
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Omvårdnad av personer med demens på sjukhus
- en litteraturstudie

Emma Jonsson och Rasmus Svensson

Omvårdnad - vetenskapligt arbete 15 hp

Halmstad 2017-01-04



 

 

 

Omvårdnad av personer med demens på 

sjukhus – en litteraturstudie 
 

Författare: Emma Jonsson  

 Rasmus Svensson 

  

 

 

 
Ämne  Omvårdnad vetenskapligt arbete 
Högskolepoäng  15hp 
Stad och datum  Halmstad 2016-12-09 

  



 

Titel Omvårdnad av personer med demens på sjukhus – en 

litteraturstudie 

Författare Emma Jonsson och Rasmus Svensson 

Sektion Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad 

Handledare Susann Regber, Lektor i omvårdnad, PhD 

Examinator Staffan Karlsson, Universitetslektor, Docent i geriatrisk 

omvårdnad 

Tid Hösttermin 2016 

Sidantal 20 

Nyckelord Demens, omvårdnad, sjukhus, vård 

 

Sammanfattning 

Vården av personer med demens är komplex och kvaliteten på omvårdnaden kan vara 

bristfällig. Personal på sjukhus önskar mer kunskap om hur omvårdnad av personer 

med demens bör utföras på bästa sätt. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa 

faktorer som påverkar omvårdnad av personer med demens på sjukhus. 

Databassökningar efter litteratur genomfördes där tio vetenskapliga artiklar valdes ut 

som berörde omvårdnad av personer med demens på sjukhus. Artiklarna 

kvalitetsgranskades och en tematisk analys utfördes. Resultatet belyser vikten av att 

sjuksköterska och annan vårdpersonal etablerar en relation med personen med demens 

för att kunna utföra god omvårdnad för varje individ. Vidare belyses vikten av att 

involvera anhöriga, bra kommunikationsstrategier, lämplig sjukhusmiljö och 

omvårdnadsåtgärder för att möta olika behov. Resultatet visar sammanfattningsvis att 

kunskap om faktorer som påverkar omvårdnaden till det bättre finns och att det är 

viktigt att ta hänsyn till många olika aspekter i omvårdnaden av personer med 

demens. Rutiner på sjukhusavdelningar måste bättre kunna anpassas efter behoven 

hos personer med demens och mer forskning beträffande personer med demens 

upplevelser av en sjukhusvistelse behöver genomföras framöver. 
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Abstract 

Caring for people with dementia is complicated and care provided might not be 

optimal. Hospital staff wish to improve their knowledge about how to best care for 

people with dementia. The aim of this literature study was to illuminate factors that 

affect the care of people with dementia in a hospital setting. Searches in databases 

resulted in ten scientific papers about care of people with dementia in hospital 

settings. The quality of the articles was assessed and they were analysed using a 

thematic analysis. To perform good care, the results illuminated the importance of 

building a relationship between hospital staff and the person with dementia. The 

importance of involving relatives, strategies for communication, suitable hospital 

environments and care measures for attending to different needs was illuminated. In 

conclusion, there is existing knowledge of what works well when caring for people 

with dementia and it’s important to consider many different aspects of care. In the 

future, hospital routines must be able to adapt better to the needs of people with 

dementia and more studies investigating the experiences of people with dementia 

themselves would be of importance. 
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Inledning 

Enligt World Health Organization (WHO) (2016) lever det idag 47,5 miljoner 

människor med en demenssjukdom världen över. Antalet demenssjuka ökar med 7,7 

miljoner varje år och har enligt WHO (2016) uppskattats resultera i 135,5 miljoner 

personer med en demenssjukdom år 2050. Enligt Socialstyrelsen (2016) lever det idag 

cirka 160 000 personer med en demenssjukdom i Sverige. Demens är förknippat med 

en stor kostnad både för samhället och för hälso- och sjukvården (WHO, 2016). År 

2010 uppskattade WHO (2016) hela världens kostnad för demens till 604 miljarder 

amerikanska dollar. Detta motsvarar en procent av världens totala konsumtionsvärde 

(globalt BNP). Ett ökat antal personer med demens resulterar i att vården måste ha ett 

adekvat förhållningssätt, med riktlinjer och resurser för att kunna besvara kraven på 

god vård (Griffiths, Knights, Harwood & Gladmans, 2013). I de nationella riktlinjerna 

för vård och omsorg vid demenssjukdom ger Socialstyrelsen (2016) 

rekommendationer om hur vård av personer med demens bör bedrivas. Dessa 

rekommendationer ger vägledning i beslut om enskilda personer, men hänsyn måste 

fortfarande tas till personen med demens individuella förutsättningar och önskemål. 

Enligt Griffiths et al. (2013) upplevde personal på sjukhus en bristande kunskap om 

hur vården av personer med demens skulle utföras. Även Cowdell (2010) 

uppmärksammade problem kring vården av personer med demens då sjuksköterskor 

ibland utgick från egna uppfattningar kring rätt utförande av vård, istället för vad som 

är evidensbaserad vård. Således finns det kunskapsluckor om hur vård bäst ska 

bedrivas för personer med demens på sjukhus. 

Bakgrund 

Enligt Alzheimer’s Disease International (2016) är större delen av de patienter som 

läggs in akut på sjukhus, i höginkomstländer, äldre personer. I denna grupp finns en 

överrepresentation av personer med demens. Personal på sjukhus träffar allt oftare på 

personer med demens oavsett vilken avdelning de arbetar på eller vilken 

specialisering de har (Borbasi, Jones, Lockwood & Emden, 2006). Omvårdnaden av 

personer med demens beskrivs av Borbasi et al. (2006) som utmanande och komplex 

och det är enligt Alzheimer’s Disease International (2016) viktigt att vården håller 

god kvalitet för denna patientgrupp. I den hektiska miljön på sjukhus tenderar 

personal att fokusera mer på akuta problem och personer med demens prioriteras 

därför bort (Moyle, Borbasi, Wallis, Olorensha & Gracia, 2010). Stora hinder för god 

omvårdnad är enligt Borbasi et al. (2006) att sjukhusmiljön inte är byggd för personer 

med demens, resurserna är för få och personal har inte tillräckligt bra kunskap om hur 

vård bör utföras. Enligt Moyle et al. (2010) tyckte vårdpersonal att vården av personer 

med demens på sjukhus måste förbättras. Demens beskrivs som ett samlingsbegrepp 

för en grupp symptom orsakade av olika sorters sjukdomar och skador på hjärnan 

(Alzheimer’s Disease International, 2009; International Statistical Classification of 

Diseases and Health Related Problems 10th Revision (ICD-10), 2016; WHO, 2016). 

De vanligaste sjukdomarna innefattar Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, 
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lewykroppsdemens och frontotemporal demens (Alzheimer’s Disease International, 

2009; WHO, 2016). ICD-10 (2016); WHO (2016) beskriver vidare att demens innebär 

en försämring av kognitiva funktioner som påverkar bland annat inlärning, språk, 

tänkande, minnesfunktioner och kan resultera i försämrad känslomässig kontroll och 

beteendeproblem. Flera former av demens förekommer ofta samtidigt hos en person 

(Alzheimer’s Disease International, 2009; WHO, 2016). Enligt WHO (2016) påverkar 

demens personer på olika sätt. Vanliga symptom är bland annat glömska, försämrad 

tidsuppfattning, att inte känna igen sig på bekanta platser, 

kommunikationssvårigheter, beteendeförändring och att vara i behov av hjälp med 

personlig vård (WHO, 2016). Demens drabbar oftast äldre personer och efter 65 års 

ålder ses vart femte år en ungefärlig fördubbling av prevalensen (Alzheimer’s Disease 

International, 2009). För mellan två procent och tio procent av de drabbade debuterar 

demens dock innan 65 års ålder. När en person drabbas av demens påverkas även 

människor i deras närhet både fysiskt, emotionellt samt ekonomiskt och det är därför 

viktigt med stöd även till dem (WHO, 2016). 

Omvårdnadsbegrepp 

Inom hälso- och sjukvård anses konsensusbegreppen: person, omgivning/miljö och 

vårdande vara begrepp som är viktiga att skapa kunskap om (Bergbom, 2012). 

Fawcett (2000) menar att dessa begrepp är generella och urskiljer olika områden av 

verkligheten som, inom vårdvetenskapen, är intressanta att skapa kunskap om. Det 

som skiljer vårdvetenskap från andra vetenskaper är enligt Bergbom (2012) att 

människa och omgivning uppmärksammas i relation till vårdande. 

Person och personcentrerad vård 

Enligt Fawcett (2000) ansågs person tidigare som mottagare av vård, men idag som 

delaktig deltagare i vårdandet. Begreppet person hänvisar till individ och människa. 

Människan existerar i familjer och samhällen, eller andra grupper, som även de anses 

vara deltagare i vårdandet. Personcentrerad vård vägleder medmänniskor och 

yrkespersoner i praktiska handlingar och uppnås genom att vårdpersonal tillsammans 

med patienten och anhöriga skapar en hälsoplan med hjälp av berättelser samt 

information från undersökningar (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs 

universitet (GPCC), 2016). Samhällets resurser skulle enligt GPCC (2016) kunna 

utnyttjas mer effektivt med personcentrerad vård, då vårdtiden blir kortare, patienter 

känner sig tryggare och komplikationer rörande medicin minskar. Alla människor är 

patienter någon gång i livet men ur ett personcentrerat perspektiv är alla först och 

främst en person (GPCC, 2016). Enligt Socialstyrelsen (2016) ska vård och omsorg 

av personer med demens bedrivas utifrån ett personcentrerat sätt. Hälso- och 

sjukvårdspersonal ska bemöta personen med demens som en egen person, försöka 

förstå vad som är bäst för personen utifrån personens perspektiv, försöka bygga upp 

en relation med personen samt värna om personen med demens självbestämmande 

och medbestämmande (Socialstyrelsen, 2016). 
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Även McCormack och McCane (2006); Brooker (2004) konstaterar att 

personcentrerad vård är det bästa förhållningssättet i vården av personer med demens. 

Brooker (2004) förklarar vidare att personcentrerad vård är en värdegrund som låter 

personer med demens bli sedda som enskilda individer och där deras livshistoria får 

plats, deras syn på världen tas i akt och personalen förstår världen ur individens 

perspektiv. Brooker (2004) presenterar personcentrerad vård i fyra punkter: (i) 

värdera människor med demens och vårdgivare (ii) behandla människor som individer 

(iii) se världen från personen med demens synvinkel (iv) en positiv social miljö, som 

personen med demens kan känna sig bekväm i. Personen ska också bli erbjuden en 

miljö som lever upp till psykiska och sociala krav (Brooker, 2004). 

Anhöriga och deras hjälp anses vara en av de bästa resurser som finns i vården av 

personer med demens. Relationen mellan anhöriga och personal kan dock vara 

komplicerad eftersom anhöriga ofta agerar beslutsfattare åt personen och inte alltid är 

överens med personalen om vad som är bäst (Borbasi et al., 2006). Moyle et al. 

(2010) beskriver att trots då involvering av anhöriga ansågs vara fördelaktigt, fanns 

det inte någon väl utarbetad strategi från vårdpersonalens sida för hur involveringen 

skulle gå till. Anhöriga till en person med en demenssjukdom upplevde ofta en 

psykisk och fysisk belastning (Aggarwal, Cybyk, Garfield, Minardi, Vass & Ward, 

2003). Även Eriksson och Saveman (2002) fann att det kunde vara svårt och 

utmattande att vara anhörig vårdare till en person med demens. Det hände att personer 

med demens lades in på sjukhus utan något medicinskt behov, men för att 

hemsituationen var för svår för de anhöriga att hantera. Enligt Aggarwal et al. (2003) 

ansåg ungefär hälften av de anhöriga i studien att tillräcklig kunskap och stöd inte 

givits från vården kring förhållningssätt till den anhörige med demens och det var 

svårt att veta hur kontakt tas med rätt vård. 

Omgivning och miljö 

Fawcett (2000) menar att omgivning och miljö handlar både om den fysiska miljön, 

om andra människor i en persons omgivning och de omständigheter som råder vid 

vårdandet, vad gäller till exempel tid. Eriksson & Saveman (2002) fann att den 

fysiska miljön på en vårdavdelning inte var väl anpassad för personer med demens då 

det inte var lätt att orientera sig och risken fanns att en person med demens gick vilse 

och försvann. Även Edberg (2009) beskriver hur sjukvårdsmiljön kan vara dåligt 

anpassad och hur personer med demens kan finna svårigheter att förhålla sig på 

avdelningen. Många utav rummen kan vara näst intill identiska och en person med 

demens blir då tvungen att leta efter ledtrådar för att urskilja saker i sin omgivning, 

såsom nummer på rummet eller namnskyltar. Sjukhusmiljön var inte heller säker då 

den var obekant för en person med demens samt att personal inte kände till hur 

personen med demens fungerade (Borbasi et al., 2006). En sjukhusvistelse resulterade 

därför ofta enligt Borbasi et al. (2006) i att demenstillstånd försämrades. 
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Enligt Eriksson och Saveman (2002) resulterade utföranden av olika undersökningar 

av personen med demens på sjukhus i många förflyttningar och möten med nya 

människor från olika yrkeskategorier, vilket kunde skapa förvirring och oro hos 

personen. I omvårdnaden av personer med demens kunde dessutom problem och 

konflikter uppstå som krävde extra mycket tid för att hanteras och lösas. Eriksson och 

Saveman (2002) beskriver dock hur arbetet på vårdavdelningar utfördes enligt 

förutbestämda rutiner. Dessa förutbestämda rutiner gjorde att där inte fanns mycket 

utrymme för att hantera situationer som krävde mer tid. De sämre alternativen som att 

ignorera situationen eller att till och med använda kraftfullare tag kunde då bli 

aktuella. 

Vårdande 

Bergbom (2012) beskriver att begreppet nursing (omvårdnad) kan ses som vårdarbete 

och att begreppet caring (vårdande) ses som en central del i nursing. Vårdande och 

omvårdnad används ibland synonymt och innefattar de handlingar som utförs för en 

person, eller i samarbete med en person i vårdandet. I vårdandet utgår vårdaren alltid 

utifrån tidigare föreställningar om hur vårdandet ska utövas. Inom vårdvetenskapen 

ligger fokus på vad vårdandet är och hur det ska gå till. Det är av vikt att veta vilka 

vårdhandlingar som leder till positiva förändringar hos en person och att se hälsa som 

en helhet och ett samspel mellan person och omgivning (Bergbom, 2012). 

Det händer att personer med demens läggs in på sjukhus för behandling av andra 

sjukdomar utöver demensen, men vårdpersonal har inte alltid kunskap om hur demens 

bör behandlas (Moyle et al., 2010). I mötet med personer med demens uppstår ofta 

svårigheter och de tekniska aspekterna av vården försvåras då personer i ett förvirrat 

tillstånd till exempel drar ut intravenösa infarter etcetera. Svårigheter för personer 

med demens att uttrycka sina önskningar och att inte alltid själva veta vad som är bäst 

för dem kan leda till att deras värdighet försummas (Eriksson & Saveman, 2002). 

Vården är därmed många gånger etiskt problematisk och leder till frustrerande 

situationer för sjuksköterskor. Det är svårt att hjälpa en person som inte vill ta emot 

hjälp och det är dessutom svårt att vara beslutsfattare åt en patient som sjuksköterskan 

inte känner tillräckligt väl. Griffiths et al. (2013) beskriver även hur frustration kunde 

uppstå hos personalen då de visste att de inte utförde optimal vård på grund av 

bristande kunskaper. Sjuksköterskors upplevelser av kunskapsbrist belyses även av 

Cowdell (2010); Eriksson och Saveman (2002). Kunskapsbrist liksom att tiden inte 

räckte till upplevdes av vårdpersonal vara problem som försvårade utförandet av god 

omvårdnad på vårdavdelningar (Eriksson & Saveman, 2002; Borbasi et al., 2006). 

Tiden var för knapp för att lära känna personerna med demens, deras behov och deras 

sätt att uttrycka dem (Eriksson & Saveman, 2002). 

En sjukhusvistelse är ofta en svår och orosskapande upplevelse för någon med 

demens och det kan vara svårt för sjuksköterskan att hitta ett väl fungerade samarbete 

med personen med demens då problematiska situationer uppstår (Eriksson & 
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Saveman, 2002). Det var enligt Chrzescijanski, Moyle och Creedy (2007) inte 

ovanligt att personer med demens som uppvisade aggressivt beteende begränsades 

med antingen fysiska eller farmakologiska medel, vilket istället för att förbättra 

situationen snarare resulterade i fler aggressiva utbrott. Enligt Lecovich och Rabin 

(2013) var ordination av lugnande medicin på sjukhus den fjärde mest förekommande 

åtgärden och användandet av fysiska restriktioner den sjunde mest förekommande 

åtgärden. Användning av fysiska och farmakologiska sätt att inskränka en person bör 

begränsas, men används likväl som en åtgärd istället för att ta reda på anledningen till 

beteendet (Moyle et al., 2010). Även om personal såg att aggressivt beteende ökade 

då personal höll fast personen med demens eller vid fastspänning så utfördes dessa 

åtgärder ändå, men istället för att skylla beteendet på själva åtgärden skuldbelades 

personen med demens för sitt beteende (Moyle et al., 2010). Enligt Borbasi et al. 

(2006) användes dessa åtgärder ofta på grund av begränsade resurser och begränsad 

kunskap hos personal. 

Med säkerhet i fokus och liten kunskap om olika omvårdnadsåtgärder var den 

vanligaste omvårdnadsåtgärden enligt Moyle et al. (2010) att någon ur personalen 

tilldelades uppgiften att vaka över personen med demens så att resten av personalen 

kunde fokusera på andra patienter. Trots att denna övervakning skulle kunnat utgöra 

en möjlighet för god individanpassad omvårdnad, var omvårdnaden enligt Moyle et 

al. (2010) ofta uppgiftsorienterad och inte inriktad på att möta personen med demens 

psykosociala behov. Trots frekvent användning av denna typ av åtgärd ansåg 

sjuksköterskor att det inte var ett bra alternativ. Personal på sjukhus fokuserade mer 

på säkerhet, genom överdriven övervakning, än att involvera sig i och samspela med 

personen med demens (Moyle et al., 2010). Eriksson och Saveman (2002) påtalar att 

vården bör utformas så att det finns fler alternativa tillvägagångssätt att använda sig 

av. Det behövs mer beredskap och en förbättring av omvårdnaden av personer med 

demens på vårdavdelningar. 

Problemformulering 

Omvårdnad av personer med demens är komplicerad och sjuksköterskor på sjukhus 

anser att de har för lite kunskap om hur omvårdnad bör utföras för personer med 

demens. Kvaliteten på omvårdnaden kan påverkas och därmed blir omvårdnaden inte 

optimal. Personal på sjukhus önskar större kunskap om hur vård av personer med 

demens bör utföras på bästa sätt. 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa faktorer som påverkar omvårdnad av personer med 

demens på sjukhus. 
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Metod 

Design 

En litteraturstudie genomfördes som enligt Forsberg och Wengström (2013) inleddes 

med en reflektion över och fördjupning av litteratur inom det valda ämnesområdet. 

Ämnesområdet avgränsades sedan och ett klart formulerat syfte skrevs. Ett 

systematiskt arbetssätt användes där vetenskapliga artiklar identifierades, valdes ut, 

värderades och analyserades så som beskrivs enligt Forsberg och Wengström (2013). 

Datainsamling 

Databaser som användes vid litteratursökning var Cumulative Index of Nursing and 

Allied Health Literature (Cinahl), PubMed och PsycINFO, vilka enligt Forsberg och 

Wengström (2013); Karlsson (2012) anses användbara inom omvårdnadsområdet. 

Sökorden som användes var dementia, nursing, caring, care, hospital, strategy, 

intervention, action och measure. Vid fritextsökningar med ordkombinationer 

användes de booleska sökoperatorerna AND och/eller OR, såsom beskrivet enligt 

Forsberg och Wengström (2013); Karlsson (2012). Sökoperatoren AND användes för 

att resultatet av sökningen skulle bli smalare och OR användes för att utvidga 

sökningen. Sökningar gjordes även med ämnesord och underrubriker i de olika 

databaserna. Ämnesordssökning gjordes i Cinahl med Cinahl Headings och 

underrubriker, så kallade Subheadings, i PubMed med Medical Subject Headings 

(MeSH) och Subheadings och i PsychINFO användes Thesaurus. För att olika 

varianter av vissa sökord skulle inkluderas i sökningen användes så kallad trunkering 

där slutet av ordet ersattes med en asterisk (Forsberg & Wengström, 2013; Karlsson, 

2012). Då ord skulle hållas ihop användes citationstecken (Karlsson, 2012). 

Inledningsvis utfördes breda sökningar för att så många artiklar som möjligt, av 

intresse, skulle komma med och sökningarna avgränsades sedan mer. 

Urval 

Enligt Alzheimer’s Disease International (2009) drabbar demens oftast äldre personer, 

men kan dock debutera tidigare. ICD-10 (2016) beskriver exempelvis i 

klassifikationskod G30.0 och G30.1 att Alzheimers sjukdom oftare drabbar personer 

över 65 år, så kallad late onset, men även innan 65 år, så kallad early onset. Med 

anledning av att demens förekommer i olika åldrar begränsades inte kriterier för 

resultatartiklar med en specifik ålder då inget intresse funnits av att enbart belysa 

omvårdnad av personer som är över 65 år. De resultatartiklar som valdes ut innehöll 

dock inga studier om personer yngre än 65 år. Inget intresse har heller funnits av att 

belysa en specifik form av demens, utan alla former av demens valdes att inkluderas. 

Inklusionskriterier: vetenskapliga originalartiklar, att artiklarna var skrivna på 

engelska, att de var publicerade mellan 2006–2016 för att grunda materialet på aktuell 

forskning och att artiklarna handlade om vård av personer med demens på sjukhus. 
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Exklusionskriterier: omvårdnad av personer med demens på vårdhem (nursing home), 

långtidsboende (long-term-care) eller i hemmet. 

Cinahl 

I databasen Cinahl gjordes en fritextsökning på dementia med kravet att artiklarna var 

publicerade i akademiska tidskrifter. Sökningen resulterade i 26,740 träffar. Inga 

abstrakt lästes och inga artiklar granskades. Denna sökning utfördes för att få en 

uppfattning om kvantiteten av litteratur som handlar om demens. 

En sökning på Cinahl Headings gjordes sedan med dementia [Heading], nursing 

[Subheading] och explodesökning utfördes för att få med underordnade termer. Med 

begränsningar resulterade sökningen i 372 träffar varav 87 abstrakt lästes och 32 

artiklar lästes i fulltext. Av de 32 artiklarna sparades 11 artiklar ner för ytterligare 

granskning. Av de 11 artiklar som granskades ytterligare valdes fyra stycken ut som 

resultatartiklar. Vid läsning av abstrakt och artiklar valdes de bort som inte innehöll 

relevant information som motsvarade syftet, inte var orginalartiklar och inte handlade 

om omvårdnad på sjukhus. 

Ytterligare en bred sökning gjordes på dementia [Heading] (explode) AND (car* OR 

nurs*) [fritext] AND hospital* [fritext] där trunkering användes för att alla böjningar 

av sökorden skulle komma med. Med begränsningar resulterade sökningen i 567 

träffar varav 74 abstrakt lästes, 35 artiklar lästes i fulltext och en artikel valdes ut som 

resultatartikel. Vid läsning av abstrakt och artiklar valdes de bort som inte innehöll 

relevant information som motsvarade syftet, inte var orginalartiklar och inte handlade 

om omvårdnad på sjukhus. 

PubMed 

På PubMed utfördes fyra sökningar med olika kombinationer av sökorden, i ett försök 

att gå igenom en så stor, men ändå specifik, del som möjligt av området. Den första 

sökningen gjordes med dementia [MeSH] AND (nursing [MeSH] OR nursing 

[Subheading] OR caring [fritext]) AND hospital [MeSH]. Nursing [MeSH], nursing 

[Subheading] och fritextordet caring sattes inom parantes för att få en så bred sökning 

som möjligt. Med begränsningar resulterade sökningen i 38 träffar varav 34 abstrakt 

lästes, sju artiklar lästes i fulltext varav en artikel valdes ut som resultatartikel. Vid 

läsning av abstrakt och artiklar valdes de bort som inte innehöll relevant information, 

inte var originalartiklar och inte handlade om omvårdnad på sjukhus. 

Vid andra sökningen användes dementia [MeSH Major Topic] AND (nursing OR 

care OR caring) [fritext] AND hospital [MeSH Terms] AND hospital* 

[Title/Abstract]. Sökordet hospital söktes först bara som MeSH Terms, men eftersom 

sökningen då blev för stor begränsades den genom att även söka hospital* 

[Title/Abstract]. Med begränsningar resulterade sökningen i 80 träffar varav 57 
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abstrakt lästes och åtta artiklar lästes i fulltext varav noll artiklar valdes ut som 

resultatartiklar. 

I tredje sökningen användes dementia [MeSH] med nursing [Subheading] AND 

(nursing OR care OR caring) [fritext] AND hospital* [MeSH Terms] AND hospital* 

[Title/Abstract]. För att hitta artiklar där dementia och nursing var sammankopplade 

användes nursing som Subheading till MeSH-termen dementia. För att göra en så 

bred sökning som möjligt användes trunkering på sökordet hospital. Med 

begränsningar resulterade sökningen i 57 träffar varav 35 abstrakt lästes, sju artiklar 

lästes i fulltext och en artikel valdes ut som resultatartikel. Den artikel som valdes ut 

var en dubblett från tidigare sökningar. 

En sista sökning gjordes med dementia [MeSH Major Topic] nursing [Subheading] 

AND (strateg* OR intervention* OR action* OR measure*) [fritext] AND hospital* 

[Titel/abstract] AND hospital* [Mesh Terms] NOT “nursing home*” [fritext]. 

Fritextorden ”nursing home*” användes i ett försök att inte få med artiklar som 

handlade om omvårdnad utanför sjukhus. Med begränsningar resulterade sökningen i 

17 träffar varav 14 abstrakt lästes, fyra artiklar lästes i fulltext och två valdes ut som 

resultatartiklar. Alla abstrakt lästes inte då några lästs i tidigare sökningar. De två 

resultatartiklarna var dubbletter från tidigare sökningar. 

PsycINFO 

En sökning gjorde på PsycINFO med dementia [Thesaurus, Major Subject, explode] 

AND (nursing OR caring) [fritext] AND (strateg* OR intervention* OR action* OR 

measure*) [fritext] AND hospital* [fritext] AND hospital* [In abstract] NOT 

“nursing home*” [fritext]. Med begränsningar resulterade sökningen i 64 träffar 

varav 30 abstrakt lästes, 17 artiklar lästes i fulltext och fem artiklar valdes ut som 

resultatartiklar. Av dessa fem utvalda artiklar var två stycken dubbletter från tidigare 

sökningar. 

Manuell sökning 

I en av de framkomna resultatartiklarna från sökningen i Cinahl gjord 2016-10-21, 

Caring for older people with dementia in hospital Part two: strategies (Baillie, Merrit 

& Cox, 2012) hittades en intressant referens i artikelns bakgrund. Denna referens 

söktes fram med en sökning under alla fält på Cinahl och valdes, efter vidare 

granskning, ut som en resultatartikel. Artikeln heter Caring connections with older 

people with dementia in an acute hospital setting – a hermeneutic interpretation of 

the staff nurse’s experience (Nolan, 2006). 

Kvalitetsgranskning 

För att säkerställa vetenskaplig kvalitet hos resultatartiklarna granskades de med hjälp 

av en bedömningsmall utarbetad av Carlsson och Eiman (2003). Enligt 
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bedömningsmallen ges artikeln en viss poängsumma som resulterar i en gradering I-

III där I innebär hög kvalitet, II innebär medelhög kvalitet och III innebär låg kvalitet. 

Nio artiklar ansågs vara av grad I och en av grad II. Resultatartiklarna granskades 

även utifrån indikatorer på god vetenskaplig kvalitet som beskrivs av Wallengren och 

Henricson (2012). Artiklar med kvalitativ design granskades utifrån de fyra 

indikatorerna: trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet och 

kvantitativa artiklar bedömdes utifrån indikatorerna validitet och reliabilitet. Samtliga 

resultatartiklar ansågs vara av god kvalitet utifrån dessa indikatorer. Utav de tio 

resultatartiklar som valdes ut var nio av kvalitativ design och en av kvantitativ design. 

Databearbetning 

En tematisk analys av resultatartiklarna utfördes utifrån de sex stegen för tematisk 

analys som beskrivs av Braun och Clarke (2008). En överblick av artiklarnas innehåll 

erhölls under kvalitetsgranskning och läsning av artiklarna, samt vid sammanställning 

av artikelöversikter. För att identifiera möjliga kategorier och teman lästes 

resultatartiklarnas resultat flertalet gånger och initiala idéer noterades (Braun & 

Clarke, 2008). Dessa idéer diskuterades och de delar av artiklarnas resultat som 

ansågs relevanta för att besvara syftet antecknades som koder. Koderna granskades 

för att finna mönster och likheter. De koder som ansågs ha ett samband 

sammanfogades till kategorier. Dessa kategorier utmynnade sedan i teman och/eller 

underteman. Efter ytterligare genomläsning och bearbetning av den producerade 

texten sågs de olika temana över för att undersöka om texten var sammanhängande. 

Teman namngavs sedan och blev rubriker. Fortgående analys av texten genomfördes 

och då delar av en text ansågs passa bättre under en annan rubrik gjordes en 

omorganisering. 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Sveriges läkarförbund (2013) står det i Helsingforsdeklarationen att grupper 

som är underrepresenterade i medicinsk forskning ska kunna ges lämpliga alternativ 

till deltagande i forskning. Enligt 7§ i lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460) får forskningen endast godkännas om den kan utföras med 

respekt för människovärdet. Ett dilemma med forskning kring personer med demens 

är att de inte alltid har möjlighet att föra sin egen talan och kompromisser kan behöva 

göras vad gäller tillvägagångssätt i en studie. I 20-22§ i SFS 2003:460 skrivs det att i 

de fall personer ej kan ge samtycke, så får forskningen utföras ändå. Forskning får 

utföras om syftet är att bidra till ett resultat som kan vara gynnande för 

forskningspersonen (SFS 2003:460). 

Studierna som genomförts i de resultatartiklar som använts är godkända av en etisk 

kommitté. I majoriteten av resultatartiklarna utfördes intervjuer med antingen 

personal på sjukhus eller anhöriga till personer med demens. Deltagarna gav i dessa 

studier informerat samtycke till deltagande. I en artikel genomfördes observationer av 
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personal, anhöriga och personer med demens på sjukhus. Personal, anhöriga och 

personer med demens fick information angående studien, att deltagandet var frivilligt 

och att de kunde avbryta utan konsekvenser. Anhöriga till personer med demens gav 

sedan informerat samtycke till att studien fick genomföras. I ytterligare en artikel där 

personer med demens var mer aktivt involverade i studien, genom observationer och 

deltagande i intervjuer med anhöriga, framgår inte om informerat samtycke till 

deltagande givits. Deltagares konfidentialitet försäkrades dock och hänsyn togs till att 

personer med demens fick sitta med vid intervjuer i den mån det var möjligt. 

Konfidentialitet försäkrades genom att enbart forskarna kände till vilka deltagarna var 

och att deras identitet inte röjdes i resultatet. Data hölls även inlåst och var oåtkomligt 

för obehöriga. I den kvantitativa artikeln beskrivs genomförandet av studien vara i 

enlighet med Helsingforsdeklarationen från 1983. Forskarna diskuterade studien med 

anhöriga och de personer med demens som deltog och från anhöriga gavs informerat 

samtycke om deltagande. Alla studier i resultatartiklarna anses ha genomförts utefter 

etiska principer. De studier där personer med demens varit aktivt involverade, men 

utan att själva ha kunnat ge informerat samtycke anses ha utförts med målet att nå ett 

resultat som är gynnande för dem. 

Resultat 

I resultatet framkom fyra teman: (i) betydelsen av att etablera en relation (ii) 

betydelsen av god kommunikation (iii) sjukhusmiljöns betydelse (iv) möta individens 

unika behov. 

Betydelsen av att etablera en relation 

Då en person med demens lades in på sjukhus var det viktigt att vårdpersonal 

etablerade en relation för att skapa sig en holistisk bild av personen. Detta gjordes 

genom att skapa och upprätthålla en speciell kontakt dem emellan (Bryon, Gastmans 

& Dierckx de Casterlé, 2010; Clisset, Porock, Harwood & Gladman, 2013). En 

helhetsbild av personen med demens skapades genom att inhämta kunskap från både 

personen med demens och anhöriga angående personens fysiska, kognitiva, psykiska 

och sociala tillstånd (Bryon et al., 2010). Detta innefattade att sjuksköterskan 

lyssnade, ställde frågor och gjorde observationer kring personen. Kunskap som 

inhämtades kunde till exempel handla om personens förmåga att röra sig, 

förståelsesvårigheter, aggressioner, hur situationen i familjen såg ut, rädslor etcetera 

(Bryon et al., 2010). 

För att vård av personer med demens skulle utövas med god kvalitet var det viktigt att 

vårdpersonal spenderade tid med personen med demens för att lära känna personen 

(Baillie, Merritt & Cox, 2012; Bryon et al., 2010; Chater & Hughes, 2012; Clisset et 

al., 2013; Nolan, 2006; Scerri, Innes & Scerri, 2015). Detta för att på så vis bättre 

förstå olika beteenden (Chater & Hughes, 2012). Omvårdnadstillfällen gav goda 

möjligheter till att samtala och få reda på personen med demens preferenser, vad 
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personen reagerade bra eller dåligt på och vad som fick personen lugn (Baillie et al., 

2012). Bara att fysiskt befinna sig hos personen med demens var dock inte tillräckligt 

utan ett större engagemang och intresse behövde visas för att en god relation skulle 

uppstå och bibehållas (Baillie et al., 2012; Scerri et al., 2015). 

Skapandet av en relation ansågs viktigt för att kunna bevara identiteten hos personen 

med demens (Clisset et al., 2013; Nolan, 2006). Då vårdpersonal lärde sig vad som 

var viktigt för personen med demens förbättrades relationen, till exempel att tilltala 

personen med sitt smeknamn (Clisset et al., 2013). God omvårdnad innebar att 

vårdpersonal såg och respekterade personen med demens som just en person och inte 

en diagnos, samt att behandla personen som en individ och att verkligen lyssna och 

försöka förstå vad personen med demens menade (Clisset et al., 2013; Nolan, 2006). 

En viktig aspekt för att kunna bygga upp en bra relation mellan vårdpersonal och 

personen med demens var att vårdpersonalen hade goda egenskaper, som tålamod och 

en förmåga att behålla lugnet i situationer (Scerri et al., 2015). Det framkom dessutom 

att det krävdes uthållighet och äkthet från sjuksköterskan vid skapandet av en relation 

(Nolan, 2006). Det var även viktigt att värna om relationer som var viktiga för 

personen med demens, till exempel relationen till anhöriga (Clisset et al., 2013). 

Relationen mellan vårdpersonal och anhöriga till personen med demens var även den 

viktig för att vård med god kvalitet skulle uppnås. Anhöriga ansågs vara en viktig 

resurs för att förbättra tillståndet hos personen med demens då de kunde förmedla 

nyttig information om personen (Baillie et al., 2012; Hynninen, Saarnio & Isola, 

2014: LaMantia et al., 2014; Nolan, 2006; Scerri et al., 2015). Nyttig information om 

personen kunde vara sysselsättning, rutiner, preferenser vad gäller mat och dryck samt 

vilka strategier som fungerade bäst för att uppmuntra personen till att medverka i 

aktiviteter (Baillie et al., 2012; Nolan, 2006). Sådan information kunde vara svår för 

en person med demens att själv förmedla och anhöriga var då en stor hjälp (Nolan, 

2006). Anhöriga kunde dock vara en barriär i de fall de valde att förneka diagnosen 

(LaMantia et al., 2014) eller då anhörigas handlande inte stämde överens med vad 

som var bäst för personen med demens (Nolan, 2006). 

Då ett begränsat antal personer ur vårdpersonalen hade regelbunden kontakt med 

personen med demens förenklades processen att skapa en relation (Clisset et al., 2013; 

Baillie et al., 2012). Vid till exempel undersökningar på en annan del av sjukhuset 

kunde det ha en lugnande effekt på personen med demens om någon som personen 

kände igen ur vårdpersonalen följde med. Då personen med demens så småningom 

kände igen vårdpersonalen sågs det som ett bevis på att skapandet av en relation hade 

lyckats (Nolan, 2006; Scerri et al., 2015). När en sjuksköterska som personen med 

demens kände igen var närvarande hade det en positiv inverkan på personen (Nolan, 

2006). 
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Betydelsen av god kommunikation 

Kommunikation mellan vårdpersonal och personer med demens kunde vara en 

utmaning då förmågan att kommunicera ofta var försämrad. Många av personerna 

med demens förstod varken vad som sades till dem eller varför de befann sig på 

sjukhus (Hynninen et al., 2014). I kommunikationen mellan vårdpersonal och 

personer med demens krävdes goda färdigheter (Clisset et al., 2013; Scerri et al., 

2015) och det var viktigt att inte ge upp för tidigt i kommunikationen (Clisset et al., 

2013). Effektiva kommunikationsstrategier som vårdpersonal använde sig av var att 

under konversationer behålla ögonkontakt och befinna sig i samma ögonnivå som 

personen med demens (Scerri et al., 2015).Ytterligare strategier var även att använda 

sig av icke-verbal kommunikation, exempelvis beröring eller att ha ett vänligt 

ansiktsuttryck, att tala klart och tydligt med en lugn, vänlig röst i ett lågt tonläge och 

att ha en god förmåga att genuint lyssna på personen med demens för att försöka 

förstå vad personen försökte förmedla med sitt beteende (Baillie et al., 2012; Scerri et 

al., 2015). Genom att vårdpersonal tog sig tid att försöka förstå vad personen med 

demens menade blev det möjligt att vända något som först verkade oförståeligt, till 

något som var begripligt (Scerri et al., 2015). För att förenkla kommunikationen 

mellan vårdpersonal och personen med demens kunde ett dokument som presenterade 

information om personen vara användbart (Baillie et al., 2012; Chater & Hughes, 

2012). Dokumentet kunde till exempel innehålla information om preferenser samt 

bilder och ord som personen med demens kunde peka på (Baillie et al., 2012). 

God kommunikation mellan vårdteamen, både inom sjukhuset och utanför, hade 

påverkan på hur kvaliteten på omvårdnaden av personer med demens blev. God 

kommunikation mellan vårdteam möjliggjorde god omvårdnad och sämre 

kommunikation sågs som den största barriären till god omvårdnad (LaMantia et al., 

2014). Då vårdpersonalen muntligt rapporterade över och delgav annan personal 

viktig information om personen med demens, till exempel förflyttningsförmåga, 

resulterade det i en mer säker miljö för personen med demens (Hynninen et al., 2014). 

Som vårdpersonal var det viktigt att känna till att personer med demens kunde 

kamouflera sitt tillstånd (LaMantia et al., 2014). 

Sjukhusmiljöns betydelse 

Förändringar i den fysiska miljön kunde få personer med demens att reagera på olika 

sätt, till exempel med aggression, gråt, eller motstånd vid omvårdnad (Hynninen et 

al., 2014). Då en person med demens tvingades byta miljö från sitt hem till en 

sjukhussal var det viktigt att vårdpersonalen satte sig in i personens situation och 

använde sig av föremål som var bekanta för personen för att bevara personens 

identitet (Baillie et al., 2012; Clisset et al., 2013; Scerri et al., 2015). Det var viktigt 

att miljön på sjukhus var ren, och hemtrevlig för att sjukhusvistelsen skulle resultera i 

en positiv upplevelse. Förslag på hur en bra sjukhusmiljö kunde se ut var bland annat 

att ha tillräckligt bra belysning, mer färgsättning samt vara inredd med fina tavlor och 

bilder. Det var även viktigt att byten av rum undveks under tiden personen med 
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demens befann sig på sjukhus, att det fanns tillräckligt med vårdpersonal samt att 

undvika för mycket rotation på personalen (Scerri et al., 2015). Det var viktigt att 

vården av personer med demens bedrevs på ett säkert sätt (Hynninen et al., 2014; 

Scerri et al., 2015) med till exempel ökad tillsyn, att en person med demens inte 

placerades ensam i ett rum eller att personen placerades i ett rum nära 

sjuksköterskeexpeditionen (Hynninen et al., 2014). 

Även den psykosociala miljön på en vårdavdelning påverkade välmående hos 

personer med demens och det var viktigt att skapa en lugn omgivning samt främja en 

positiv atmosfär (Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2011; Hynninen et al., 2014; 

Scerri et al., 2015). Detta möjliggjorde ett väl fungerande samarbete mellan personen 

med demens och vårdpersonal (Hynninen et al., 2014). Vårdpersonals närvaro eller 

frånvaro kunde påverka det psykosociala klimatet på en avdelning till det bättre eller 

till det sämre. Närvaro hos vårdpersonalen innebar att verkligen dela stunden med 

personen med demens och inte bara vara fysiskt närvarande. Med en närvarande 

vårdpersonal som såg personen skapades en känsla hos personen av att känna sig som 

hemma, välkommen och trygg (Edvardsson et al., 2011). 

Det var viktigt att få personen med demens att känna sig inkluderad, vilket uppnåddes 

då vårdpersonal inte bara fokuserade på att utföra en uppgift utan även engagerade sig 

i personen med demens (Clisset et al., 2013; Edvardsson et al., 2011; Scerri et al., 

2015). Vårdpersonal visade då på tillgänglighet och full närvaro (Edvardsson et al., 

2011). Det kunde handla om att involvera personen med demens i de uppgifter som 

utfördes i omvårdnaden, att engagera sig i aktiviteter som inte hade ett medicinskt 

syfte (Edvardsson et al., 2011) eller att få personen att medverka i samtal eller 

händelser samt inkludera personen med demens vid viktiga beslut kring framtiden 

(Clisset et al., 2013). Engagemang hos vårdpersonalen kunde innebära enkla saker 

som att stanna upp för att småprata, ge komplimanger, följa personen ut i dagrummet 

eller äta tillsammans (Edvardsson et al., 2011). Tonen hos vårdpersonal kunde ha stor 

inverkan på personer med demens välmående och en positiv ton emellan vårdpersonal 

influerade personer med demens även då vårdpersonalen inte var fullt närvarande och 

tillgängliga för dem (Edvardsson et al., 2011; LaMantia et al., 2014; Scerri et al., 

2015). Små gester av vänlighet från vårdpersonalen gjorde stor skillnad i välmående 

(Scerri et al., 2015). Flera olika professioner på sjukhuset beskrev det som något 

nödvändigt att visa ett intresse för personen med demens och göra det lilla extra. 

Något så enkelt som att ge positiva kommentarer gjorde stor skillnad (Scerri et al., 

2015). 

Möta individens unika behov 

Omvårdnad av personer med demens innebar att möta personens fysiska, psykiska 

och sociala behov och innebar bland annat att hjälpa personen med nutritionsintag, 

hygien och vila (Hynninen et al., 2014). 
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För att möta de psykiska behoven hos personer med demens var det viktigt att 

aktivera personen i något meningsfullt (Clisset et al., 2013; Scerri et al., 2015). Brist 

på aktivitet hos personer med demens kunde leda till rastlöshet, vilket exempelvis 

resulterade i att personen med demens började vandra runt på avdelningen (Clisset et 

al., 2013). Som sjuksköterska var det viktigt att sysselsätta en person med demens 

även då inga tecken på rastlöshet sågs. Det var dessutom viktigt med uppmuntran och 

att dämpa rädsla samt oro (Baillie et al., 2012; Scerri et al., 2015). Då vårdpersonal 

berättade var personen med demens befann sig och vad som hände kunde det minska 

risken för oroskänslor (Baillie et al., 2012). Sjuksköterskor kunde även använda sig av 

avledning för att lugna en person med demens. Detta gjordes genom att till exempel 

sjunga, prata om sådant som personen var bekant med och aktivt lyssna på vad 

personen hade att berätta (Hynninen et al., 2014). Även musik kunde ha en lugnande 

inverkan och ge ett ökat välbefinnande (Baillie et al., 2012). 

Personer med demens förde med sig unik erfarenhet, med olika personligheter och 

olika beteenden, vilket innebar en oförutsägbarhet (Scerri et al., 2015). Det 

rutinmässiga arbetet på sjukhus behövde ifrågasättas då det i vården av personer med 

demens ibland var nödvändigt att frångå rutiner (Baillie et al., 2012; Scerri et al., 

2015). När personer med demens sysselsatte sig med sådant som patienter egentligen 

inte brukade göra på sjukhus, till exempel hjälpa till med bäddning, kunde det ha en 

lugnande effekt (Baillie et al. 2012; Clisset et al. 2013) eller att uppmuntra till ätande 

genom att vårdpersonal åt tillsammans med en person med demens som annars var 

motvillig att äta (Baillie et al., 2012). Avseende nutrition, fanns en större vilja att inta 

näring hos personen med demens då näringsdryck serverades i glas eller bägare 

istället för med ett sugrör direkt ur förpackningen (Allen, Methven & Gosney, 2014). 

Etiken har en central roll i omvårdnaden av personer med demens och det är viktigt 

att inte skuldbelägga personen för ett visst beteende (Nolan, 2006). Omvårdnad 

handlar om att upprätthålla personen med demens värdighet och respektera personens 

rättigheter. I mötet med personer med demens är det viktigt att vara professionell och 

förstå att det är på grund av en demenssjukdom som personen med demens beter sig 

på ett visst sätt och är inget som personen själv kan kontrollera (Hynninen et al., 

2014). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En av författarna till denna litteraturstudie har arbetat på ett äldreboende, på en 

avdelning för personer med demens och har även haft två anhöriga med demens. Den 

andra författaren till denna litteraturstudie har endast ett fåtal gånger varit i kontakt 

med personer med demens under sin praktik som sjuksköterskestudent på sjukhuset. 

Denna förförståelse har diskuterats och är delvis anledning till intresse för fördjupning 
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i ämnet, men anses inte ha utgjort en risk för att litteraturstudiens resultat vinklats 

eller på något sätt snedvridits. 

Efter den första sökning i Cinahl 2016-10-21 (bilaga B, tabell 2) gjordes en reflektion 

över en möjlig brist i sökstrategin med att enbart använda sökordet nursing. I 

bakgrunden presenterades begreppen nursing (omvårdnad) och caring (vårdande) av 

Bergbom (2012). För att fånga båda dessa begrepp lades sökordet caring till i 

kommande sökningar. En styrka med sökstrategin är att kombinationer av sökningar 

med ämnesord, Subheadings, Major Topic, sökning i Title/Abstract och fritextord 

gjordes för att skapa varierande sökningar. Sökordet caring fanns inte som ämnesord i 

någon databas och användes därför bara som fritextord. Då alla sökningar som utförts 

resulterat i artiklar som handlar om omvårdnad även utanför sjukhus användes i de två 

sista sökningar även NOT “nursing home*” som fritextord i ett försök att exkludera 

dessa artiklar. Trots detta återfanns artiklar innehållande omvårdnad av personer med 

demens på vårdhem (nursing home). 

I andra sökningen i PubMed 2016-11-01 (bilaga B, tabell 2) gjordes sökningen med 

hospital* både som MeSH-term och som i Title/Abstract. Detta för att som bara 

MeSH-term blev antalet träffar alldeles för stort och enligt E. Frigell (Personlig 

kommunikation, 1 november 2016) finns då en möjlighet att använda hospital* både 

som MeSH-term och i Title/Abstract för att ytterligare specificera. Trunkering gjordes 

för att få ut maximalt antal träffar vid denna strategi. 

Styrkor med sökorden som använts är att de alla är relevanta för syftet att belysa 

faktorer som påverkar omvårdnad av personer med demens på sjukhus. Sökordet 

dementia har använts i kombination med sökorden nursing, care och caring för att få 

med omvårdnad i relation till demens, men även sökorden strategy, intervention, 

action, och measure användes för att få med åtgärder. Styrkor med den sökstrategi 

som använts är att både större sökningar, men även mer specificerade sökningar gjorts 

med olika kombinationer av sökord. Kombinationerna av sökningarna anses därmed 

ha täckt en bred del av det område som önskats genomsökas. En svaghet i denna 

litteraturstudie är att fler sökningar kunde ha genomförts men då underlaget som 

tagits fram ansågs vara tillräckligt stort avbröts litteratursökningen. Brister i val av 

sökord och kombinationer av booleska operatorer uppmärksammades under 

sökningens gång. Andra kombinationer och sökord prövades då tills ett bättre resultat 

uppnåddes. 

Vid kvalitetsgranskning med bedömningsmallen utarbetad av Carlsson och Eiman 

(2003) bedömdes en av resultatartiklarna till att vara av grad II. Grad I innebär att 

artikeln måste ha en poäng som resulterar i 80 procent av max antal poäng. Artikeln 

som bedömdes vara av grad II fick 79 procent och anses fortfarande vara av 

tillräckligt god kvalitet och användbar för resultatet av denna litteraturstudie. 
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En artikel belyste strategier som sjuksköterskestudenter använde sig av i 

omvårdnaden av personer med demens. Då även sjuksköterskestudenter under sin 

utbildningstid på sjukhus möter personer med demens bedömdes även deras 

upplevelser av vad som fungerade väl vara av intresse att förmedla. 

De resultatartiklar som valdes ut kom från Irland, Storbritannien, Finland, Sverige, 

Malta, USA och Belgien. En styrka anses vara att resultatet i denna litteraturstudie är 

överförbart till vården i Sverige då de flesta länderna har ett någorlunda liknande 

vårdsystem. Utifrån vad som framkom i artiklarna så är omvårdnaden av personer 

med demens på sjukhusen i de olika länderna lika viktig att belysa som i Sverige. 

Av de tio resultatartiklar som användes var nio kvalitativa. En svaghet med kvalitativa 

artiklar kan vara att deras resultat inte alltid är överförbart. Urvalet i kvalitativa 

studier är ofta mindre än i kvantitativa studier och resultatet är inte alltid giltig för alla 

situationer och människor (Henricson, 2012). Endast en av tio resultatartiklar var av 

kvantitativ design. Den kvantitativa resultatartikeln som användes ansågs vara 

relevant då artikelns resultat beskrev en enkel åtgärd som kunde användas för att 

förbättra omvårdnaden. Den mätte något som förmodligen inte varit möjligt att mäta 

med en kvalitativ metod. 

Resultatdiskussion 

Skapandet av en relation mellan vårdpersonal och personen med demens är viktigt för 

att vård ska kunna utföras med god kvalitet. Litteraturstudiens resultat visade att om 

vårdpersonal skulle kunna skapa en relation med personen med demens och lära 

känna personen var det nödvändigt att spendera tid tillsammans med personen (Baillie 

et al., 2012; Bryon et al., 2010; Chater & Hughes, 2012; Clisset et al., 2013; Nolan, 

2006; Scerri., 2015) eftersom vårdpersonal då bättre lärde sig förstå olika beteenden 

(Chater & Hughes, 2012). En tidigare studie av Eriksson och Saveman (2002) visade 

att det inte fanns tillräckligt med tid på en vårdavdelning för vårdpersonal att lära 

känna en person med demens behov och sätt att uttrycka sina behov. Tidsbrist var ett 

förekommande problem vilket även styrks av en annan studie av Jones, Borbasi, 

Nankivell och Lockwood, (2006) som fann att med mer tid hade det varit möjligt för 

vårdpersonal att lättare bygga upp en tillit hos personen med demens. Då tidigare 

studier har konstaterat att tidsbrist är ett stort problem (Eriksson & Saveman, 2002; 

Jones et al., 2006) finns det anledning att ytterligare lyfta problemen kring tidsbrist på 

sjukhus eftersom litteraturstudiens resultat visade att tid var en viktig faktor i 

skapandet av en relation (Baillie et al., 2012; Bryon et al., 2010; Chater & Hughes, 

2012; Clisset et al., 2013; Scerri et al., 2015). Det är omöjligt att ingående lära sig 

detaljer om en persons liv när de är inlagda på sjukhus, men det borde vara 

genomförbart att ta reda på det allra viktigaste för att skapa en personligare relation. 

Skapandet av en relation samt att se och respektera personen som en individ och inte 

en diagnos var enligt litteraturstudiens resultat viktigt för att bevara identiteten hos 

personen med demens och för att god omvårdnad skulle kunna utföras (Clisset et al., 
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2013; Nolan, 2006). Vikten av att se och respektera personen med demens som en 

individ och inte en diagnos beskrevs även i en tidigare studie av Brooker (2004) som 

en del av personcentrerad vård. Personcentrerad vård innebar att personer med 

demens behandlades som enskilda individer och inte med demensen i fokus (Brooker, 

2004). Då litteraturstudiens resultat framhåller vikten av att etablera en relation 

mellan vårdpersonal och personen med demens är detta något som kan vara viktigt att 

belysa både i utbildningen av sjuksköterskor, men även på sjukhusavdelningar. 

Etablerandet av en relation kan vara särskilt viktigt i just demensvård eftersom ett sätt 

att utföra omvårdnad kanske inte passar alla. Detta stämmer överens med 

Socialstyrelsens (2016) nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 

som rekommenderar att hälso- och sjukvårdspersonal ska försöka bygga upp en 

relation med personen med demens och försöka förstå vad som är bäst för personen 

med demens ur personens perspektiv. 

Relationen mellan vårdpersonal och anhöriga är viktig i vården av personer med 

demens. Litteraturstudiens resultat visade att anhöriga ansågs vara en viktig resurs 

eftersom de kunde förmedla värdefull information om personen med demens (Baillie 

et al., 2012; Hynninen, Saarnio & Isola, 2014: LaMantia et al., 2014; Nolan, 2006; 

Scerri et al., 2015). Anhörigas involvering var viktig eftersom personer med demens 

kunde ha svårt att själva förmedla sig (Nolan, 2006; Scerri et al., 2015). Även en 

tidigare studie fann att personer med demens hade svårigheter att förmedla sig och det 

beskrevs som något som många gånger kunde leda till etiskt problematiska situationer 

(Eriksson & Saveman, 2002). Involveringen av anhöriga kan relateras till hur Fawcett 

(2000) förklarar att människor existerar i familjer som även de anses vara deltagare i 

vårdandet. Enligt GPCC (2016) är anhöriga en viktig del i personcentrerad vård då de 

tillsammans med personen med demens och vårdpersonal skapar en hälsoplan där 

anhöriga bistår med information. Anhöriga kan därför anses vara en av de viktigare 

resurserna i omvårdnaden av personer med demens eftersom de ofta känner personen 

bättre än någon annan. Detta styrks av en tidigare studie av Borbasi et al. (2006). 

Borbasi et al. (2006) fann dock att relationen mellan anhöriga och vårdpersonal kunde 

vara komplicerad eftersom anhöriga inte alltid var överens med vårdpersonal om vad 

som var bäst för personen med demens. Även i en annan studie av Moyle et al. (2010) 

ansågs anhörigas involvering i vården vara fördelaktig, dock saknades en utarbetad 

strategi för hur involveringen av anhöriga skulle gå till. Då både litteraturstudiens 

resultat och tidigare studier (Borbasi et al., 2006; Eriksson & Saveman, 2002; Moyle 

et al., 2010) förespråkar anhörigas involvering kan anhöriga anses vara en nödvändig 

resurs i omvårdnaden. Genom att involvera anhöriga i vårdprocessen skulle skapandet 

av en relation med personen med demens kunna underlättas och därmed skulle risken 

kanske minska för att etiskt problematiska situationer uppstår. Trots svårigheter att 

förmedla sig kan det ur en etisk synvinkel anses vara viktigt att respektera personer 

med demens vilja och tankar så långt det är möjligt. Den kunskap anhöriga har om 

personen med demens kan därför vara väsentlig. 
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Både den fysiska och den psykosociala miljön på sjukhus kan påverka en 

sjukhusvistelse för personer med demens antingen till det bättre eller till det sämre. 

Litteraturstudiens resultat visade på att när en person med demens lades in på sjukhus 

kunde personen reagera negativt på miljöombytet (Hynninen et al., 2014). Detta visar 

även tidigare studier som beskriver att den fysiska sjukhusmiljön utgjorde problem då 

den inte var anpassad för personer med demens och deras behov (Borbasi et al., 2006; 

Eriksson & Saveman, 2002: Norman, 2006) vilket gjorde att ett förvirringstillstånd 

hos personen med demens kunde förvärras (Borbasi et al., 2006). I litteraturstudiens 

resultat framkom det att för att bevara personen med demens identitet vid ett 

miljöombyte var det viktigt att vårdpersonal använde sig av föremål som var bekanta 

för personen med demens (Baillie et al., 2012; Clisset et al., 2013; Scerri et al., 2015). 

Detta stämmer överens med en annan studie av Edvardsson, Fetherstonhaugh och Nay 

(2010) som betonar att en personlig miljö som var inredd med saker som var bekanta 

för personen med demens var en viktig del av personcentrerad vård och att det 

bevarade personen med demens identitet. Med tanke på att enkla lösningar för att 

förbättra miljön beskrivs i både litteraturstudiens resultat och i tidigare studier där 

kostnaden är liten och ansträngningen är densamma borde det vara relativt enkelt att 

skapa en miljö som är bättre anpassad för personer med demens. Då anpassning av 

den fysiska miljön är en viktig del i personcentrerad vård enligt en tidigare studie 

(Edvardsson et al., 2010) och denna litteraturstudie betonade vikten av detta, bedöms 

det som viktigt att vårdavdelningar arbetar för att förändra miljön och göra den mer 

anpassad för personer med demens. I litteraturstudiens resultat var även den 

psykosociala miljön en viktig faktor som påverkade välmående hos personer med 

demens. För att kunna utföra god omvårdnad krävdes en lugn omgivning samt en 

positiv atmosfär (Edvardsson et al., 2011; Hynninen et al., 2014; Scerri et al., 2015). 

Även i en annan studie framhålls vikten av en god psykosocial miljö och att en 

hektisk miljö påverkade en person med demens beteende negativt (Elliot & Adams, 

2011). Det är sannolikt så att på en sjukhusavdelning kommer miljön stundtals att 

vara hektisk och det kan vara svårt för vårdpersonal att påverka. Något som 

vårdpersonal däremot kan påverka är sitt sätt att uppträda och, trots stress, försöka 

bevara lugnet i personen med demens närvaro. Litteraturstudiens resultat visade att 

vårdpersonalens roll i skapandet av en positiv atmosfär var viktig för att få personen 

med demens att känna sig välkommen och trygg (Edvardsson et al., 2011). Detta är i 

enlighet med hur en tidigare studie beskriver att en viktig del i personcentrerad vård 

innebar att skapa en positiv social miljö som personen med demens kände sig bekväm 

i (Brooker, 2004). Det kan tänkas vara svårt för vårdpersonal att lyckas bibehålla en 

lugn fasad och skapa en lugn miljö som personer med demens känner sig bekväma i 

då stressade situationer uppstår, men det är ändå viktigt att vårdpersonal vet att de 

själva skulle kunna påverka det psykosociala klimatet till det bättre. Litteraturstudiens 

resultat visade just att en närvarande personal påverkade det psykosociala klimatet till 

det bättre och skapade en känsla hos personen med demens av att känna sig som 

hemma (Edvardsson et al., 2011). Närvaro innebar även att vårdpersonal visade 

engagemang för personen med demens och fick personen att känna sig inkluderad 

(Clisset et al., 2013; Edvardsson et al., 2011; Scerri et al., 2015). Detta beskriver även 
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en tidigare studie av Edvardsson et al. (2010) som fann att då vårdpersonal visade sig 

tillgänglig och närvarande samt visade engagemang med enkla saker som att ta sig tid 

att umgås med både personen med demens och med anhöriga ansågs vården utföras 

på ett personcentrerat sätt. Det kan vara viktigt för vårdpersonal att tänka på att det 

finns många aspekter att beakta i vården av personer med demens vad gäller miljön på 

sjukhus eftersom både den fysiska och den psykosociala miljön kan påverka 

sjukhusvistelsen. Den fysiska miljön kan med enkla medel förbättras och det är viktigt 

att vårdpersonal känner till att deras sätt att vara både kan förbättra, men möjligtvis 

även förvärra en sjukhusvistelse för personer med demens. 

Det är viktigt att vården av personer med demens är flexibel för att kunna möta alla 

olika behov. Litteraturstudiens resultat visade att det ibland var nödvändigt att kunna 

frångå vårdavdelningens rutiner för att förbättra situationen för personen med demens 

(Baillie et al., 2012; Clisset et al. 2013; Scerri et al., 2015). En annan studie 

bekräftade detta och menar att flexibla rutiner som anpassades utefter personen med 

demens behov istället för rutiner som anpassades utefter vårdpersonalens behov var 

nödvändigt för att kunna utföra personcentrerad vård (Edvardsson et al., 2010). På en 

sjukhusavdelning kan det dock troligtvis vara svårt att anpassa rutiner efter alla olika 

individer. Tid kan anses vara en faktor som kan begränsa hur individualiserat rutiner 

kan utformas. Mer tid på sjukhus skulle sannolikt underlätta frångåendet av rutiner 

och resultera i att unika behov kan mötas på ett bättre sätt. Tidsbrist på sjukhus är ett 

problem som tas upp av tidigare studier (Eriksson & Saveman, 2002; Borbasi et al., 

2006). Tiden ansågs vara för knapp för att hinna lära känna personer med demens 

behov och vården utfördes därmed inte på ett optimalt sätt (Eriksson & Saveman, 

2002). I en annan studie beskrevs resurserna på sjukhus vara för få och personal hade 

inte tillräckligt med kunskap om hur vården av personer med demens skulle utföras 

(Borbasi et al., 2006). Med en personcentrerad vård skulle sjukvårdens resurser kunna 

utnyttjas mer effektivt (GPCC, 2016). Eftersom alla människor är unika kan beteende 

och hur demenssjukdomen utvecklar sig sannolikt se olika ut för varje person, vilket 

kan skapa en oförutsägbarhet. Då litteraturstudiens resultat visade att det ibland var 

nödvändigt att frångå rutiner (Baillie et al., 2012; Scerri et al., 2015) kan det därför 

vara nödvändigt att på sjukhusavdelningar utarbeta möjliga sätt att frångå rutiner och 

bryta arbetsmönster. Detta för att bättre kunna möta en person med demens 

individuella behov och för att kunna utföra optimal omvårdnad. 

Konklusion och implikation 

Det kan konstateras att många olika faktorer påverkar vården av personer med 

demens på sjukhus. På grund av svårigheter att förmedla sig var det viktigt att 

sjuksköterskan etablerade en relation med personen med demens för att skapa en 

holistisk bild och för att kunna tillgodose individuella behov. Skapandet av en relation 

blev lättare då passande kommunikation användes och det fanns flera effektiva 

kommunikationsstrategier som underlättade och förbättrade samarbetet i 

omvårdnaden. Det var nödvändigt att sjuksköterskan även hade en god relation med 
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anhöriga då anhöriga kunde förmedla viktig information som kunde vara till hjälp i 

omvårdnaden. Både den fysiska och den psykosociala sjukhusmiljön hade stor 

betydelse för hur personer med demens upplevde en sjukhusvistelse. Vårdpersonal 

spelade en stor roll i skapandet av ett bra klimat och med relativt enkla medel kunde 

den fysiska miljön förbättras. Eftersom varje person är unik var det viktigt med en 

flexibel vård och att kunna frångå rutiner för att möta olika behov. Etiken har en 

central roll i omvårdnaden av personer med demens och det var viktigt att finna 

omvårdnadsåtgärder som fungerade för den unika personen i ett försök att 

upprätthålla värdighet och identitet. Med den unika individen som utgångspunkt 

behöver rutiner på sjukhusavdelningar bättre kunna anpassas efter behoven hos 

personer med demens. Vidare kan det vara värdefullt med forskning som ger kunskap 

om personer med demens upplevelse av vad de anser skulle kunna förbättra en 

sjukhusvistelse. Sådan kunskap kan bidra till att utveckla vården för personer med 

demens på sjukhus. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

Sökord Cinahl PubMed PsycINFO 

Demens Dementia (Headings) 

Dementia (MeSH) 

Dementia (MeSH Major 

Topic) 

Dementia (Thesaurus 

Major Subject) 

Vårdande 

Caring (fritext) 

Car* (fritext) 

Care (fritext) 

Caring (fritext) 

Car* (fritext) 

Care (fritext) 

Caring (fritext) 

Omvårdnad 

Nursing (fritext) 

Nurs* (fritext) 

Nursing (Subheading) 

Nursing (fritext) 

Nursing (MeSH) 

Nursing (Subheading) 

Nursing (fritext) 

Åtgärder  

Strateg* (fritext) 

Intervention* (fritext) 

Action* (fritext) 

Measure* (fritext)  

Strateg* (fritext) 

Intervention* (fritext) 

Action* (fritext) 

Measure* (fritext) 

Sjukhus 
Hospital (fritext) 

Hospital* (fritext) 

Hospital (fritext) 

Hospital* (fritext) 

Hospitals [MeSH] 

Hospital (MeSH Terms) 

Hospital (Title/Abstract) 

Hospital* (MeSH Terms) 

Hospital* (Title/Abstract) 

Hospital* (fritext) 

Hospital* (In abstract) 

Vårdhem   ”Nursing home*” (fritext) 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

161021 Cinahl 

Dementia [Headings] nursing 

[Subheading] (explode) 

Limits: 2006-2016, abstract 

available, English  372 87 32 4 

161026 Cinahl 

Dementia [Headings] (explode) 

AND (car* OR nurs*) [fritext] 

AND hospital* [fritext] 

Limits: 2006-2016, abstract 

available, English, academic 

journals 567 74 35 1 

161031 PubMed 

Dementia [MeSH] AND (nursing 

[MeSH] OR nursing [Subheading] 

OR caring [fritext]) AND hospital 

[MeSH] 

Limits: 2006-2016, abstract 

available, English 38 34 7 1 

161101 PubMed 

Dementia [MeSH Major Topic] 

AND (nursing OR care OR caring) 

[fritext] AND hospital [MeSH 

Terms] AND hospital* 

[Title/Abstract]  

Limits: 2006-2016, abstract 

available, English 80 57 8 0 

161101 PubMed 

Dementia [MeSH] nursing 

[Subheading] AND (nursing OR 

care OR caring) [fritext] AND 

hospital* [MeSH Terms] AND 

hospital* [Title/Abstract] 

Limits: 2006-2016, abstract 

available, English  57 35 7 1(1)* 

161101 PubMed 

Dementia [MeSH Major Topic] 

AND nursing [Subheading] AND 

(strateg* OR intervention* OR 

action* OR measure*) [fritext] 

AND hospital* (Title/Abstract) 

AND hospital* (MeSH Terms) 

NOT “nursing home*” [fritext] 

Limits: 2006-2016, abstract 

available, English  17 14 4 2(2)* 

161102 PsycINFO 

Dementia [Thesaurus, Major 

Subject, explode] AND (nursing 

OR caring) [fritext] AND (strateg* 

OR intervention* OR action* OR 

measure*) [fritext] AND 

hospital*[fritext] AND hospital*[in 

abstract] NOT “nursing home*” 

[fritext] 64 30 17 5(2)* 
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*Siffra inom parantes innebär dubblett

Limits: 2006-2016, abstract 

available, English 

161104 

Manuell 

sökning 

Nolan, L. (2006). Caring 

connections with older persons 

with dementia in an acute hospital 

setting – a hermeneutic 

interpretation of the staff nurse’s 

experience. International Journal 

of Older People Nursing, 1, 208-

2015. doi: 10.1111/j.1748-

3743.2006.00033.x 

Hämtad ur: 

Baillie, L., Merritt, J. & Cox, J. 

Caring for older people with 

dementia in hospital part two: 

strategies. Nursing Older People, 

24. 22-26. 1 1 1 1 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

Referens Allen, V.J., Methven, L. & Gosney, M. (2013). Impact of serving method on the consumption of 

nutritional supplement drinks: randomized trial in older adults with cognitive impairment. Journal 

of Advanced Nursing, 70, 1323-1334. 

Land  

Databas 

Storbritannien 

Cinahl 

Syfte Att analysera vilket inflytande en viss typ av serveringsmetod har för följsamheten och mängden 

som intas då näringsdryck serveras till på äldre personer med kognitiv nedsättning.  

Metod:  

Design 

Kvantiativ 

En randomiserade kontrollerad kvantitativ studie. 

Urval Deltagarna (n=45) var personer med demens eller kognitiv nedsättning från äldreboende och 

sjukhus i sydöstra England. På sjukhus förklarade avdelningschefen studien till de inlagda 

personerna och deras anhöriga. Personer som ej kunde ge ett medgivande till att vara delaktig i 

studien på grund av en långtgående demens fick ändå delta i studien. Deltagarna skulle vara över 

65 år, inte ha en sjukdom som diabetes, laktosintolerans, glutenintolerans eller vara under 

utredning för diabetes, sväljningsproblem, allergi mot ingredienserna eller hade vätskerestriktion 

till en liter per dag.   

Datainsamling Mängden näringsdryck som dracks mättes igenom att väga flaskorna och glaset med vad som 

fanns kvar. Detta subtraherades med vad en torr och tom flaska eller glas vägde för att få reda på 

mängden vätska kvar. Tre stycken fulla flaskor vägdes för att få veta totalmassan på en full flaska. 

Detta värdet användes sedan för att få ut procentandelen och volymen som hade druckits i varje 

fall. Andelen kalorier och protein som konsumerades var uträknad genom innehållsförteckningen. 

Datan användes för att jämföra de två olika grupperna som en drack ur flaska eller ur glas. Studien 

godkändes av en etisk kommitté och utfördes i enlighet med Helsingforsdeklarationen från 1983. 

Både patienter och anhöriga informerades om studien och anhöriga gav informerat samtycke till 

deltagande.  

Dataanalys Mängden av drycken, energi och protein som dracks upp skrevs in i en tabell. Två grupper 

skapades med konsumtion av näringsdryck genom sugrör, respektive ur vanligt glas. Grupperna 

var sedan granskade med Mann-Whitney testet eftersom datan inte följde en 

normalfördelningskurva. Analyser gjordes för att testa nollhypotesen att det inte finns någon 

skillnad på mängden som dracks upp beroende på om det serverades i glas eller ur flaska med 

sugrör. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Att inte servera näringsdryck genom sugrör utan upphällt i ett glas eller bägare kan leda till att mer 

av drycken dricks upp.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 2 

 

Referens Baillie, L., Merritt, J. & Cox, J. (2012). Caring for older people with dementia in hospital part 

two: strategies. Nursing older people, 24. 22-26. 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PubMed, Cinahl 

Syfte Att utforska vuxna sjuksköterskestudenters erfarenhet av att vårda äldre personer med demens i 

akut sjukhusmiljö. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Tematisk analys. 

Urval I ett universitet i England delades informationsblad ut till sjuksköterskestudenter (n=464) som 

hade haft hand om äldre personer med demens. Sedan skapades fokusgrupper (n=4) med fyra till 

sex personer i varje. 

Datainsamling Mellan april och juni 2011 hölls fokusgrupper. En forskare var med i varje fokusgrupp och 

använde sig av en ämnesguide med öppna frågor om erfarenheten av omvårdnad av personer med 

demens. Varje tillfälle varade i ungefär en timme och var inspelade på ljudband. 

Dataanalys Varje inspelning transkriberades och analyserades tematisk genom att gå igenom all data, skapa 

koder som framkom ur datan och utveckla teman med underteman. Studien godkändes av en etisk 

kommitté och deltagarna gav skriftligt informerat samtycke till deltagande. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Det förekommer ofta att sjuksköterskestudenter tar hand om vården av personer med demens och 

artikeln belyser strategier som studenterna använde sig av under omvårdnaden. Forskningen ger 

exempel på kreativa och alternativa tillvägagångsätt. Studenternas strategier innebar att lära känna 

personerna med demens och engagera deras anhöriga, vilket överensstämmer med personcentrerad 

vård.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 3 

 

Referens Bryon, E. Gastmans, C. Dierckx de Casterlé, B. (2010.) Involvement of hospital nurses in care 

decisions related to administration of artificial nutrition of hydration (ANH) in patients with 

dementia: a qualitative study. International Journal of Nursing Studies, 47, 1105-1116. 

Land  

Databas 

Belgien 

PsycINFO 

Syfte Att undersöka och beskriva hur sjuksköterskor är involverade i omvårdnaden kring beslut om 

nutrition eller vätskeintag hos inlagda patienter med demens. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

En kvalitativ intervju design användes, var inspirerad av grounded theory som gav möjligheten att 

upptäcka och beskriva olika mönster i datan.  

Urval Alla sjukhus i området Flanders kontaktades (n=103). Av dem godkände 22 sjukhus att delta i 

studien. De deltagande sjukhusen svarade på en enkät om sjukhusegenskaper och ombads välja ut 

en kontaktperson. Kontaktpersonen fick i uppgift att finna sjuksköterskor med följande kriterier: 

(i) varit inblandad i beslutet om kosthjälp till personer med demens inom ett år, (ii) pratade 

holländska, (iii) tackade ja att delta i intervjuer. De utvalda sjuksköterskorna (n=21) fick 

enkätfrågor om deras personliga egenskaper. 

Datainsamling Mellan april 2008 till juni 2009 hölls 21 individuella semistrukturerade intervjuer med 

sjuksköterskor. Intervjuerna varade i 25 till 127minuter. Frågor ställdes om händelser då 

sjuksköterskan varit iblandad i bestämmande av kostråd till personer med demens. Sedan 

fördjupades intervjun i vissa förekommande fall. Studien godkändes av en etisk kommitté och 

deltagarna gav informerat samtycke till deltagande. 

Dataanalys Datan analyserades genom en cyklisk process och kategoriserades i: (i) samtidig och systematisk 

datainsamling och analys, (ii) fram- och tillbakablickar, för att skapa mönster i nya insamlade 

data. (iii) kontinuerlig dialog med datan, som sammanställdes i memos, (iv) en interaktiv 

teamprocess där alla deltagande författarna diskuterade och analyserade datan flera gånger. Datan 

kodades och lästes flera gånger av författarna.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Resultatet visade att sjuksköterskor tar på sig flera olika roller under omvårdnaden, vilket 

resulterar i att deras bidrag blir unikt och värdefullt. Detta får sjuksköterskor att ta en mer klar och 

synlig roll, eftersom det kan användas som en grund för utvecklingen av flera olika riktlinjer. 

Dessa riktlinjer kan användas för att skapa en god början på bra kommunikation och samarbete 

mellan alla inblandade.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 4 

 

Referens Chater, K. & Hughes, N. (2012). Strategies to deliver dementia training and education in the acute 

hospital setting. Journal of Reasearch in Nursing. 18, 578-593.  

Land  

Databas 

Storbritannien 

PsycINFO 

Syfte Att skapa nya idéer om träningsstrategier för vårdpersonal som har omvårdnad för personer med 

demens i en akutvårdsmiljö. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Ett beskrivande kvalitativt tillvägagångsätt, med grounded theory design. Studien godkändes av en 

etisk kommitté och deltagande var frivilligt. 

Urval Undersköterskor och sjuksköterskor av blandat kön (n=7) som jobbade på en akut medicinsk 

avdelning för äldre bjöds in att delta i studien. 

Datainsamling Två fokusgrupper skapades. Gruppsamlingarna varade i en timme. En grundsättande introduktion 

följdes med öppna frågor för att skapa diskussioner. Diskussionerna hölls av två forskare. En som 

fokuserade att sköta diskussionen och en som spelade in allting på band. Personalen tillfrågades 

att tänka på viktiga saker kring vården av äldre patienter med demens, tidigare träning och idéer 

för framtiden.  

Dataanalys Kompletterande strategier skapades för att utveckla en kodningsgrund, underlätta organisationen, 

inhämtning och tolkning utav data. En pragmatisk version av grounded theory och genom att 

adoptera aspekter av ett strukturerat tillvägagång underlättade följande kategorisering av 

nyckelmönster i datan. Koder utvecklades och slipades till i samband med deltagarnas dialoger.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Ren evidens visar att praktiskt lärande bör utvecklas för att kunna ge fortlöpande, högkvalitet, 

evidensbaserad demensutbildning, passande för att möta diverse utbildningskrav. Resultatet i 

studien visar att utbildningen bör vara mångfasetterad för att kunna rikta sig till de komplexa 

kunskapskraven som personalen behöver, vilket ger dem möjlighet att möta patienternas krav. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 
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Artikel 5 

 

Referens Clisset, P., Porock, D., Harwood. R.H., & Gladman J.R.F. (2013). The challenges of achieving 

person-centered care in acute hospitals: A qualitative study of people with dementia and their 

families. International Journal of Nursing Studies. 50, 1495-1503. 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PubMed, PsycINFO 

Syfte Att med Kitwoods fem dimensioner av människovärde som en grund undersöka hur 

tillvägagångssätt i dagens akutvård kan förbättra människovärdet bland äldre personer med 

demens. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

En fördjupad kvalitativ syn på erfarenhet hos patienter, familjevårdare och andra patienter under 

inläggning för en akut sjukdom. Studien godkändes av en etisk kommitté och konfidentialitet 

försäkrades. 

Urval Deltagare (n=29) från två stora sjukhus i det engelska inlandet som var deltagare i National Health 

Service (NHS) rekryterades. Deltagarna var inlagda på en antingen allmän medicinsk eller 

ortopedisk avdelning. De skulle vara över 70 år, screenade för att ha ett möjligt mentalt 

hälsoproblem. Deltagarna hade tidigare deltagit i studien Medical Crises in older people ”Better 

Mental Health” cohort study.    

Datainsamling Observationer (n=72 timmar) och intervjuer (n=30) utfördes på 11 olika avdelningar. De flesta 

observationerna varade mellan 45 min till två timmar och intervjuer om sjukhusvistelsen utfördes i 

personernas hem. Datainsamlingen gjordes mellan 2009-2010. 

Dataanalys Data behandlades med hjälp av ett program som hette N-Vivo 8 software. Två forskare kodade 

datan och utvärderade till vilken nivå deltagarna upplevde känsla av tillbehörande, inkludering, 

identitet, sysselsättning och bekvämlighet. Upplevelser som kom fram från intervjuerna kodades 

ner till fem kategorier. 

Bortfall 2 

Slutsats Vårdgivare kan göra mer för att göra vården mer personcentrerad. Resultatet visade att akuta 

sjukhus utgör en risk för personer med demens. På individnivå behöver vårdpersonal inse att varje 

interaktion med en person med demens har möjligheten att förbättra eller försämra personens 

människovärde. På en organisations- och team nivå finns det ett behov att framhäva en filosofi 

som vädjar för människovärde och ger vårdpersonalen möjlighet att ge effektiv personcentrerad 

vård. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 6 

 

Referens Edvardsson, D., Sandman, P-O. & Rasmussen, B. (2011). Forecasting the ward climate: a study 

from a dementia care unit. Journal of Clinical Nursing, 21, 1136-1144. 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Artikeln presenterar resultatet från en studie som utforskar det psykosociala klimatet och dess 

inflytandet på välmående av personer med demens på en psyko-geriatrisk sjukhusavdelning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Baserad på grounded theory. 

Urval Observationer (n=36 timmar) utfördes på en psyko-geriatrisk avdelning som skötte vården och 

behandlingen av personer med lindrig till svår demens. Avdelningen fanns på ett 

universitetssjukhus i Sverige och hade 24 sängar uppdelat på tre enheter med åtta inneliggande 

patienter vardera. I genomsnitt stannade patienterna på avdelningen i 37 dagar. 

Datainsamling Data samlades in genom en observation som var grundad på grounded theory. Två observatörer 

utförde observationen samtidigt för att täcka hela avdelningen. Observatörer antecknade för att 

kunna beskriva hur det psykosociala klimatet var på avdelningen. Data innehöll visuella 

beskrivningar av vad som hände på enheterna.  

Dataanalys Data analyserades ur ett dialektiskt sätt, grundat på grounded theory. Data kodades in till olika 

etiketter. Koderna jämfördes sedan för likheter och olikheter och koder med liknande teman 

delades upp i grupper för att skapa kategorier. Studien godkändes av en etisk kommitté. Personal 

och patienter informerades om studien och försäkrades om att deras bidragande var oidentifierbart 

och konfidentiellt. Anhöriga till patienter gav skriftligt informerat samtycke till studiens 

genomförande. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Personalens närvaro och frånvaro visades vara huvudanledningar till hur det psykosociala klimatet 

ändrades och påverkade välmående hos personer med demens på en psykogeriatrisk avdelning. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 7 

 

Referens Hynninen, N., Saarnio, R. & Isola, A. (2014). The care of older people with dementia in surgical 

wards from the point of view of the nursing staff and physicians. Journal of Clinical Nursing, 24, 

192-201. 

Land  

Databas 

Finland 

Cinahl 

Syfte Att beskriva omvårdnaden av personer med demens på kirurgiska avdelningar ur vårdpersonalens 

perspektiv. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Kvalitativ beskrivande metod.  

Urval Deltagare (n=28) som hade mycket bra kunskap om ämnet valdes ut genom bestämt urval. 

Deltagarna var sjuksköterskor (n=14) och undersköterskor (n=5) och läkare (n=9) som hade hand 

om vården kring personer med demens. 

Datainsamling Data samlades in genom ostrukturerade intervjuer med vårdpersonal som skötte vården kring 

personer med demens. Inga bestämda frågor ställdes utan alla intervjuer började med en öppen 

bred fråga om ämnet. Deltagarna intervjuades i fem olika grupper med fyra till sex deltagare i 

varje. 

Dataanalys Data analyserades genom en induktiv dataanalys, som leds av forskningsfrågorna i tre steg: 

förberedelse, organisering och rapportering. Data bröts ned i mindre bitar, kodades och namngavs 

beroende på vad datan innebar. Studien godkändes av en etisk kommitté och deltagare gav 

skriftligt informerat samtycke till deltagande. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Resultatet visade att vårdpersonalen på kirurgavdelningarna behöver bättre utbildning för att 

kunna möta kraven för att ge god omvårdnad för personer med demens. Ofta är sjuksköterskans 

personlighet och brist på kunskap anledningen till problematik. Mer resurser behövs för att skapa 

en säker sjukhusmiljö och vårdpersonal behöver mer utbildning i hur omvårdnaden av personer 

med demens ska utföras på ett säkert sätt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

Referens LaMantia, M.A., Boustani, M.A., Jhanji, S., Maina, M., Nazir, A., Messina, CF… Chodosh, J. 

(2016). Redesigning acute care for cognitively impaired older adults: optimizing health care 

services. Dementia, 15, 913-930. 

Land  

Databas 

USA 

PsycINFO 

Syfte Att skapa en förståelse för problem i omvårdnad av äldre personer med kognitiv nedsättning en 

akut sjukhusmiljö och utveckla strategier och möjliga lösningar för att kunna ge så god vård som 

möjligt. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Tematisk analys. 

Urval Deltagarna (n=32) var vårdpersonal som jobbade på Wishard universitetssjukhus. Sjukhuset hade 

340 vårdplatser. Deltagarna var tvungna att jobba med äldre personer med kognitiv nedsättning.  

Studien godkändes av en etisk kommitté och deltagarna gav informerat samtycke till deltagande.  

Datainsamling Data samlandes in genom intervjuer som spelades in i fokusgrupper. Innan intervjuerna startades 

skapades tre huvudämnen som följdes under intervjun: (i) barriärer vid omvårdnaden av äldre 

personer med kognitiv nedsättning, (ii) Sätt att främja god vård, (iii) förslag på förbättringar kring 

vården av personer med kognitiv nedsättning. 

Dataanalys Data analyserades genom en generell tematisk analys. Två personer granskade intervjuerna 

medans en tredje kodade och skapade teman. Ett markeringssystem användes för att finna data 

som tillhörde olika koder.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Resultatet visade att det finns flera faktorer som underlättar eller försvårar att ge god vård till äldre 

personer med kognitiv nedsättning i akut sjukhusmiljö. Att ha en god och fungerande vård 

underlättar vården kring äldre personer med kognitiv nedsättning. Det är dock inte enkelt att 

uppnå. Ett behov av god utbildning hos vårdpersonalen och ett system som är förståeligt för äldre 

krävs.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

Referens Nolan, L. (2006). Caring connections with older persons with dementia in an acute hospital setting 

– a hermeneutic interpretation of the staff nurse’s experience. International Journal of Older 

People Nursing, 1, 208-2015. doi: 10.1111/j.1748-3743.2006.00033.x 

Land  

Databas 

Irland 

Manuell sökning 

Syfte Att rapportera resultatet av en studie som utforskar sjuksköterskors erfarenhet av att sköta 

omvårdnaden kring personer med demens i akut sjukhusmiljö. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Hermeneutiskt tillvägagångssätt 

Urval Studien utfördes på ett stort sjukhus, på en enhet för akut sjuka äldre personer. Forskarna hade 

tidigare kontakt med sjukhuset och var därför anledningen till valet av sjukhus. Enheten valdes för 

att möjligheten att finna sjuksköterskor (n=7) med erfarenheten av personer med demens var 

större. 

Datainsamling Djupgående, icke-direkta konversationsintervjuer genomfördes för att få fram deltagarnas 

livserfarenhet. Intervjuerna spelades in på band och varade i ungefär 50 minuter var. Intervjuerna 

genomfördes under en period på tre månader. Studien godkändes av en etisk kommitté och 

deltagarna gav skriftligt informerat samtycke till deltagande.  

Dataanalys En tematisk dataanalys utfördes baserad på metoder från Cohen et al. (2002). Under intervjuerna 

och transkriptionsprocessen skapades en första förståelse för forskningsfenomen. Efter det gjordes 

flera tolkningar samtidigt som forskarna lyssnade på banden. De tolkades för att skapa en mening 

och jämfördes och kortades ned till ett antal kategorier. Som sedan organiserades in i fem teman.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Denna studien hade syfte att belysa sjuksköterskors erfarenhet av att möta personen med demens 

som en person i en akut sjukhusmiljö. Resultatet visar att sjuksköterskor anser att personer med 

demens liv är meningsfulla och att klarhet och kommunikation är möjlig genom deltagande 

omvårdnad.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

Referens Scerri, A., Innes, A. & Scerri, C. (2015). Discovering what works well: exploring quality dementia 

care in hospital wards using appreciative inquiry approach. Journal of Clinical Nursing, 24, 1916-

1925. 

Land  

Databas 

Malta 

PsycINFO, Cinahl 

Syfte Att undersöka kvaliteten av vården kring personer med demens på två geriatriska 

sjukhusavdelningar ur vårdpersonal och familjemedlemmars perspektiv. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Utforskande kvalitativ design.  

Urval Vårdpersonal (n=33) som arbetade dagspass på två geriatriska rehabiliterande avdelningar och 

familjemedlemmar (n=10) till personer med demens valdes ut för att intervjuas.  

Datainsamling Intervjuer spelades in på band och transkriberades. 

Dataanalys Ett datorprogram för kvalitativa data (NVIVO, version 10 QSR international, Victoria, Australia) 

användes för att koda, organisera, identifiera och jämföra teman. Studien godkändes av en etisk 

kommitté och deltagarna gav skriftligt informerat samtycke till deltagande. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Positiva erfarenheter av vård förekommer och dessa kan användas för att ge oss en förståelse för 

hur omvårdnad kan utföras med god kvalité. Studiens resultat visar också hur god omvårdnad av 

personer med demens bland annat påverkas av personalens egenskaper, organisation och miljö.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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