omvårdnadspersonal 

och boende med 

demenssjukdom på 12 

avdelningar på sex 

vårdhem) 

Syftet var att utvärdera 

effekterna av införandet 

av snoezelen, 

multisensorisk 

stimulering, vid 

morgontoaletten 

Kvantitativ 

Kvasiexperimentell  

pre-postdesign  

med intervention och 

kontrollgrupp som mättes 

före intervention och efter 

18mån . Vårdsituationerna 

vid morgontoaletten 

videofilmades. 

För att mäta kvalitet på 

Mätinstrumentet var 

ett frågeformulär 

som utvecklades 

efter en pilotstudie 

och som utgick från 

Kitwoods teori. 

Resultatet pekar på att införandet av 

snoezelen under morgontoaletten 

hade positiva effekter . Det ökade 

personalens användande av 

personcentrerad vård (positive person 

work) och ökade antalet tillfällen då 

multisensorisk stimulering användes. 

Dåligt beteende hos personalen 

((malignant social psychology) 

minskade överlag gentemot 

Hög 

(I) 
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personalens beteende och 

användandet av 

multisensorisk stimulering 

användes multilevelanalys 

Beskrivande statistik på 

personal och boende, 

skillnader där analyserades 

med chi-square-test eller t-

test. 

 

kontrollgruppen 

Däremot visade det sig att några 

former av dåligt bemötande hos 

personalen ökade! 
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Tabell 11. Studier som belyser etiska dilemman i omvårdnaden av patienter med demenssjukdom. 

Författare 

år och land 

Undersöknings-

personer 

Syfte Studiedesign Instrument Resultat Kvalitet 

Drejer 

 m fl 

(2010) 

Norge   

n= 19 (9 läkare 

och 10 

sjuksköterskor på 

sjukhem)  

bortfall= 1 

tillfrågad läkare 

som inte ville delta 

Undersöka hur läkare och 

sjuksköterskor bevakar 

döende patienters 

självbestämmanderätt och 

intressen och hur de 

rättfärdigar sitt arbete 

Kvalitativ deskriptiv 

Djupintervjuer med 

separata intervjuguider för 

läkare och sjuksköterskor 

som bandades och skrevs 

ner. 

Grounded Theory 

Konstant komparativ 

analys  

Resultat: Läkarna bedömer sällan 

huruvida patienterna är kompetenta att 

själv ge samtycke till behandling utan 

de styrs av nonmaleficience och 

välgörenhetsprincipen. De startar 

ibland onödiga livsuppehållande 

behandlingar trots att de egentligen 

inte vill, pga. påtryckningar från 

anhöriga. Sjuksköterskor tenderar 

däremot till att lyssna på och lita till 

patientens önskemål när det gäller att 

avstå behandling. Sjuksköterskorna 

anser att även patienter med svår 

demens kan var helt på det klara med 

hur de vill ha sin vård i livets 

slutskede. Anhöriga får i liten 

utsträckning vara med i 

beslutsprocessen, endast när patienten 

är i terminalt skede och då uppstår 

ofta situationer som ger upphov till 

etiska dilemman. Dessa skulle kunna 

undvikas med utökad kunskap och att 

de anhöriga engageras i ett tidigare 

skede.  

 

Medel 

(II) 

Enes  

m fl 

(2004)  

Storbritannien 

n=53 

(sjuksköterskor 

som jobbar i 

vård för äldre 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskornas 

erfarenheter av hur 

allvarliga diagnoser 

Kvalitativ och kvantitativ 
Semistrukturerade 

frågeformulär med både 

öppna och slutna frågor. 

Öppna frågor 

analyserades med 

innehållsanalys 

Sjuksköterskorna tyckte att det var 

viktigt att patienterna fick veta om de 

var döende för att kunna ta vara på sin 

sista tid och kunna förbereda sig själv 

Medel 

(II) 
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personer). avslöjas eller undanhålls 

patienterna och de etiska 

dilemman som kan uppstå 

när man arbetar med svårt 

sjuka äldre i terminalt 

skede. 

och sina anhöriga. Däremot tyckte 

somliga att personer med 

demenssjukdom ibland skulle 

undanhållas sanningen eftersom de 

inte alltid förstod vidden av den. 

Andra områden som skapade etiska 

dilemman för sjuksköterskorna var 

konflikter mellan dem och läkarna, 

eftersom de fokuserade på olika saker 

runt patienten. 

Graneheim 

 m fl 

(2005) 

Sverige 

 

n= 6 kvinnliga 

vårdgivare till en 

kvinnlig patient 

med 

frontallobsdemens. 

Patienten valdes ut 

eftersom hon 

uppvisade 

störande beteende 

i form av fysiskt 

utagerande mot 

personal och andra 

boende. 

Syftet var att belysa 

innebörden av samspelet 

mellan personal och 

patienter med 

demenssjukdom och 

störande beteende, såsom 

personalen beskrev det.  

Hegels teori om herre och 

slav låg till grund för 

studien, och artikeln 

baseras på antagandet att 

störande beteende är 

meningsfulla uttryck. 

Kvalitativ. Fenomenologisk 

hermeneutisk metod.  

De sex vårdgivarna 

intervjuades var för sig.  

Intervjuerna varade i 

genomsnitt 52 minuter. De 

tillfrågades bl.a. om en 

situation då patienten 

uppvisat störande beteende. 

Klargörande frågor ställdes. 

Efter en första 

läsning, gjordes 

tematisk 

strukturanalys. 

Texten delades in i 

meningsbärande 

enheter, som 

kondenserades i två 

steg. Sex teman 

framträdde som 

sedan konsoliderades 

till tre. Slutligen 

abstraherades dessa 

till ett huvudtema 

Huvudtemat som framkom var:  

”Balans mellan motsägelser ” 

Tre underteman:  

Möta personen i min värld -möta 

personen i hans/hennes värld. 

Känsla av maktlöshet - känna sig 

kapabel. 

Känna sig bortstött - känna sig 

accepterad. 

Att interagera med personer med 

demenssjukdom och beteendestörning 

är som att stå inför kaos och kan 

tolkas som en dialektisk process där 

vårdgivarna på olika ställen måste 

balansera mellan motsägelser.  

Vårdgivarna ställs inför etiska 

dilemmat att göra gott för den 

enskilde patienten eller för kollektivet. 

De måste pendla mellan att vara 

”herre” eller ”slav”. Att känna sig 

bortstött av patienten kunde göra att 

personalen distanserade sig.  

 

. 

Hög 
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Jacobsen  

m fl 

(2010) 

Norge 

 

n= 23(olika 

personalkategorier 

på sjukhem som 

alla hade direkt 

kontakt med 

patienterna i sitt 

dagliga arbete) 

 

Syftet var att belysa hur 

vårdpersonal på ett 

sjukhem upplevde och 

hanterade etiskt svåra 

situationer 

 

Kvalitativ metod 

Individuella narrativa 

intervjuer, bandade och 

nedskrivna och tolkade med 

fenomenologisk 

hermeneutisk metod enligt 

Ricoeur 

 

Öppen intervju 

 
Resultatet visar att personalen 

upplever en stark känsla av 

otillräcklighet i sitt dagliga arbete. De 

handskas dagligen med etiska 

dilemman och upplever en ständig 

balansgång mellan att bevara 

patientens autonomi och integritet och 

kraven från arbetsgivare och kollegor. 

Hög 

(I) 
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Tabell 12. Översikt av studier som undersökt relationen mellan vårdtagare och vårdgivare och i vissa fall anhöriga till vårdtagaren. 

Författare 

år och land 

Undersöknings-

personer 
Syfte Studiedesign Instrument Resultat Kvalitet 

Edvardsson 

m fl 

(2008) 

Sverige 

Australien 

n=344 (patienter på 

40 olika vårdboenden 

för patienter med 

demenssjukdom) 

Bortfall 3 % 

n=346 (vårdpersonal 

på dessa boenden) 

Bortfall 12 % 

Syftet var att undersöka 

sambandet mellan 

karaktäristika hos 

vårdpersonalen och 

förekomst av störande 

beteende hos de 

boende. 

Kvantitativ.  Explorativ 

tvärsnittsundersökning 

Del av en större 

interventionsstudie.  

Mann-Whitney U-test, chi-

två test och oberoende t-test. 

SPSS11.0 

The self-report job 

strain assessment 

scale användes för 

att mäta 

personalens 

uppfattning om sin 

arbetsmiljö. 

The Multi 

Dimensional 

Dementia 

Assessment Scale 

användes för att 

mäta förekomst av 

störande beteende, 

ADL och förmåga 

att gå och tala hos 

de boende. 

Förekomst av verbalt störande 

beteende var signifikant högre på de 

avdelningar där personalen skattade 

arbetet som pressat(p= 0,027). 

Vandringsbeteende var också 

signifikant högre (p=0,041) på de 

avdelningar som hade minst positivt 

arbetsklimat, liksom flyktbeteende och 

rastlöshet. Känslomässiga minnen lever 

kvar längre hos de dementa än 

kognitiva minnen. Däremot fanns inget 

samband mellan personalens 

egenskattade kunskaper och störande 

beteende. Att få diskutera etiska frågor 

främjar ett bra arbetsklimat där sociala 

relationer värderas högre än att arbetet 

utförs snabbt. 

Medel 

( II) 

Eggers m.fl. 

(2005) 

Sverige 

 

 

n= 15 (fem kvinnor 

och tio män med 

måttlig till svår 

demens) 

n=18 (16 kvinnliga 

och 2 manliga 

vårdgivare). 

Urvalskriterier för 

patienterna var 0-24 

poäng på MMSE och 

att de kunde 

medverka i 

aktiviteter, ha 

Syftet var att undersöka 

samspelet mellan 

patienter med 

demenssjukdom och 

vårdgivare som kände 

dem väl. Man ville 

belysa förekomst av 

fragmentering och hur 

vårdgivarna gjorde för 

att förhindra detta 

Kvalitativ, deskriptiv. 

Fältstudier med 

observationer av samspelet 

mellan patienterna och 

vårdgivarna under 

morgontoalett, frukost och 

sociala aktiviteter. 

Anteckningar gjordes under 

fyra månader då studien 

pågick. 

Förklarande 

innehållsanalys 

flera steg. 

Analysen av vårdgivarnas handlande 

resulterade i fyra dimensioner: 

lyhördhet, respekt, individualitet och 

anpassningsförmåga. 

Studien visar att fragmentering som 

fenomen, dvs. då patienten inte förstod 

vad som stod på och inte kände igen 

sig i situationen, uppstod i vården av 

patienterna med demenssjukdom. 

Genom att visa uppmärksamhet, 

intresse och ha ögonkontakt, kunde 

vårdgivarna bidra till att förhindra 

fragmentering och bidra till välmående 

Hög 
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kommunikationsprobl

em och ha bott på 

avdelningen minst tre 

veckor. 

hos patienterna. 

Gerritsen   

m fl 

(2007) 

Holland 

 

n=347 

(personal som 

arbetade på 13 olika 

vårdhem för patienter 

med demenssjukdom 

dalades in i två 

grupper: de som 

arbetade med dygnet-

runt.vård och de som 

arbetade med 

dagsaktiviteter. 

Svarsfrekvens 47 % 

 Syftet var att se i 

vilken utsträckning 

som vårdpersonalen i 

sitt dagliga arbete, 

fokuserade på saker 

som patienterna själva 

upplevde viktiga. 

Kvantitativ, explorativ. 

Tvärsnittsundersökning. 

Medelvärden räknades ut på 

de 12 olika områden som 

frågeformuläret täckte in. 

Frågeformuläret 

Quality of Life in 

Dementia där 

personalen skulle 

gradera hur mycket 

fokus som lades på 

olika delar av det 

dagliga 

omvårdnadsarbetet. 

Formuläret utgick 

ifrån områden som 

patienter med 

demenssjukdom 

uppfattar som 

viktiga eller inte. 

 

Det vårdgivarna fokuserade mest på i 

det dagliga arbetet var patientens 

känsloläge, självkänsla och jagbild. 

Personal som arbetade med dygnetrunt-

vård hade överlag lägre värden, vilket 

innebar att de fokuserade mindre på 

livskvalitetfrågor än de som arbetade 

med dagsaktiviteter.   

Medel 

(II) 

 

Graneheim  

m fl 

(2001) 

Sverige 

n=14(deltagarobserva

tioner utförda av sex 

olika vårdgivare på 

en dement kvinna) 

Belysa hur en kvinna 

med svår demens och 

hennes vårdgivare 

agerade i relation till 

varandra 

Kvalitativ: 

Fallstudie. Bandade 

observationsanteckningar 

och dialoger skrevs ner och 

tolkades med 

innehållsanalys 

CMAI för att mäta 

grad av 

beteendestörning 

MMSE för att mäta 

grad av kognitiv 

nedsättning 

Samspelet mellan kvinnan och 

vårdgivarna handlar främst om synen 

på och balansen mellan integritet, 

identitet, självständighet och säkerhet.   

Vårdgivarna stöter på problem och 

dilemman som i vissa fall kan lösas och 

i andra fall bara uppmärksammas. 

Medel 

(II) 

Kolanowski 

m fl 

(2010) 

USA 

 

 

 

n=35 (vårdpersonal 

på 6 olika 

kommunala sjukhem 

i USA). 

Syftet var att belysa 

vilka hinder personalen 

upplevde hindrade 

införandet av icke-

medicinsk behandling 

av beteendestörningar 

hos patienter med 

Kvalitativ. Explorativ. 

Fokusgrupper med 6-10 

deltagare. Moderatorerna var 

erfarna forskare som 

använde en intervjuguide. 

Intervjuerna var en timme 

långa och bandades och 

Intervjuerna 

tolkades med 

tematisk 

innehållsanalys 

enligt Kreuger. 

Först tolkades 

intervjuerna av var 

Fyra huvudteman framkom: Förändrad 

vårdkultur: patienterna har med tiden 

blivit kognitivt sämre än förut, 

samtidigt som de med demenssjukdom 

kommer i bakgrunden när vårdhemmen 

måste fokusera på ren akutvård i större 

utsträckning. Minskad personalstyrka 

Hög 

(I) 
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demenssjukdom. Detta 

för att få starkare 

underlag för en 

förändring av 

arbetskulturen. 

skrevs ner. och en av 

författarna och 

sedan tillsammans 

till konsensus 

uppnåddes 

gör att de är tvungna att sedera 

patienterna. Personalen är medveten 

om att de ska fokusera på 

livskvalitetsfrågor, men anser att detta 

äventyrar säkerheten hos patienten. 

Detta blir ett dilemma. De försöker 

dock använda andra metoder såsom 

musik osv. för att lugna patienterna. 

Just att hålla patienterna lugna var 

väldigt viktigt för att ha kontroll. 

Beteende hos patienterna var ett annat 

tema som framkom. Personalen hade 

svårt att möta patienten på rätt nivå 

därför att de inte har samma tids- och 

verklighetsuppfattning och inte förstår 

sina fysiska begränsningar. 

Vandringsbeteende och sundowning 

ansågs som farliga beteenden som 

måste åtgärdas, emedan passivt 

beteende inte noterades i samma 

utsträckning. Det tredje temat som 

framkom gällde hur man skulle nå fram 

till patienterna.  Här var det viktigt att 

lära känna patienten och dennes 

historia. Detta kan underlättas om man 

engagerar familjen mer.  Ibland var det 

bättre att man bytte personal, då person 

kemin inte stämde. Det var viktigt att 

patienterna fick komma ut och att de 

blev bekräftade. Allt detta tar tid, som 

personalen inte ansåg sig ha tillräckligt 

med. Det fjärde temat handlade om 

vikten av utbildning av personalen.  
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Norbergh  

m fl 

(2001) 

Sverige 

Norge 

 

 

 

 

n=24 (patienter på en 

utredningsavdelning 

för demens på ett 

universitetssjukhus i 

norra Sverige) 

Syftet var dels att 

beskriva hur 

patienterna tillbringar 

dagen på en 

utredningsavdelning, 

och dels undersöka 

sambandet mellan 

patientens 

karaktäristika och hur 

mycket tid de 

tillbringade med 

sjuksköterskorna 

Kvantitativ. Deskriptiv och 

explorativ. 

Tvärsnittsundersökning. 

Slumpmässigt urval. Två 

erfarna sjuksköterskor 

gjorde observationerna som 

pågick fyra dagar under en 

fyraveckorsperiod. Dessa 

fick genomgå ett 

träningsprogram innan. 

Beskrivande statistik. 

Spearman rangkorrelation. 

Mann Whitney U-test. SPSS 

Multi-Dimensional 

Dementia 

Assessment Scale 

(MDDAS) och 

Mini-Mental-State-

Examination 

(MMSE) för att 

utvärdera 

patienternas 

funktion och 

kognition. 

 

Resultatet visar att patienterna på 

avdelningen var ensamma den största 

tiden (51 %). De patienter som 

spenderade mest tid med 

sjuksköterskorna var de som hade 

förmåga att kommunicera. För 

patienter med demenssjukdom är det 

väldigt viktigt för välbefinnandet att de 

kan kommunicera, vilket ofta inte är 

fallet. Sjuksköterskorna ägnade mer tid 

åt praktiskt vårdarbete, än att ta hand 

om patienternas psykosociala behov. 

Hög 

(I) 

Normann  

m fl 

(2005) 

Sverige 

Norge 

 

 

n=332 analysenheter 

från 20 timmars 

intervjuer med en 

kvinna med svår 

demenssjukdom 

Syftet var att undersöka 

närvaron av klara 

stunder s.k. ELs under 

konversation och om 

de uppträdde när 

kvinnan själv eller 

andra inledde 

konversationen.  Man 

ville också se om de 

ämnen som kvinnan 

själv tog upp handlade 

om nutid, dåtid eller 

framtid och ifall kvinna 

kände sig stöttad eller 

ställd under krav. 

Kvantitativ studie.  

Fallstudie. Konversation 

med kvinnan utfördes av en 

författare under fyra timmar 

över fem dagar Allt under en 

tidsperiod på två veckor. 

Inga planerade 

samtalsämnen utan ämnen 

kom upp efterhand. En 

dotter till kvinnan 

medverkade delvis i 

samtalen.  De bandades och 

skrevs ner. Även dottern och 

två vårdare intervjuades 

angående kvinnan. Chi-

square test och logistisk 

regressionsanalys användes.  

SPSS10.0 

Innehållsanalys 

enligt Patton. 

Texten delades i 

analysenheter som 

berörde olika 

ämnen. Först läste 

två författare 

igenom texterna 

separat och sen 

diskuterade alla 

författare tills 

konsensus 

uppnåddes. 

Ämnena var: 

Klarhet, initiativ, 

stöd, krav och tid.  

 

Samtalen startades i ungefär lika stor 

grad av kvinnan själv som av 

författaren, dottern startade samtalen i 

16 % av fallen. Stunder av klarhet 

förekom oftast om kvinna själv fick 

starta samtalet och de gånger hon 

kände stöd. Samtalsämnena rörde sig 

till största delen om nutid (58 %). 

Samtal om förr upptog 40 %. Bara 7 % 

av ämnena rörde framtid. Det bästa 

sättet att nå en bra kommunikation var 

genom ett personcentrerat 

tillvägagångssätt där man uppehåller 

sig i den demenssjukes värld, lyssnar 

och ställer öppna frågor som ger 

möjlighet till initiativ hos den sjuke. 

 

Medel 

(II) 
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Normann  

 m fl 

(2006) 

Sverige 

Norge 

n=92 (boende på 

olika institutioner för 

äldre som av sina 

vårdare uppgavs ha 

svår demenssjukdom) 

Syftet var att beskriva 

frekvensen av och 

egenskaper hos de 

patienter med svår 

demens som hade svårt 

att tala och förstå, men 

som uppgavs ha klara 

stunder s.k. EL:s 

Kvantitativ, deskriptiv, 

observationstudie. Del av en 

större punktprevalensstudie. 

Data samlades in under en 

vecka, då vårdpersonal som 

kände de boende bäst fyllde 

i formulär ang. de boende. 

Kontinuerliga variabler 

analyserades med 

Students´t-test. Chi-square 

och Fisher´s test användes 

för dikotoma variabler.  

SPSS. 

 

MDDAS Multi-

Dimensional 

Dementia 

Assessment Scale.  

 

57 % av de 92 boende hade klara 

stunder. Fler boende som gick på 

promenader utomhus med sina vårdare 

hade episoder av klarhet s.k. EL:s. 

Signifikant fler boende med EL:s 

talade med sig själva, vägrade klä på 

sig, skrek, visade glädje, ilska och 

besvikelse och visade högre poäng i 

orienteringsförmåga. De klara 

episoderna uppkom i nära, genuin 

kontakt med vårdarna 

Hög 

(I) 

Stenvall 

 m fl 

(2008) 

Sverige 

n=7 

(äldre patienter på 

geriatrisk avdelning 

som haft akut 

förvirringstillstånd) 

Förstå hur patienterna 

upplevde mötet med 

vårdgivare och 

anhöriga under 

konfusionen 

Kvalitativ  

Individuella intervjuer med 

öppna frågor som bandades 

och skrevs ner 

Latent 

innehållsanalys enl. 

Graneheim och 

Lundman 

Patienterna upplevde olika känslor, 

alltifrån stark ensamhet, utanförskap 

och osäkerhet till att känna sig trygga 

och förstådda, mycket beroende av hur 

de blev bemötta av personal och 

anhöriga. 

Hög 

(I) 
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Tabell 13. Översikt av studier som undersöker hur utbildning och information påverkar vården . 

Författare 

år och land 

Undersöknings-

personer 

Syfte Studiedesign Instrument Resultat Kvalitet 

Chang m fl 

(2009) 

Australien 

 

n = 24 (vårdpersonal 

som deltog i 

fokusgrupper) 

n=20 (vårdpersonal i 

individuella 

intervjuer) 

Syftet var att visa de 

utmaningar som 

vårdpersonalen ställs 

inför i vården av svårt 

dementa 

Kvalitativ: 

Aktionsforskning. 

Fokusgrupper och 

individuella intervjuer. 

Semistrukturerade 

intervjuer analyserades med 

konstant komparativ metod 

MMSE= Mini-

Mental State 

Examination score 

mättes på de boende. 

Resultatet visar flera huvudområden 

som innebär stora utmaningar i vården: 

kunskaper och färdigheter i den direkta 

vården, kunskap om demenssjukdomen 

i sig och kunskap om palliativ vård. Det 

framkom att personalen efterlyste mer 

utbildning om demenssjukdom 

eftersom kunskapsbrist kunde leda till 

att patienterna inte fick sin sjukdom rätt 

diagnostiserad och därmed inte rätt 

behandlad. Personalen efterlyste också 

mer kunskap om palliativ vård, utökade 

kunskaper om kulturella och spirituella 

behov och mer kunskap om hur man 

samarbetar med patienternas anhöriga. 

Behov av etiska diskussioner framkom 

också.  

 

Medel 

(II) 

Davison  

m fl 

(2006) 

Australien 

n=90 (personal på 

boende med 

patienter med 

demenssjukdom) 

bortfall 42 

n=113 (boende med 

demenssjukdom) 

bortfall 12 

Syftet var att utvärdera 

effekten av ett 

träningsprogram, där 

vårdpersonal fick lära 

sig om utmanande 

beteende hos patienter 

med demenssjukdom 

Kvantitativ.  

Randomiserat kontrollerat 

försök 

3 grupper:  

1. Träningsprogram+     

   kamratstöd 

2. Enbart träningsprogram 

3. Kontrollgrupp utan   

    Intervention. 

Datainsamlig före, strax 

efter och 6 månader efter 

Mätinstrument: 

MBI-frågeformulär 

för att mäta 

utbrändhet hos 

personal  

(Cronbachs`alpha 

0,73) 

The Self-efficacy of 

Dementia Care: 

frågeformulär för att 

mäta personalens 

Personalen i båda 

interventionsgrupperna upplevde 

förbättrade kunskaper och färdigheter, 

self-efficacy, både strax efter och vid 6-

månadersuppföljning, jämfört med 

kontrollgruppen. Däremot kände de sig 

inte säkrare i vården. Arbetsledarna 

skattade dock personalens färdigheter 

högre (de som fått intervention, 

speciellt de som fått både träning och 

kamratstöd) . Det var färre i den grupp 

Hög 

(I) 
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intervention  

Hypotes: Träningsprogram 

påverkar både personal och 

patienter positivt. 

 ANCOVA 

upplevda färdigheter 

(Cronbachs`alpha= 

0.84) 

The Scale of Nursing 

Performance: 

frågeformulär där 

arbetsledare 

uppskattar 

personalens kunskap 

( Cronbachs alpha 

=0.92) 

CMAI: för att mäta 

agiterat beteende hos 

patienter .       

(Cronbachs´alpha 

=0.90) 

som fått både träning och kamratstöd 

som hoppade av programmet än i de 

andra grupperna.  

Beteendet hos patienterna förbättrades 

men uppnådde inte statistisk signifikans 

(p= 0.07).  

Interventionen hade inte heller någon 

signifikant effekt på personalens risk 

för utbrändhet, vare sig det gällde 

känslomässig utmattning, 

prestationsförmåga eller 

personlighetsförändring. 

 

Pellfolk m fl 

(2010) 

Sverige 

n= 375 i 

interventionsgruppen 

(patienter och 

personal på 

gruppboende för 

dementa) 

n=324 i 

kontrollgruppen 

(patienter och 

personal på 

gruppboende för 

dementa) 

Efter 6 mån: n= 341 

i interventionsgrupp  

och n= 298 i 

kontrollgruppen 

Bortfall mindre än 

30 % i alla grupper. 

Syftet var att utvärdera 

effekterna, kunskaper 

och attityder hos 

vårdpersonal, som 

genomgått ett 

utbildningsprogram för 

att minska 

tvångsåtgärder hos 

patienter med 

demenssjukdom. 

Kvantitativ kluster-

randomiserat kontrollerat 

försök RCT 

intervention= 6 månaders 

utbildningsprogram för 

personalen. 

Cronbach`alpha 

Pearson chi-square test 

Students´t-test 

McNemar test 

Regressionsanalys 

Wilcoxon rangsummatest  

SPSS.16 

  

 

 

Frågeformulär för 

basdata på personal 

VAS-skala för att ta 

reda på personalens 

kunskap om vård vid 

demens 

PRUQ mäta 

personalens attityder 

mot tvångsåtgärder 

MDDAS, Gottfries-

Gottfries skala och 

VAS skala för data 

på patienterna. 

 

Resultatet pekar på att utbildning av 

personal på gruppboenden för patienter 

med demenssjukdom, kan öka 

kunskaperna, ändra attityder och 

minska användandet av fysiska 

tvångsåtgärder. Detta utan att öka 

frekvensen av fall eller öka 

användandet av läkemedel. Däremot 

hade inte kunskaperna om lagar och 

regler på området ökat. Eftersom 

effekterna av utbildningsprogrammet 

mättes omedelbart efter interventionen 

gick det inte att svara på effekterna på 

lång sikt.  

 

Hög 

((I) 
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Robinson  

m fl 

(2009)  

Australien 

n= 15 (5 manliga 

och 10 kvinnliga 

anhörigvårdare till 

patienter med 

demenssjukdom). 

Dessa valdes ut 

speciellt för att passa 

till studien. 

Syftet var att 

identifiera och beskriva 

anhörigvårdares 

erfarenheter av hur de 

fick  information och 

hjälp från vården. 

Kvalitativ avgränsad studie. 

3 fokusgrupper med både 

män och kvinnor 

diskuterade fritt runt ett 

antal ämnen såsom: Hur de 

först märkte att patienten 

var sjuk och känslor kring 

diagnos. Andra frågor som 

diskuterades var angående 

informationsvägar mellan 

anhöriga och sjukvården. 

För att få hög validitet 

valdes ett noggrant urval av 

informanter med mycket 

information att ge. 

Forskartriangulering bidrog 

till hög validitet. 

Diskussionerna 

skrevs ner och 

tolkades av två 

författare. Först en 

gång för att få en 

första känsla, en mer 

ingående läsning för 

att identifiera 

huvudteman, följt av 

gruppering av 

huvudteman till 

nyckelområden, och 

slutligen en sista 

tillbakablick och 

återkoppling som 

ledde till att 

konsensus 

uppnåddes.  

 

Fyra huvudteman identifierades: 

1. Förverkligande av de problem som 

låg framför dem. 

2. Känslomässigt kaos i sökandet av 

information. 

3. Frustration och förvirring över en 

kaotisk vårdapparat. 

4.  Slutlig acceptans av situationen. 

Många anhörig upplevde väntan på 

diagnos som tröttsam, varför ska man 

vänta upp till 6 månader? Det 

upplevdes jobbigt att själv behöva söka 

information om allt. De anhöriga 

efterlyste samlad information från en 

kontakt, istället från så många olika 

håll. Läkarna upplevdes om 

ointresserade och osympatiska. 

Medel 

(II) 

Shah m fl 

 (2011) 

USA 

n=1342( Patienter 

över 60 år som 

anlände till en 

akutavdelning 

antingen via EMS, 

emergency medical 

service, eller på 

annat sätt.) Bortfall 

31 % 

Syftet var att undersöka 

om patienterna som 

anlände var deprimerade 

eller hade kognitiv 

nedsättning, och om det 

var någon skillnad 

mellan de patienter som 

kom via EMS eller de 

som kom på annat sätt.  

Kvantitativ Prospektiv. 

Beskrivande Kohortstudie 

på ett universitetssjukhus. 

Patienter valdes ut 

allteftersom de kom till 

akutavdelningen och 

intervjuades. Patienter som 

bodde på institution, inte 

pratade engelska eller inte 

kunde samarbeta eller 

samtyckte till medverkan 

uteslöts. Chi-scuare test för 

dikotoma variabler.  

T-test för normalfördelade 

kontinuerliga variabler.  

Emergency Severity 

Index Score. 

Patient Health 

Questionnaire-9 (för 

att mäta depression). 

Six-Item Screener för 

att mäta kognitiv 

nedsättning. 

Confusion 

Assessment Method 

för att upptäcka 

delirium. 

Generalized Anxiety 

Disorder-7 

instrument för att 

Man fann att 13 % av alla patienter som 

kom via EMS, det var signifikant högre 

än de som inte kom via EMS. 

Majoriteten av dessa patienter hade 

ingen känd anamnes på 

demenssjukdom. Då måste man komma 

ihåg att andelen troligen är högre 

eftersom de patienter som inte hade 

kapacitet att medverka uteslöts ur 

studien. Att få en diagnos på 

demenssjukdom är av högsta värde för 

att få rätt behandling på 

akutavdelningen. Som läget är nu får 

akutpersonalen ingen utbildning om 

depression eller kognitiv nedsättning. 

Medel 

(II) 
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Wilcoxon rangsummatest 

för icke normalfördelade 

variabler.   

Stata8.0 

 

mäta oro.  

 
Screening för depression och kognitiv 

nedsättning kan vara av värde men 

kräver ytterligare utredning 

Simpson 

 m fl  

(2007) 

USA 

n=8 (sjuksköterskor 

på 3 olika 

långtidsboenden för 

patienter med 

demenssjukdom) 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av den 

kliniska tillämpningen 

av ett handlingsprogram 

i fem steg för bättre vård 

av patienter med 

demenssjukdom. 

Deskriptiv kvalitativ  

Semistrukturerat 

frågeformulär med öppna 

frågor, där intervjuerna 

spelades in och skrevs ner. 

Del av ett större 

randomiserat, kontrollerat 

försök 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Tre huvudteman framkom: Det första 

temat handlade om att sjuksköteskorna 

identifiera beteenden hos patienterna 

som krävde åtgärd. Här framkom det att 

sjuksköterskor nästan enbart griper in 

när patienter uppvisar ett störande 

beteende, tysta patienter lämnas 

ensamma. Detta är enligt författarna 

bekymrande då det går stick i stäv med 

rekommendationer att sjuksköterskor 

måste uppmärksamma alla patienters 

individuella behov oavsett om de är 

störande eller inte! Det andra temat 

handlade om vilket steg i 

handlingsprogrammet som hade 

förändrat sjuksköterskornas arbete 

mest. Där framkom att den viktigaste 

förändringen var att göra en fullständig 

fysisk undersökning och ta reda på 

patientens historia. Det tredje temat 

handlar om hinder för införandet av 

handlingsprogrammet. Där ansågs 

tidsbrist och bristande engagemang hos 

läkare och sjuksköterskekollegor som 

det största hindret för en lyckad 

implementering. 

Medel 

(II) 
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Tabell 14. Översikt över studier som undersöker vårdmiljöns betydelse i omvårdnadsarbetet. 

Författare 

år och land 
Undersöknings-

personer 

Syfte Studiedesign Instrument Resultat Kvalitet 

Edvardsson 

m fl 

(2009) 

Sverige 

Australien 

 

n=344 

(vårdpersonal på 

40 boenden för 

dementa i norra 

Sverige) 

Bortfall 12 %. 

 

Att utforska vilka 

prediktorer som leder till 

belastningar i arbetet hos 

personal på 

demensboenden. 

 

Kvantitativ Explorativ. Del 

av en större 

interventionsstudie.  

Bivariat korrelationsanalys 

för att se samband mellan 

den beroende variabeln 

arbetsbelastning och de 

oberoende variablerna. 

Cronbachs`alpha 

Linjär regressionsanalys. 

Pearssons produkt-moment 

korrelation. 

Chi-2-test  

Students´ t-test 

SPSS11.0 

 

Frågeformuläret The 

self-report demand 

and control 

questionnaire för att 

utvärdera 

belastningar och 

påfrestningar. 

Två VAS-skalor för 

att mäta arbetsklimat 

respektive 

självupplevd kunskap 

om demens hos 

personalen 

 

Majoriteten av personalen upplevde att 

de hade ett tungt arbete med högt tempo 

Fyra signifikanta samband uppmättes. 

Variabeln med starkast samband med 

påfrestning var det upplevda 

arbetsklimatet, följt av utbildningsnivån 

hos personalen, möjligheten att diskutera 

svårigheter och etiska dilemman och 

ålder hos personalen, där yngre 

rapporterade mer stress än äldre. Chefer 

kan ha nytta av detta resultat i tillsyn och 

stöttning av personalen, då nöjd personal 

har mer positiv attityd till 

demenssjukdom och i större utsträckning 

bedriver personcentrerad vård. 

 

Medel 

(II) 

Engström  

m fl 

(2009) 

Sverige 

N=14 

 ( kvinnliga 

vårdgivare på en 

gruppbostad) 

Bortfall=1 

 

Beskriva hur personal 

inom demensvård 

upplevde införandet av 

ny teknik för 

övervakning och 

information 

Kvalitativ: 

Prospektiv. 

Gruppintervjuer vid fyra 

olika tillfällen före, under 

och efter implementeringen. 

Forskartriangulering 

Innehållsannalys 

enligt Graneheim och 

Lundman.  

 

Två huvudteman: Personalens 

upplevelser ändrades från att vara 

skeptiska och rädda att förlora kontroll 

till att känna ökad säkerhet och kontroll.  

Det andra temat handlade om hur 

personalen kämpade med otillräckliga 

och otillförlitliga tekniska system 

 

Medel 

(II) 

Girman m fl 

(2002) 

USA 

n=1427  

( patienter på 

sjukhem) 

Bortfall 29 

Identifiera riskfaktorer 

för frakturer hos vita 

kvinnor över 65 år på 

sjukhem 

Kvantitativ 

Prospektiv kohortstudie över 

18 månader. 

Regressionsanalys. 

Minimum Data Set 

(MDS) för att få 

basdata på patienten. 

Densitometer för att 

mäta bentäthet. 

Patienter med hög ålder, låg vikt, de som 

rörde sig fritt på avdelningen, de som 

fallit under de senaste 180 dagarna, de 

som ibland var inkontinenta och hade låg 

kognitiv förmåga hade ådragit sig  

Hög 

(I) 
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MMSE. Röntgen 

eller läkarutlåtande. 

CART. 

frakturer i högre utsträckning.  Låg 

bentäthet var också predisponerande för 

fraktur. 

 

 

Johansson 

m fl  

(2009) 

Sverige 

Norge 

n=28  

(10 

sjuksköterskor 

och 18 

undersköterskor 

på 10 olika 

vårdhem för 

dementa i Norge 

och Sverige). 

Det var enbart 

kvinnor och de 

hade alla minst 

tre års erfarenhet 

av arbete med 

demenssjuka. 

De valdes ut för 

att få så stor 

variation av 

erfarenhet som 

möjligt. 

 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors och 

undersköterskors 

erfarenheter av att vårda 

patienter med 

demenssjukdom som 

hade riskbeteende för att 

falla. Man ville också se 

vad som bidrog 

respektive förhindrade 

fall. 

Kvalitativ, deskriptiv. 

Fenomenografisk design där 

man vill se skillnader i 

fenomen. Intervjuer med 

intervjuguide mellan 30-60 

minuter, bandades och 

skrevs ner. Detta föregicks 

av en pilotstudie. 

Analys enligt 

fenomenografisk 

metod. 

1. Först lästes 

texterna av alla 

författarna. 

2. Relevanta 

uttalanden 

markerades. 

3. Uttalanden som 

påvisade likheter och 

skillnader togs ut och 

grupperades i 

meningsenheter. 

4. Meningsenheterna 

reviderades till 

kategorier som 

separerades från 

varandra. 

5.  Kategorierna gavs 

preliminära namn och 

grupperades i 

beskrivande 

kategorier. 

6. Citat söktes i 

utskrifterna som 

illustrerade likheter 

och skillnader. 

7. Relationen mellan 

En huvudkategori och två beskrivande 

kategorier formades. 

Huvudkategorin var: ”Balansen mellan 

integritet och autonomi kontra risken att 

falla”. 

De två beskrivande kategorierna var ” 

anpassning till den äldre personens 

tillstånd” och ”anpassning av 

vårdmiljön”. 

Vårdgivarna fick hela tiden balansera 

mellan att bevara patientens integritet 

och att förhindra att de skadade sig. De 

upplevde att de gamla glömde här och nu 

och trodde sig kunna saker som de kunde 

förut. Därför måste personalen hela tiden 

ligga steget före. Oro och konfusion 

uppträdde mest på eftermiddag, kväll, 

natt eller tidig morgon. Oron kunde 

lugnas om den gamla fick sysselsätta sig 

med något. Musik kunde lugna, om det 

var sådan som patienten uppskattade! 

Miljön kunde anpassas för att förhindra 

fall, markera strömbrytare och måla 

toalettsitsen svart. Golv ska vara 

enfärgade, markeringar kan uppfattas 

som gropar och hinder. Speglar kan 

skrämma, liksom höga ljud. Sänggrindar 

kan öka risken för fall om patienten 

känner sig instängd. Personalen 

Hög 

(I) 
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de beskrivande 

kategorierna 

reviderades. En 

sammanfattande 

huvudkategori 

framträdde till vilken 

de beskrivande 

kategorierna kunde 

relateras. 

 

påpekade vikten av utbildning, både om 

demens och om den enskilda patienten. 

Nolan 

(2007) 

Irland  

n= 7 (kvinnliga 

sjuksköterskor 

på geriatrisk 

avdelning på ett 

akutsjukhus). 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda 

patienter med 

demenssjukdom på 

akutsjukhus. 

Kvalitativ.  

Analyserades med 

innehållsanalys 

Djupintervjuer Tre subkategorier:  

1. Vårdandets verklighet.2. Hur vården 

skiljer sig mellan dementa som är 

agiterade och aggressiva och de som inte 

är det. 3. Vårdandets mening. 

Sjuksköterskorna upplevde att trots att 

avdelningen var geriatrisk, så var den 

inte anpassad för dementa patienter, som 

var oroliga och vandrade iväg. De fick 

ständigt vaka över dessa patienter för att 

säkerställa säkerheten. De kämpade med 

tidbrist och skuldkänslor för att de inte 

kunde ge rätt vård, då patienternas 

vårdbehov ständigt växlade. 

Hög 

(I) 

Testad m fl 

(2009) 

Norge 

N=197  

 (vårdpersonal 

på sjukhem för 

dementa på 

landsbygd och i 

stad) 

Bortfall= 4 

 

Att undersöka samband 

mellan stress och 

psykosociala och 

patientfaktorer hos 

vårdpersonal 

Kvantitativ  

Student´s  t-test och Pearson 

korrelation för att mäta 

samband mellan agitation 

och personalkaraktäristika. 

One-sample Kolmogorov-

Smirnovtest.  

Mann-Whitney U-test. 

Spearmans 

CMAI för att mäta 

grad av agitation. 

FAST för att mäta 

grad av demens. 

Frågeformulär för 

fakta om personal. 

QPSNordic för att 

mäta psykosociala 

faktorer på 

Organisatoriska och psykosociala 

faktorer, såsom ledarskap och kontroll, 

var de som påverkade hälsan och 

välbefinnandet mest hos vårdpersonalen. 

Ett bra ledarskap innebär att stötta och 

uppmuntra personalen och vara rättvis. 

Att ha kontroll på sin arbetssituation, att 

få ta egna beslut självständigt var också 

viktigt för personalens välbefinnande. 

Hög 

(I) 
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rangkorrelationstest 

Multipel regressionsanalys 

SPSS 14 

arbetsplatsen. 

PSS, HCSL och SHC 

för att mäta hälsa och 

välbefinnande hos 

personal. 

Däremot påvisades inget signifikant 

samband mellan agitation hos patienter 

och hälsa och välbefinnande hos 

personalen 

 



1 
 

Bilaga 6. 

Tabell 15. Exempel på analys av huvudresultat 

Författare Huvudresultat Subkategori Kategori 

Edvardsson    

m fl  2009 

Sverige 

Australien 

 

Personalen på vårdhemmet upplevde att de 

hade ett tungt arbete med högt tempo 

Krav Sociala faktorer 

Att kunna diskutera etiska dilemman var 

viktigt för personalen 

Vikt av 

diskussion 

Etik 

Yngre personal rapporterade mer stress än 

äldre 

Krav Vårdmiljö 

Personalens utbildning hade betydelse för 

stressnivån 

Utveckling Utbildning 

Nöjd personal bedrev personcentrerad vård 

i högre utsträckning 

Tillfredsställelse Organisatoriska  

faktorer 

Johansson m 

fl 2009 

Sverige 

 

 

Personalen balanserade ständigt mellan att 

bevare patientens integritet och att 

förhindra skador 

Balans mellan 

olika intressen 

Dilemma 

Personalen fick hela tiden ligga steget före Krav Relation 

Personalen måste försöka lugna patienterna 

genom att sysselsätta dem 

Agerande Attityd 

Miljön kunde anpassas för att förhindra 

skador 

Prevention Fysisk miljö 

Personalen efterlyste utbildning om 

demenssjukdom och information om den 

enskilde patienten 

Agerande Utbildning 

 

 


