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Sammanfattning 

Drygt 50 miljoner personer världen över lider idag av demenssjukdom. En siffra som 

förväntas tredubblats vid år 2050. Demenssjukdomar beskrivs som kroniska och 

degenerativa och har påverkan på personens minne, beteende samt förmågan att 

utföra dagliga sysslor. Personer med demenssjukdom är i behov av kompetent 

omvårdnad baserad på respekt för personens autonomi, integritet och värdighet. I takt 

med ökningen krävs mer kunskap kring omvårdnad vid demenssjukdom, för att 

personer med diagnosen skall erhålla rätt och passande vård. Syftet med studien var 

att belysa etiska utmaningar i omvårdnaden av personer med demenssjukdom. För att 

besvara syftet genomfördes en litteraturstudie med artikelsökningar i tre olika 

databaser. Det resulterade i fem kategorier; Bevara personens värdighet, Bristande 

kompetens, Bristande stöd, Bristande tid och resurser samt Bristande kommunikativ 

förmåga – den outtalade utmaningen. Det är av vikt att besitta kunskap kring de 

etiska utmaningar som uppstår i omvårdnaden av personer med demenssjukdom, då 

det kan öka förutsättningarna för en personcentrerad vård och därmed bevara 

personens autonomi, integritet och värdighet.  
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Abstract 

Approxmently 50 million people worldwide suffer from dementia today. A number 

that is expected to triple by year 2050. Dementia is described as chronic and 

degenerative and has an impact on the person's memory, behavior and ability to 

perform daily chores. People with dementia are in need of competent nursing based 

on respect for the person's autonomy, integrity and dignity. In line with the increase 

more knowledge about dementiacare is needed in order for people with the diagnosis 

to receive the right and appropriate care. The aim of this study was to highlight ethical 

challenges in the care of people with dementia. To answer the purpose, a literature 

study was conducted with article searches in three different databases. It resulted in 

five categories; Preserve the person's dignity, Lack of competense, Lack of support, 

Lack of time and resources and Lack of communicative – the unspoken challenge. It is 

important to have knowledge about the ethical challenges that arise in the care of 

people with dementia, as it can increase the conditions for a person-centered care and 

thus preserve the person's autonomy, integrity and dignity. 
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Inledning 

I de flesta industriländer förväntas majoriteten av befolkningen uppnå en livslängd på 

över 80 år (Husebø & Husebø, 2012). Medellivslängden för män i Sverige är idag 

närmre 81 år, respektive 84 år för kvinnor (Statistikmyndigheten, 2019). 

Världshälsoorganisationen (WHO) förklarar att demens är en sjukdom som främst 

drabbar äldre personer, dock är det inte en del i det naturliga åldrandet (WHO, 2019). 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) beskriver 

demenssjukdomar som kroniska och degenerativa (SBU, 2017). 

Funktionsnedsättningar av olika karaktär är påföljder av sjukdomen där påverkan sker 

på personens minne, beteende och förmåga att utföra dagliga sysslor (SBU, 2017; 

WHO, 2019). Det har inte bara inverkan på det vardagliga livet för personen som 

drabbats av demens utan även för anhöriga (SBU, 2017). Husebø och Husebø (2012) 

hävdar att under de sista levnadsåren kommer majoriteten av den äldre befolkningen 

samt personer med demenssjukdom i ökande grad att bli beroende av vård och 

omsorg.  

Idag lever ungefär 50 miljoner personer världen över med demenssjukdom av olika 

slag (WHO, 2019). Enligt Socialstyrelsen (2017) lider cirka 130 000–150 000 

personer i Sverige av demenssjukdom och uppskattningsvis nyinsjuknar 20 000–

25 000 personer i Sverige varje år. I enlighet med WHO (2019) beskriver 

Socialstyrelsen (2017) att antalet personer med demenssjukdom förväntas öka kraftigt 

efter år 2020 och vid år 2050 beräknas antalet i världen vara tredubblat (WHO, 2019). 

Personer med demenssjukdom är i behov av omvårdnad, behandling och utvärdering, 

baserad på respekt för personens autonomi, integritet och värdighet (Husebø & 

Husebø, 2012). WHO (2019) belyser att i takt med ökningen av sjukdomen krävs mer 

kunskap kring omvårdnad vid demens, för att personer med diagnosen skall erhålla 

rätt och passande vård. 

Bakgrund 

Demens 

International classification of diseases and related health problems (ICD-11, 2019) 

hävdar att demens är ett förvärvat hjärnsyndrom som kännetecknas av kognitiv svikt. 

Med kognitiv svikt menas att den kognitiva förmågan har sänkts från en tidigare nivå. 

I enligt med ICD-11(2019) och Nägga, Minthon och Eriksdotter (2013) har en person 

som drabbats av demenssjukdom kognitiv nedsättning i två eller flera kognitiva 

domäner; minne, perception, orienteringsförmåga eller språk. Känslomässiga 

förändringar är vanligt och kan yttra sig i irritabilitet, instabilitet eller apati (Tranvåg, 

Petersen & Nåden, 2013). Vidare beskriver ICD-11 (2019) även en förändrad 

emotionell kontroll eller motivation, alternativt ett förändrat socialt beteende. I 

enlighet med WHO (2019) beskriver ICD-11 (2019) att demens inte endast kan 

härledas till det normala åldrandet utan antas bero på ett neurologiskt eller medicinskt 

tillstånd. Det går inte att bota en demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2017) och besvären 

är av sådan svårighetsgrad att det har en signifikant inverkan på personens vardagliga 



 

 2 

liv (ICD-11, 2019). Resurser från offentlig vård och omsorg krävs till personer med 

demenssjukdom (SBU, 2017). 

Att leva med demenssjukdom 

Demenssjukdom medför en gradvis ökande kognitiv svikt, att inte minnas får direkta 

konsekvenser för det dagliga livet. Minnet har även en viktig roll när det gäller att 

upprätthålla en medvetenhet om det egna jaget (Solheim, 2019). Demenssjukdom kan 

medföra sekundära symtom, såväl beteendemässiga såsom rastlöshet och 

vandringsbeteende och psykiska symtom såsom hallucinationer och depression 

(Cerejeira, Lagarto & Mukaetova-Ladinska, 2012; Nägga, Minthon & Eriksdotter, 

2013; Socialstyrelsen, 2017). Exempelvis kan konfusion drabba personen med 

demenssjukdom vilket yttrar sig som snabbt påkommen förvirring i tid och rum. 

Orsakerna kan vara flera och symtomen kan variera och växla häftigt mellan korta 

stunder av medvetenhet och kraftig förvirring samt vara övergående, vilket ofta yttrar 

sig som en uttalad rädsla hos den drabbade (Socialstyrelsen, 2017). Personen med 

demenssjukdom skall alltså inte bara förhålla sig till en förlust och kris, utan även till 

bestående, tilltagande samt ideligen nya förluster och begränsningar (Solheim, 2019). 

Demenssjuka personer kan uppleva svårigheter med att bearbeta information korrekt 

samt att förmedla sig själv, vilket kan leda till missuppfattningar, agitation och 

vanföreställningar (Socialstyrelsen, 2017). Insikt om tilltagande brister samt 

kommentarer och påminnelser från anhöriga medvetandegör personen med 

demenssjukdom om försämringen av minne och kognitiva färdigheter (Mazaheri et 

al., 2013). Symtomen är inte bara plågsamma för den drabbade personen utan även 

för anhöriga (Socialstyrelsen, 2017). Personer med demenssjukdom kan till följd av 

anhörigas reaktioner uppleva sig vara en annan person, trots att den drabbade anser 

sig vara densamma. En viktig värdighetsaspekt är att få leva enligt tidigare moraliska 

värden efter sjukdomsdebut (Mazaheri et al., 2013; Tranvåg et al., 2016).  

Hos personer med demenssjukdom kan ökad sårbarhet vara en påföljd av kognitiv 

svikt (Tranvåg et al., 2016). Ständiga kommentarer och påminnelser om misstag och 

brister kan få personen med demenssjukdom att ifrågasätta sitt egenvärde. Risk finns 

att personer med demenssjukdom kan bli åsidosatta och åskådare av det egna livet. 

Förtroendet för kompetensen hos personen med demenssjukdom kan avta och beslut 

kan då bli tagna åt personen, vilket medför att personens sociala nätverk smalnar 

(Mazaheri et al., 2013). Känsla av delaktighet, gemenskap och att vara behövd kan 

vara avgörande aspekter för en känsla av värdighet (Tranvåg et al., 2016). 

Demenssjuka personers glömska kan bli besvärlig för anhöriga och leda till dåligt 

samvete hos den drabbade (Mazaheri et al., 2013). Till följd av försämrat kognitivt 

tillstånd kan respekt och bemötande gentemot personen med demenssjukdom 

förändras till det negativa. Det är av vikt att få känna sig sedd, bekräftad samt 

accepterad och respekterad av andra, då sjukdomen ofta initierar en sårbar självbild 

(Mazaheri et al., 2013; Tranvåg et al., 2016).  
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Omvårdnad vid demenssjukdom 

Det är mångfacetterat, komplext och komplicerat att erbjuda god omvårdnad till 

personer med demens (Solheim, 2019). Socialstyrelsen (2017) beskriver att syftet 

med hälso-och sjukvården vid omvårdnad av personer med demenssjukdom är att 

underlätta vardagen samt bidra till en god livskvalitet i den mån det är möjligt, i 

sjukdomens alla skeden. Personer med demenssjukdom är till följd av förlusten av 

kognitiv förmåga en stor utmaning för både anhöriga och vården (Husebø & Husebø, 

2012; Nägga, Minthon & Eriksdotter, 2013). Tuomi (2010) beskriver att det är en svår 

utmaning för omvårdnadspersonal att bemöta demenssjuka personer värdigt och 

tillmötesgå deras individuella behov. Det krävs att omvårdnadspersonal besitter 

kunskap om demenssjukdom, är närvarande, lyssnar och eftersträvar en förståelse för 

vem personen är bakom sjukdomen för att den drabbade skall upprätthålla sin 

identitet och självbild samt skapa förutsättningar för coping (Solheim, 2019; Tuomi, 

2010). Det kräver utbildning, handledning, engagemang och tid (Tuomi, 2010). 

Förmågan att äta försämras succesivt i sjukdomsförloppet och förståelse för 

problematiken krävs för att individanpassat stöd skall kunna ges (Socialstyrelsen, 

2017). Avgörande för att upprätthålla upplevelsen av värdighet är att bli sedd och 

betraktad som duglig och värdefull (Mazaheri et al., 2013; Tranvåg et al., 2013; 

Tranvåg et al., 2016). Tranvåg et al. (2013) beskriver att bevarandet av personens 

integritet och autonomi är fundamentalt inom demensomsorgen. Det innebär att visa 

medkänsla för personen, bekräfta värdighet och självkänsla, samt skapa en human 

miljö (Tranvåg et al., 2013).  

Husebø och Husebø (2012) förklarar att den ökande andelen personer med 

demenssjukdom i allt högre grad kommer att uppleva kognitiv svikt och förlust av 

autonomi under sina levnadsår. Personer med demens har fortsatt sin inneboende 

värdighet men kommer att i större utsträckning vara beroende av att andra fattar 

beslut åt dem. Beslut baserade på god förståelse, kompetens samt ett gott 

förhållningsätt (Husebø & Husebø, 2012). Personen med demenssjukdom är i första 

hand människa och människans grundläggande integritet skall vara överordnad alla 

beslut (Rokstad, 2006). 

Vård och omsorg skall vid demenssjukdom ges utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt. I relation till demenssjukdom innebär personcentrerad vård att sätta 

personen i centrum. Förhållningssättet avser även en personlig omvårdnad och 

vårdmiljö samt förståelse för de problem och utmaningar som uppstår i samband med 

sjukdomen (Socialstyrelsen, 2017). Omvårdnadspersonalens beteende gentemot 

personer med demenssjukdom beskrivs av Solheim (2019) vara centralt när det gäller 

personcentrerad vård. Ehnfors, Ehrenberg och Thorell-Ekstrand (2013) förklarar att 

innebörden av personcentrerad vård är att den demenssjuka personens- och 

omvårdnadspersonalens perspektiv har lika stort värde. Och trots att personer med 

demenssjukdom kan ha problem med kommunikation är det viktigt att ställa öppna 
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frågor för att låta personen själv beskriva känslor som kan leda till ökad förståelse för 

symtom och beteenden (Cerejeira, Lagarto & Mukaetova-Ladinska, 2012).  

Etikens roll inom vårdandet 

Ordet etik härstammar från det grekiska ordet ethos som har betydelsen karaktär, 

sedvänja, moral och värderingar hos individer, folk eller kulturer (Merriam-Webster, 

2019). Således handlar etik om levnadsmönster samt hur ett liv bör levas (Sandman & 

Kjellström, 2015). Vidare beskriver Sandman och Kjellström (2015) att vården har 

som mål att göra gott för andra människor och ställs ständigt inför val där etiska 

värden och normer av olika slag står på spel. Därav är etik och vårdande omöjliga att 

skilja åt och vårdande kan därav inte existera utan att det samtidigt görs etiska 

överväganden och ställningstaganden (Sandman & Kjellström, 2015). 

Omvårdnadspersonal ställs dagligen inför etiska utmaningar exempelvis i situationer 

där personen med demenssjukdom har specifika behov eller önskningar, som 

personalen är osäkra kring om det är lämpligt att tillfredsställa. Etiska utmaningar 

kännetecknas av motstridiga moraliska krav eller behov samt avsaknad av klara och 

uppenbara lösningar. För att upptäcka etiska utmaningar krävs insikt, kunskap, träning 

och vilja (Solheim, 2019).  

Sjuksköterskans roll 

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (2012) har 

sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden; att främja hälsa, återställa hälsa, 

förebygga sjukdom samt lindra lidande. Husebø och Husebø (2012) framhåller att 

många personer lider av kognitiv svikt till följd av demenssjukdom och har förlorat 

förmågan att förstå och fatta beslut. Informerat samtycke kommer då inte längre vara 

möjligt, det är då förmodat samtycke som är etisk vägledande princip. Samtidigt kan 

personer med demenssjukdom ge uttryck för mångt och mycket om mottagaren är 

lyhörd (Husebø & Husebø, 2012). Tranvåg et al. (2013) förklarar att värdighet har 

olika betydelse för olika personer. Centralt för god demensvård är 

omvårdnadspersonalens kvaliteter, professionella kunskap, vårdande attityd, förmåga 

till att skapa relationer, empati samt kompetens (Granum, V., Opsahl, G. & Solvoll, 

B-A. R., 2018; Tranvåg et al., 2013). Kompetens innebär att besitta förmågan att göra 

det som krävs i en situation (Sandman & Kjellström, 2013). Sjuksköterskan skall 

enligt ICN (2012) inte bara utarbeta arbetssätt som stödjer professionella etiska 

värderingar och förhållningssätt, utan även genomföra ett kontinuerligt lärande i 

etiska frågor samt vägleda medarbetare att utveckla högre etisk medvetenhet. 

Kunskap om bevarande av värdighet bör vara en avgörande grund för framtida 

demensomsorg (Tranvåg, Petersen & Nåden, 2016).  
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Problemformulering 

Personer med demenssjukdom är en växande grupp världen över. Sjuksköterskans 

uppgift är att tillgodose en trygg och kvalitetssäkrad omvårdnad med respekt för 

personens autonomi, integritet och värdighet. I omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom ställs omvårdnadspersonal inför en rad olika etiska utmaningar och 

ställningstaganden relaterat till den kognitiva svikt som demenssjukdom medför. 

Ökad kunskap kring området kan öka förutsättningarna för en personcentrerad vård. 

Syfte 

Syftet var att belysa etiska utmaningar i omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom.  

Metod 

Design 

Studien är en allmän litteraturstudie baserad på kvalitativa samt kvantitativa 

vetenskapliga artiklar, som genomfördes för att erhålla en överblick över aktuell 

forskning inom det valda området. Enligt Forsberg och Wengström (2015) är det en 

metod för att skapa översikt av det aktuella forskningsområdet samt för att kunna 

åskådliggöra problemet ur olika infallsvinklar. 

Datainsamling 

Friberg (2017) beskriver att det är av vikt att få en god överblick av ämnesområdet för 

att inte gå miste om relevant information. Därav genomfördes manuella samt 

ostrukturerade fritextsökningar på ämnesområdet demens för att finna vetenskapliga 

artiklar till inledning och bakgrund. Strukturerade sökningar genomfördes i 

databaserna Public Medline (PubMed), SveMed+ samt Cumulative Index of Nursing 

and Allied Health (Cinahl) (Karlsson, 2012; Östlundh 2017). Samtliga databaser berör 

området omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015). Initialt genomfördes 

strukturerade sökningar i databaserna SveMed+ samt Cinahl. Efter granskning av 19 

valda artiklar förkastades 15 av dessa och en ny strukturerad sökning genomfördes då 

i databasen PubMed. Söksträngarna skiljer sig åt relaterat till att sökningen valdes att 

specificeras ytterligare när sökningen genomfördes i PubMed (bilaga A och B). 

De sökord som användes vid artikelsökningarna var; Demens (Dementia), Etik 

(Ethics), Omvårdnad (Nursing) och Utmaning (Issue). Samtliga sökord skrevs i 

fritext. Trunkering (*) användes för att säkerställa att artiklar innehållande olika 

böjningar av sökorden inkluderades (Östlundh, 2017). Den booleska operatorn AND 

användes i samtliga sökningar för att fastlägga korrelationen mellan sökorden, se 

bilaga B (Forsberg & Wengström, 2015). Artiklarna skulle vara publicerade under de 

senaste fem åren [2014–2019] för att erhålla den senaste forskningen inom berört 



 

 6 

ämne. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, svenska eller norska samt vara 

refereegranskade (Östlundh, 2017).  

Inklusions- och exklusionskriterier 

I enlighet med Friberg (2017) formulerades inklusions– och exklusionskriterier 

utifrån syfte och problemformulering. För att garantera god forskningskvalitet valdes 

endast vetenskapliga artiklar ut, som blivit godkända av etisk kommitté eller där 

författarna har gjort noggranna etiska överväganden (Forsberg & Wengström, 2015). 

Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade och av minst grad II av III enligt 

Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för vetenskapligkvalitet.  

PubMed 

En fritextsökning gjordes med sökorden; Dementia AND Ethic* AND Issue* AND 

Nursing (bilaga A). Användning av den booleska termen AND gjordes i sökningen 

för att bredda resultatet och specificera gentemot syftet. Sökningen resulterade i 44 

träffar, varav 34 abstract lästes, nio artiklar granskades och sex artiklar valdes ut som 

relaterade till studiens syfte (bilaga B). 

SveMed+ 

Sökningen utgjordes av sökorden; demens och etik (bilaga A), begränsningar var de 

senaste fem åren (2014 – 2019) samt att artiklarna skulle vara refereegranskade. Åtta 

träffar framkom av sökningen, varav fem abstract samt fem artiklar granskades. 

Granskningen resulterade i en resultatartikel som svarade mot syftet (bilaga B).  

Cinahl 

Fritextsökning gjordes med sökorden dementia, ethic* och nursing (bilaga A). Den 

booleska operatorn AND användes för att koppla ihop sökorden och för att resultatet 

skulle bli mer specifikt. Sökningen resulterade i 121 träffar, samtliga titlar sågs över, 

67 abstract lästes och 14 artiklar granskades. Det resulterade i tre artiklar som svarade 

på syftet. Artiklarna skulle vara publicerade under åren 2014 - 2019, vara skrivna på 

engelska samt vara refereegranskade (bilaga B). 

 

Databearbetning 

För att bearbeta och analysera det insamlade materialet har Forsberg och Wengströms 

(2015) fem steg för innehållsanalys använts. I det första steget lästes samtliga artiklar 

individuellt samt gemensamt för att erhålla en översikt av materialet. Efter inläsning 

av artiklarna i enlighet med steg två, kodades texterna i innehållet och 

artikelöversikter av samtliga resultatartiklar genomfördes (bilaga C). Därefter 

insamlades material ur artiklarnas resultat som svarade på studiens syfte för att sedan i 

tredje steget kategoriseras. Koderna bildade övergripande kategorier för att i fjärde 
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steget sammanfattas i fem kategorier. I femte steget diskuterades och tolkades 

innehållet i kategorierna. 

Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetiska överväganden bör göras vid systematiska litteraturstudier gällande 

urval och presentation av resultat. Det ingår att välja studier som är godkända av en 

etisk kommitté, alternativt att noggranna etiska överväganden har gjorts (Forsberg & 

Wengström, 2017). Med forskningsetik menas att människors rättigheter skall värnas 

om, såväl som integritet samt autonomi. Individer som deltar i eller avstår från att 

delta i en studie skall behandlas likvärdigt och med respekt utifrån 

människovärdesprincipen (Kjellström, 2012). Forskningsetik skall enligt Kjellström 

(2012) finnas med som ett genomgående inslag vid ett vetenskapligt arbete vid 

alltifrån val av område, problemformulering, resultat samt konklusion om utgången 

av studien skall spridas till allmänheten. En viktig infallsvinkel enligt Forsberg och 

Wengström (2017) är att all vetenskaplig forskning skall reflektera över etiska 

förhållanden, mellan nyttan av ny kunskap i relation till risken för deltagarna. Etiska 

överväganden är således ett villkor för all vetenskaplig forskning (Forsberg & 

Wengström, 2017). 

 

Svensk lagstiftning styr forskningsetiken på nationell nivå. Lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor  (SFS 2003:460) och General Data Protection 

Regulation – GDPR (2016/679), som ersatt Personuppgiftslagen (Codex, 2019) är i 

sammanhanget de viktigaste lagarna. Lagarna avser att skydda mänskliga rättigheter 

och menar att forskning skall ske med respekt för människors frihet, personlig 

integritet, hälsa samt garantera människors säkerhet. Godkännande av en 

etikprövningsnämnd är också en förutsättning för att få utföra forskning i Sverige 

(Kjellström, 2012). Nürnbergskodexen, Helsingforsdeklarationen och 

Belmontrapporten beskrivs enligt Kjellström (2012) vara de viktigaste internationella 

riktlinjerna inom forskningsetiken. De etiska riktlinjerna beskriver bland annat 

informerat samtycke, att deltagarna inte får fara illa vid experiment samt att 

samhällets behov av ny kunskap måste ställas i relation till risken för medverkande 

individer. Belmontrapporten (1978) har tre etiska principer för att guida forskare vid 

etiska svårigheter; rättviseprincipen, göra-gott-principen samt respekt för personen.  

 

I studien undersöktes etiska utmaningar i omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom, vilket kan generera ökad kunskap hos omvårdnadspersonal i mötet 

med personer som innehar en demenssjukdom. Samtliga resultatartiklar är granskade 

av etisk kommitté alternativt har noggranna etiska överväganden genomförts. 

 

Resultat 

Sökningarna resulterade sammanlagt i tio resultatartiklar. Insamlat material 

granskades utifrån syftet och utmynnade i fem kategorier; Bevara personens 
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värdighet, Bristande kompetens, Bristande stöd, Bristande tid och resurser samt 

Bristande kommunikativ förmåga – den outtalade utmaningen.  

Bevara personens värdighet 

Bollig, Gjengedal och Rosland (2016) beskrev att när en person med demenssjukdom 

flyttade in på ett vårdhem förekom flertalet etiska utmaningar. Den största 

utmaningen låg i att bevara personens värdighet. För de flesta blev vårdhemmet det 

sista boendet i livet. Acceptans av den egna situationen samt att se döden som en 

naturlig del av livet beskrevs skapa ambivalens hos flertalet personer med 

demenssjukdom (Bollig et al., 2016). Egede-Nissen, Sellevold, Jakobsen och Sorlie 

(2017) betonade vikten av att se personen med demenssjukdom som en vuxen och 

självbestämmande individ, trots att personen kunde vara oförmögen att ta hand om sig 

själv till följd av sjukdomen. 
 

Tvång kunde stundtals vara oundvikligt exempelvis vid intima hygiensituationer, eller 

när personer med demenssjukdom utgjorde en fara för sig själv alternativt någon 

annan (Egede-Nissen et al., 2017). Egede-Nissen et al. (2017) beskrev vidare att när 

tvång var oundvikligt skulle det utföras med omtanke samt respekt för personens 

autonomi och integritet för att i så mild grad som möjligt skada individens värdighet. 

Enligt Kuven och Giske (2015) upplevde omvårdnadspersonal det etiskt utmanande 

när personen med demenssjukdom inte längre visade intresse för mat. 

Omvårdnadspersonal upplevde det som ett övergrepp att lura eller tvinga i personen 

mat, samtidigt som det ingav en upplevelse av att misslyckas om personen inte åt. 

Vidare beskrev Kuven och Giske (2015) att flertalet sjuksköterskor uttryckte att 

måltidssituationerna ofta överskred gränserna för vad som kunde anses acceptabelt 

och personerna med demenssjukdom kunde då pressas till att äta. 

Bristande kompetens 

Administration av läkemedel beskrevs av Spenceley, Witcher, Hagen, Hall och 

Kardolus-Wilson (2017) och Mitchell (2019) som en etisk utmaning i kontexten 

demensvård, till följd av att omvårdnadspersonal lurat personer med demenssjukdom 

att ta läkemedel för att spara tid samt undvika konflikter i omvårdnaden. Mitchell 

(2019) beskrev att administrationen av läkemedel kunde kopplas till den etiska 

aspekten av att ljuga, relaterat till att läkemedel krossades och gömdes i maten vilket 

genererade en upplevelse av bedrägeri samt vanäran av personens integritet 

(Spenceley et al., 2017). Det kräver etiska överväganden av omvårdnadspersonalen att 

använda läkemedel som hämmar beteenden, exempelvis agitation och oro hos 

personer med demenssjukdom, (Mitchell, 2019).  

Det beskrevs av Mitchell (2019) vara en etisk utmaning att tala sanning i 

omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Lögner användes sporadiskt för att 

spara tid och för att förhindra eller minska aggressivt beteende (Cantone et al., 2019).  

Merparten av omvårdnadspersonalen upplevde att lögnerna anpassades till personens 
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kognitiva förmåga (Cantone et al., 2019). Det beskrevs vara en etisk utmaning 

eftersom en lögn kunde få personen med demenssjukdom lugn och på gott humör, 

medan sanningen kunde göra personen nedstämd, ledsen och orolig (Mitchell, 2019). 

Mitchell (2019) beskrev vidare att det ansågs vara oacceptabelt att lögner figurerar i 

omvårdnaden av personer med demenssjukdom, eftersom det är respektlöst att ljuga. 

Grundläggande aspekter i att vara människa är förmågan att göra val, vilket äventyras 

när omvårdnadspersonal ljuger för personen med demenssjukdom (Mitchell, 2019). 

Upplevda utmaningar var även länkade till en etisk strävan efter att uppnå förståelse 

för personer med demenssjukdom (Egede-Nissen et al., 2017). Spenceley et al. (2017) 

beskrev att anhöriga till personer med demenssjukdom hade förväntningar och krav 

på vårdinsatser som kunde upplevas gagnlösa samt olämpliga för personen. Det ledde 

till moralisk oro hos omvårdnadspersonalen. Anhörigas förväntningar på 

omvårdnaden överensstämde inte alltid med att möta de behov som personen med 

demenssjukdom hade (Spenceley et al., 2017). Det kunde resultera i ilska och misstro 

gentemot omvårdnaden, där motstridiga förväntningar kunde leda till att anhöriga 

motsatte sig väsentliga delar av den (Kuven & Giske, 2015; Spenceley et al., 2017). 

Kuven och Giske (2015) beskrev fall där anhöriga haft önskemål om sondmatning 

eller intravenös näringstillförsel, trots att personen med demenssjukdom uttryckte 

matleda. En etisk utmaning uppstod för omvårdnadspersonalen när hänsyn skulle 

visas till anhörigas önskemål samtidigt som det var av stor vikt att bevara värdigheten 

hos personen med demenssjukdom (Kuven & Giske, 2015; Mahieu, Anckaert, & 

Gastmans, 2017). Omvårdnadspersonal upplevde en känsla av att utföra vård som 

stod i konflikt med den egna övertygelsen och kunskapen gentemot personens vilja 

och behov (Spenceley et al., 2017). 

 

Personer med demenssjukdom beskrevs vara frustrerade relaterat till bristande 

uppmärksamhet samt bristande ansträngning i att se samt ta itu med uttryckta behov 

(Hradcová, 2017). Enligt Bollig et al. (2016) beskrev anhöriga problematiska 

relationer till omvårdnadspersonalen där anhöriga tvingades stå upp för den boende, 

till följd av att personen var rädd för att möta eventuella konsekvenser om de yttrade 

klagomål. Kränkningar och dåligt bemötande beskrevs av Hradcová (2017) vara en 

tragisk verklighet för personer med demenssjukdom boende på vårdhem. 

Bristande stöd 

Alla människor har rättigheter och skall behandlas med värdighet oberoende av 

kognitiv förmåga (Mitchell, 2019). Ur personer med demenssjukdoms perspektiv 

beskrevs relationen till sjuksköterskan på vårdhemmet vara avgörande för upplevelsen 

av stöd samt god livskvalitet (Bollig et al., 2016). Hradcová (2017) beskrev att antalet 

demenssjuka personer med ett stort behov av stöd boende på vårdhem, upplevde i 

varierande grad autonomi i det dagliga livet (Bollig et al., 2016). En gemensam 

upplevelse för majoriteten av personer med demenssjukdom var en känsla av att inte 

ha mycket att säga till om samt avsaknad av autonomi. Demenssjuka personer skall 
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erhålla stöd för att kunna vara aktiva deltagare i sitt liv och inte observatörer (Bollig 

et al., 2016; Mahieu et al., 2017). Det upplevdes av omvårdnadspersonal vara en 

svårighet att ge stöd till personer med demenssjukdom, då omvårdnaden utgick från 

handlingsplaner som inte var anpassade för demenssjuka personer (Spenceley et al., 

2017).  

Personer med demenssjukdom skall trots den kognitiva svikten respekteras, bli 

tilltalade på ett värdigt sätt, bli sedda och deras förflutna samt nuvarande förmågor 

skall erkännas (Mitchell, 2019). Avsaknad av respekt kunde påverka personens 

upplevelse av värdighet. För att vara självständig samt kunna utöva självbestämmande 

var det av oerhörd vikt att vara respekterad (Bollig et al., 2016). Mahieu et al. (2017) 

skrev att om fokus inte var på personen som förändrades av sjukdomen kunde 

omvårdnaden upplevas förtryckande. Demenssjuka personer bör erkännas som 

enskilda individer samt erhålla stöd i omvårdnaden för att kunna utvecklas (Mahieu et 

al., 2017). 

 

Mitchell (2019) beskrev att omvårdnadspersonalen bör stödja den demenssjuka 

personen genom att synliggöra personligheten i förhållande till den kognitiva svikten. 

Väsentliga aspekter för att kunna skapa förståelse för den demenssjuka personens 

bakgrund och sociala samhörighet innan insjuknandet var att lyfta viktiga aspekter 

runt personen, såsom anhöriga och kultur (Mitchell, 2019). Anhöriga kunde fylla på 

med personlig information som var viktig för att omvårdnaden skulle vara anpassad 

till den som vårdades (Gallagher & Vanlaere, 2016). Många relationsfrågor 

innefattade etiska aspekter såsom vårdtagarens autonomi och värdighet, samt 

huruvida anhöriga var lämpliga som beslutsfattare (Gallagher & Vanlaere, 2016). 

Mahieu et al. (2017) beskrev att för att öka förståelsen för demenssjukdom kunde 

omvårdnadspersonal erbjuda utbildning till anhöriga, vilket resulterade i en 

upplevelse av stöd hos personer med demenssjukdom. Ökad kunskap kunde främja 

acceptans samt förståelse för grundläggande behov, som lever kvar inom personen 

efter sjukdomens debut. Fysiska minnen gör att personer med demenssjukdom 

fortfarande kan uttrycka sig kroppsligt. Genom stöd till anhöriga behövde inte 

sexuella och intima ageranden utförda av personen med demenssjukdom, upplevas 

obekväma (Mahieu et al., 2017). Sexualitet samt intimitet är grundläggande behov 

hos människor, där behoven beskrevs vara individuella. Varje person har olika 

specifika behov som behöver tillgodoses, vilket är möjligt vid en personcentrerad 

vård (Gallagher & Vanlaere, 2016; Mahieu et al., 2017). 

 

Bristande tid och resurser 

Omvårdnadspersonalen beskrev en känsla av att tävla mot klockan relaterat till 

bristande tid och resurser. Personalen tvingades att prioritera och välja arbetsuppgifter 

som ansågs vara viktigast för stunden. Tidsmässig begränsning upplevdes vara ett 

stort problem och ledde till att administrativa och praktiska uppgifter prioriterades 

framför att ge tid till samt vara närvarande med den demenssjuka personen (Kuven & 
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Giske, 2015; Spenceley et al., 2017). Hradcová (2017) beskrev att antalet personer 

med ett stort behov av stöd och resurser ökade drastiskt på vårdhemmen, samtidigt 

som nedskärningar av omvårdnadspersonal genomfördes. För demenssjuka personer 

resulterade det i inkorrekt omvårdnad som bristande symtomhantering, utebliven 

avancerad vårdplanering samt bristande tillgång till specialistvård (Hradcová, 2017).  

Personer med demenssjukdom var i behov av omvårdnad som mötte personliga samt 

sjukdomsrelaterade behov och inte bli behandlade utifrån standardiserade 

handlingsplaner (Spenceley et al., 2017). Enligt Bollig et al. (2016) uttryckte anhöriga 

att brist på resurser kunde upplevas anstötande och således äventyra personens 

autonomi. Personalbrist ledde till att demenssjuka personer boende på vårdhemmet 

kunde tvingas gå till sängs klockan sex på kvällen (Bollig et al., 2016). 

Omvårdnadspersonalen beskrev även känslan av att vara fast mellan vetskapen om 

hur god omvårdnad bör genomföras, kontra att utöva sin profession utifrån tillgänglig 

tid (Kuven & Giske, 2015). Hradcová (2017) skrev att omvårdnadspersonalen 

dagligen ställdes inför oväntade nivåer av självständighet samt bristande resurser för 

att förse personen med demenssjukdom god omvårdnad.  

 

Kuven och Giske (2015) i enlighet med Spenceley et al. (2017) förklarade att 

omvårdnadspersonal upplevde att den uttalade tidsbristen föranledde att måltiderna 

upplevdes som ett utdraget moment. Personer med demenssjukdom beskrevs vara i 

behov av lugn måltidsmiljö med gott om tid. För att tidsoptimera omvårdnaden 

serverades drickbara måltider till personerna med demenssjukdom, till följd av att 

omvårdnadspersonalen upplevde det vara för tidskrävande för de drabbade att äta 

själva (Spenceley et al., 2017). Bristande tålamod och ett pressat tidschema 

föranledde att omvårdnadspersonal tvingades välja mellan det lätta kontra det rätta 

valet (Spenceley et al., 2017). För att personer med demenssjukdom skulle få i sig 

mat, pressades personen stundtals för hårt. Omvårdnadspersonalen upplevde att 

utförda handlingar ibland var i gränslandet för vad som kunde anses som etiskt 

försvarbart (Kuven & Giske, 2015).  

 

Bollig et al. (2016) hävdade att personer med demenssjukdom ansåg att de erhöll för 

lite hjälp samt avsaknad av socialisering med personalen. Fler händer samt mer tid för 

social kontakt behövdes (Bollig et al., 2016). Interaktioner mellan demenssjuka 

personer och omvårdnadspersonal kunde ofta avbrytas av telefonsamtal, ett 

störmoment i tid och otid (Kuven & Giske, 2015). Hradcová (2017) menade att stora 

delar av omvårdnadspersonalens tid och resurser gick till administrativa uppgifter 

samt informationsteknologiska system. Resultatet blev att grundläggande behov hos 

demenssjuka personer inte blev tillgodosedda samt att omvårdnaden begränsades 

(Hradcová, 2017). 

 

Bristande kommunikativ förmåga – den outtalade utmaningen 

Bollig et al. (2016) och Egede-Nissen et al. (2017) beskrev att etiska utmaningar 

uppstod vid bristande kommunikation. Vid mötet med personer som led av 
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demenssjukdom fanns ett behov av förståelse för situationen och den kognitiva svikt 

som sjukdomen medförde samt förståelse för personens verbala- och ickeverbala 

uttryck (Bollig et al., 2016; Boddington & Featherstone, 2018; Egede-Nissen et al., 

2017). Såväl omvårdnadspersonalens som personen med demenssjukdoms verbala 

och icke verbala uttryck bidrog till missförstånd, oro samt agitation (Egede-Nissen et 

al., 2017).   

Egede-Nissen et al. (2017) framhöll att omvårdnadspersonal strävade efter en 

förståelse för att uppnå en god demensvård. Vid bristande kommunikation uppstod 

utmaningar i mötet mellan omvårdnadspersonal och personen med demenssjukdom 

(Egede-Nissen et al., 2017; Kuven & Giske, 2015). Kuven och Giske (2015) beskrev 

att omvårdnadspersonal med annan kulturell bakgrund kunde generera språkliga 

utmaningar där missförstånd kunde leda till osäkerhet, ömsesidig stress samt ångest 

(Egede-Nissen et al., 2017). Boddington och Featherstone (2018) beskrev vikten av 

omvårdnadspersonalens igenkännande och uppmärksammande av icke-verbala 

signaler samt vikten av att agera på uttryckta behov. Omvårdnadspersonalen uttryckte 

att personer med demenssjukdom inte alltid var medvetna om sina handlingar, trots 

det var dem ofta förmögna att visa och uttrycka känslor (Egede-Nissen et al., 2017). 

Eftersträvan av förståelse samt känslighet för personens behov och uttryck, samt 

omvårdnadspersonalens agerande beskrevs som viktigt för att minska agitation hos 

personer med demenssjukdom (Boddington & Featherstone, 2018; Egede-Nissen et 

al., 2017). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Henricson (2012) beskriver att vid kvalitativ metod är trovärdighet, bekräftelsebarhet, 

pålitlighet samt överförbarhet indikationer på god vetenskaplig kvalitet. För att stärka 

litteraturstudiens bekräftelsebarhet och trovärdighet samt minska risken för 

feltolkning, har studien under hela processen granskats av kurskamrater samt 

handledare (Henricsson, 2012). 

Enligt Henricson (2012) stärks litteraturstudien genom att söka resultatartiklar i 

databaser som omfattar omvårdnad. Till studiens resultat genomfördes därför 

strukturerade sökningar via databaserna PubMed, SveMed+ och Cinahl. För att stärka 

studiens trovärdighet tillämpades sökningarna i olika databaser, för att utöka 

sökningarna, vilket genererade ett större antal artiklar inom ämnesområdet (Karlsson, 

2017). Initialt genomfördes strukturerade sökningar endast i databaserna SveMed+ 

samt Cinahl. Efter granskning av valda artiklar förkastades ett större antal och en ny 

strukturerad sökning genomfördes då i databasen PubMed. Söksträngarna skiljer sig 

åt relaterat till att sökningen valdes att specificeras ytterligare när sökningen 

genomfördes i PubMed vilket kan ses som en svaghet. I ett försök att stärka 

litteraturstudien vetenskapliga kvalitet ytterligare användes begränsningen peer-
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reviewed article i Cinahl och SveMed+ (Wallengren & Henricson, 2012). Sökord 

knutna till syftet användes och enbart fritextsökningar tillämpades, vilket kan ses som 

en svaghet då relevanta artiklar för resultatet kan ha missats (bilaga B) (Karlsson, 

2012). Kvalitetsgranskningen av samtliga artiklar genomfördes av båda skribenterna 

till litteraturstudien enligt Carlsson och Eimans bedömningsmall (2003) för 

vetenskaplig kvalité, för att säkerställa forskningskvalitet och trovärdighet för 

resultatet i litteraturstudien, därefter jämfördes granskningarna. Artiklarna som ingår i 

resultatet bedömdes vara av grad I och II, vilket beskrivs av Carlsson och Eiman 

(2003) vara av hög- samt medelgradig vetenskaplig kvalitet. För att stärka 

trovärdigheten och minska risken för feltolkning fördes en diskussion av 

litteraturstudiens skribenter rörande likheter samt olikheter i de inkluderade artiklarna 

till dess att konsensus var uppnådd. Samtliga artiklar har granskats av etisk kommitté 

eller har noggranna etiska överväganden gjorts (Henricson, 2012). Det finns en risk 

att översättning från engelska till svenska blir oklar vilket är en svaghet i den här 

litteraturstudien. För att minska risken har ordböcker samt översättningsverktyg 

online använts för att erhålla så korrekta översättningar som möjligt och stärka 

trovärdigheten.  

Bekräftelsebarheten i en litteraturstudie ökar om analysprocessen förklaras tydligt 

samt om urval och datainsamling är detaljerat beskrivet (Wallengren & Henricson, 

2012). Skribenterna till den här litteraturstudien har enligt bästa förmåga beskrivit 

analysprocessen och resultatet detaljerat, objektivt och tydligt för att stärka 

bekräftelsebarheten. Överförbarheten ökar om trovärdigheten, pålitligheten samt 

bekräftelsebarheten är garanterad (Wallengren & Henricson, 2012). Samtliga termer 

är säkerställda i litteraturstudien. Huruvida resultatet i litteraturstudien är applicerbart 

på den svenska sjukvården går att diskutera, till följd av att ingen av de resultatartiklar 

som valts ut till litteraturstudien har genomförts i Sverige. Resultatartiklarna kom från 

länderna; Wales, Norge, Italien, Storbritannien, Tjeckien, Belgien och Kanada. Ur ett 

globalt perspektiv ifrågasätts resultatets överförbarhet relaterat till att 

resultatartiklarna inte representerar samtliga kontinenter, inte heller några 

utvecklingsländer.  

Pålitligheten i en litteraturstudie stärks enligt Henricson (2012) om författarna 

diskuterar och reflekterar kring sin förförståelse. Förförståelsen grundas i vetskap om 

att omvårdnadspersonal upplever etiska utmaningar, dock fanns en osäkerhet kring 

vilka utmaningar samt vad dessa bestod av i kontexten demensvård. Det kan ses som 

såväl en styrka som svaghet att förförståelse fanns innan litteraturstudien utformades. 

Förutfattade meningar kan utgöra ett hinder då det kan forma resultatet. Förkunskapen 

kan även ses som en möjlighet till att skapa ny samt djupare förståelse (Friberg & 

Öhlén, 2012). I ett försök att säkra bekräftelsebarhet och pålitlighet har loggbok förts 

enskilt av båda skribenterna, vilket beskrivs av Henricson (2012) vara ett bra sätt att 

hantera förförståelsen. 
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Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa de etiska utmaningar som uppstår i 

omvårdnaden av personer med demenssjukdom. I resultatet framkom främst att 

bevara det etiska förhållningssättet, samt att bristande tid och resurser gav upphov till 

etiska utmaningar, därför kommer det att lyftas fram och diskuteras nedan. 

Solheim (2019) i enlighet med Sandman och Kjellström (2013) beskriver att i det 

dagliga omvårdnadsarbetet av personer med demenssjukdom ställs 

omvårdnadspersonalen inför en rad olika etiska utmaningar. Exempelvis i situationer 

där personen med demenssjukdom har specifika behov eller önskningar som 

personalen är osäkra kring om det är lämpligt att tillfredsställa. Etiska utmaningar 

kännetecknas av motstridiga moraliska krav eller behov samt avsaknad av klara och 

uppenbara lösningar. För att upptäcka etiska utmaningar krävs insikt, kunskap, 

träning, vilja och reflektion kring vårdetik (Sandman & Kjellström, 2013; Solheim, 

2019). Tranvåg et al., (2013) beskriver i sin studie att avgörande för god demensvård 

är omvårdnadspersonalens kvaliteter, kompetens, professionella kunskap och 

vårdande attityder. Sandman och Kjellström (2013) beskriver att kompetens innebär 

att besitta förmågan att göra det som krävs i en situation. Sjuksköterskan skall enligt 

ICN (2012) inte bara utarbeta ett arbetssätt som stödjer professionella etiska 

värderingar och förhållningssätt, utan även genomföra ett kontinuerligt lärande i 

etiska frågor samt vägleda medarbetare att utveckla högre etisk medvetenhet. Etisk 

reflektion kan i många fall leda till att utmaningar identifieras som annars inte hade 

uppmärksammats (Sandman & Kjellström, 2013). 

Att bedöma i vilken utsträckning en persons autonomi kan begränsas för att gagna 

eller förhindra skada av personen själv, är något omvårdnadspersonal ägnar sig åt i 

stor utsträckning. Exempelvis när vårdpersonal lurar i någon läkemedel trots att 

vederbörande inte vill ha den (Sandman & Kjellström, 2013). Administration av 

läkemedel beskrevs av Mitchell (2019) och Spenceley et al. (2017) som en etisk 

utmaning till följd av att omvårdnadspersonal lurat personer med demenssjukdom att 

ta läkemedel för att spara tid samt undvika komplexitet i omvårdnaden. Mitchell 

(2019) beskrev att administrationen av läkemedel kunde kopplas till den etiska 

aspekten av att ljuga, relaterat till att läkemedel krossades och gömdes i maten vilket 

genererade en upplevelse av bedrägeri samt vanäran av personens integritet 

(Spenceley et al., 2017). Socialstyrelsen (2017) hävdar att autonomin behöver 

balanseras gentemot etiska principer. Det kan dock vara nödvändigt att bruka tvång 

för att personer med demenssjukdom skall erhålla nödvändig vård, men det skall 

genomföras på ett sådant sätt att det inte äventyrar personens värdighet (Egede-Nissen 

et al., 2017; Sjåstad, Larsen & Olsen, 2013; Tranvåg et al., 2016). Genom att visa 

respekt, empati och medkänsla stärker vi personens värdighet och integritet (Sjåstad 

et al., 2013). 
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Sjåstad et al. (2013) beskriver att tid, expertis och attityder är av stor betydelse för att 

skydda patientens integritet och värdighet. För att se den enskilda personen måste 

man respektera denne som en unik person med egna tankar och värderingar. Genom 

att visa äkta intresse för personen med demenssjukdom, visas också respekt för 

individen. Omvårdnadspersonal måste därför ha kunskap om vad det är som hotar 

personens värdighet samt integritet (Sjåstad et al., 2013). Sandman och Kjellström 

(2013) beskriver etisk kompetens som handlar om förmågan att kunna hantera etiska 

frågor som uppkommer i livet och därmed också i omvårdnaden, det är en del i att 

vara professionell. Den etiska kompetensen i sig beskrivs innehålla en rad olika 

kompetenser; känslighet att upptäcka etiska situationer, empati, moraliskt omdöme att 

fatta goda beslut samt uthållighet, motivation och mod att handla etiskt (Sandman & 

Kjellström, 2013). 

Det krävs att omvårdnadspersonal är närvarande, lyssnar och eftersträvar en förståelse 

för vem personen är bakom sjukdomen för att den drabbade skall upprätthålla sin 

identitet och självbild, samt skapa förutsättningar för coping (Solheim, 2019). Kuven 

och Giske (2015) i enlighet med Spenceley et al. (2017) beskrev att 

omvårdnadspersonal upplevde en känsla av att tävla mot klockan, relaterat till 

bristande tid och resurser. Omvårdnadspersonal tvingades därför att prioritera och 

välja arbetsuppgifter som ansågs viktigast för stunden. Tidsmässig begränsning 

upplevdes av omvårdnadspersonal vara ett stort problem och ledde till att 

administrativa och praktiska uppgifter prioriterades framför att ge tid till, samt vara 

närvarande med den demenssjuka personen (Kuven & Giske, 2015; Spenceley et al., 

2017). Det är viktigt att få känna sig sedd, bekräftad samt accepterad och respekterad 

av andra, då demenssjukdom ofta initierar en sårbar självbild (Mazaheri et al., 2013; 

Tranvåg et al., 2016).  

Att erbjuda god omvårdnad till personer med demens är mångfacetterat, komplext och 

komplicerat (Solheim, 2019). En känsla av delaktighet, gemenskap och att vara 

användbar för andra, kan vara avgörande aspekter för en känsla av värdighet (Tranvåg 

et al., 2016). Hradcová (2017) beskrev att antalet personer med ett stort behov av stöd 

och resurser ökade drastiskt på vårdhemmen, samtidigt som nedskärningar av 

omvårdnadspersonal genomfördes. För demenssjuka personer resulterade det i en 

inkorrekt omvårdnad som bristande symtomhantering, utebliven avancerad 

vårdplanering samt bristande tillgång till specialistvård (Hradcová, 2017). Att inte 

kunna leva upp till de värden och normer som vi vill eller anser att vi borde leva upp 

till beskrivs av Sandman och Kjellström (2013) generera etisk stress. Strukturella och 

organisatoriska hinder, exempelvis bristande resurser upplevs vara ett hinder för att 

kunna realisera eller följa egna värden och normer. Det leder i många fall till problem 

i omvårdnaden såsom konflikter, bristande uppmärksamhet och motivation hos 

omvårdnadspersonalen (Sandman & Kjellström, 2013).  
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Omvårdnadspersonal beskrev känslan av att vara fast mellan vetskapen om hur god 

omvårdnad bör genomföras, kontra att utöva sin profession utifrån den tid som fanns 

att tillgå (Kuven & Giske, 2015). Medan anhöriga uttryckte att brist på resurser kunde 

upplevas anstötande och således äventyra personens autonomi (Bollig et al., 2016). 

Omvårdnadspersonals beteende gentemot personen med demenssjukdom är centralt 

när det gäller personcentrerad vård (Solheim, 2019). Socialstyrelsen (2017) beskriver 

att personcentrerad vård syftar till att sätta personen med demenssjukdom i centrum. 

Förhållningssättet avser även en personlig omvårdnad och vårdmiljö samt förståelse 

för de problem och utmaningar som uppstår i samband med sjukdomen 

(Socialstyrelsen, 2017).  

Konklusion och implikation 

Litteraturstudien ger en inblick i de etiska utmaningar som uppstår i omvårdnaden av 

personer med demenssjukdom, samt följderna av dessa. Bevarandet av personens 

autonomi, integritet och värdighet upplevs vara en utmaning relaterat till avsaknad av 

kompetens samt bristande tid och resurser.  

Då personer med demenssjukdom till följd av den kognitiva svikt de drabbats av kan 

ha svårigheter att ge uttryck för nödvändiga behov, krävs specifika kunskaper hos 

omvårdnadspersonalen. Kunskaper som erhålls genom att de implementeras i 

utbildningen av omvårdnadspersonal. Omvårdnad av personer med demenssjukdom 

är komplext och eftersom de förekommer överallt inom hälso- och sjukvården, bör det 

inom de olika verksamheterna framställas rutiner och handlingsplaner för hur 

omvårdnaden av personer med demenssjukdom skall bedrivas. Handlingsplanen bör 

utgå från personen som drabbats av demenssjukdom och inte utifrån verksamheten.   

Litteraturstudien bidrar till en ökad förståelse samt vikten av att kontinuerligt 

utvärdera omvårdnaden som genomförs. I takt med ökningen av demenssjukdom är 

det viktigt att besitta kunskap om sjukdomen och dess yttringar, för att den drabbade 

skall kunna erhålla rätt och passande, samt personcentrerad vård. Ökad kunskap kring 

området kan öka förutsättningarna för det. Förbättringsarbete inom vården skall ske 

kontinuerligt med ny evidensbaserad forskning och en förbättring av demensvården 

kräver kunskap kring de etiska utmaningar som uppstår.  
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Sökord: Demens (fritext) AND 

Etik (fritext) 

Begränsningar: Doctype: artikel 

AND granskning: peer reviewed 

AND år: [2014 - 2019] 8 5 5 1 

2019-10-09 Cinahl 

Sökord: Dementia (fritext) AND 

Ethic* (fritext) AND Nursing 

(fritext)  

Begränsningar: språk: Engelska 

AND år: [2014 - 2019] AND 

abstract available AND peer 

reviewed article. 121 67 14 3 

2019-10-18 PubMed 

Sökord: Dementia (fritext) AND 

Ethic* (fritext) AND Issue* 

(fritext) AND Nursing (fritext) 

Begränsningar: Artiklar 

publicerade de senaste fem åren 

AND abstract available 44 34 9 6 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Boddington, P., Featherstone, K. (2018). The canary in the coal mine: Continence care for people 

with dementia in acute hospital wards as a crisis of dehumanization. Bioethics, 32, 251–260. 

DOI:10.1111/bioe.12446 

Land  

Databas 

Wales 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka huruvida behandling av en person förhandlas fram, uppnås eller hotas, 

samt hur diagnostisering av demens och inkontinens kan hota personen. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Etnografisk analys och Grounded theory. 

Urval Fem olika sjukhus med varierande geografisk och demografisk placering i England och Wales, där 

stort antal individer med demenssjukdom vårdas. 155 deltagare bestående av avdelningspersonal, 

omvårdnadspersonal samt patienter. 

Datainsamling Fältobservationer genomfördes under 154 dagar. 600,000 ord från fältobservations noteringar har 

transkriberats. 436 etnografiska intervjuer genomfördes i det vardagliga arbetet på avdelningarna. 

Dataanalys Forskarna har utgått ifrån Grounded theory vilket innebär att data analyserats i tre faser; den 

öppna, den selektiva samt den teoretiska kodningen. Materialet kodades för att hitta kategorier och 

för att kunna skapa teman. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Kontinensvård beskrevs som en signifikant del av omvårdnaden. En del som, trots att den inte 

syns, tar upp mycket tid i det vardagliga arbetet för vårdpersonalen. Det talas sällan högt om 

kontinensvård, trots att det är en naturlig del av vårdandet som behöver belysas. Hos personer med 

inkontinensbesvär är det av vikt att omvårdnadspersonal känner igen, och uppmärksammar icke-

verbala signaler vid behov av tillgång till toalett, samt agerar på dessa. På så vis inleds en process 

där inkontinensproblematiken flyttas från individen, och kontrollen förläggs istället utanför 

individen. För personer med demenssjukdom som led av kommunikations- eller 

mobiliseringsproblematik krävdes ett igenkännande av deras behov samt ett medgivande. 

Agitation beskrivs kunna vara ett tecken på behov av kontinensvård. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I (Carlsson & Eiman, 2003) 
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Artikel 2 

 

Referens Bollig, G., Gjengedal, E., Rosland, J.H. (2016). Nothing to complain about? Residents´and 

relatives´views on a ”good life” and ethical challenges in nursing homes. Nursing Ethics, 23(2), 

142–153. DOI: 10.1177/0969733014557719 

Land  

Databas 

Norge 

PubMed 

Syfte Syftet var att utforska vad patienter och deras anhöriga upplever vara ett gott liv samt etiska 

utmaningar på vårdhem, inkluderat vård i livets slutskede. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ forskardesign  

Semi-strukturerade intervjuer 

Urval Vårdtagare boende på långtidshem. Äldre personer som vårdades under kort tid eller för 

rehabilitering exkluderades från studien. 25 vårdtagare från nio norska vårdhem, spridda på fem 

olika regioner med såväl kommunala som privata aktörer, deltog i studien. Tre fokusgrupps 

intervjuer med 18 anhöriga från tre olika vårdhem. Samtliga som deltog i studien valdes ut av 

personalen på de olika boendena. 

Datainsamling För att få reda på så mycket som möjligt om patienterna och anhörigas upplevelser genomfördes 

semistrukturerade intervjuer som innehöll öppna djupa frågor. Intervjuerna genomfördes i 

lämpliga rum på vårdhemmet och personalen fick ej lov att närvara. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades ord för ord. 

Dataanalys Innehållet i intervjuerna lästes av författarna vid flertalet gånger.  Interpretive description, en 

tolkande beskrivande analys användes. All data analyserades av varje författare enskilt först innan 

det jämfördes och diskuterades. Källtriangulering genomfördes för att upptäcka varierande 

perspektiv eller enigheter om ämnet ur olika vinklar. Teman från varje intervju identifierades. Alla 

teman listades och ledde till fyra övergripande teman. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Avsaknad av respekt kan påverka personens upplevelse av värdighet. Att vara respekterad är av 

oerhörd vikt för att vara självständig samt kunna utöva självbestämmande. När en person flyttar in 

på ett vårdhem, förekommer flertalet etiska utmaningar. Den största utmaningen ligger i att bevara 

personens värdighet. För de flesta blir vårdhemmet det sista boendet i livet. Att acceptera den egna 

situationen och att se döden som en naturlig del av livet skapar ambivalens hos flertalet personer. 

Boende på vårdhem upplever i varierande omfattning, självständighet och självbestämmande i det 

dagliga livet. Innehållet i intervjuerna lästes av författarna flertalet gånger.  Interpretive 

description, en tolkande beskrivande analys användes. All data analyserades av varje författare 

enskilt först innan det jämfördes och diskuterades. Källtriangulering genomfördes för att upptäcka 

varierande perspektiv eller enigheter om ämnet ur olika vinklar. Teman från varje intervju 

identifierades. Alla teman listades och ledde till fyra övergripande teman. att säga till om samt en 

avsaknad av autonomi beskrevs vara majoritetens gemensamma upplevelse. En känsla av att 

kontrolleras dygnet runt samt att de dagliga rutinerna på vårdhemmet var en stor kontrast i 

förhållande till en önskad nivå av autonomi. Etiska utmaningar uppstod även vid bristande 

kontakt. Ur vårdtagarnas perspektiv beskrivs relationen till sjuksköterskan vara avgörande för 

upplevelsen av god livskvalitet på vårdhemmet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I (Carlsson & Eiman, 2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Cantone, D., Attena, F., Cerrone, S., Fabozzi, A., Rossiello, R., Spagnoli, L. & Pelullo, C. P. 

(2019). Lying to patients with dementia: Attitudes versus behaviours in nurses. Nursing Ethics, 

26(4), 984–992. doi: 10.1177/0969733017739782 

Land  

Databas 

Italien 

Cinahl 

Syfte Syftet var att se sjuksköterskors inställning kontra beteende, gällande att ljuga för patienter med 

demens. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Epidemiologisk tvärsnittsstudie 

Urval 212 sjuksköterskor, fördelat på tolv äldreboenden samt sex sjukhus, på psykiatriska, neurologiska 

och geriatriska avdelningar, i Campania regionen i Italien. 

Datainsamling För att få fram ett resultat delades frågeformulär ut som sjuksköterskorna fick fylla i, deltagarna 

var anonyma. Frågeformulären innehåll samma frågor, men var uppdelade i två kategorier A: 

Inställning och B: Beteende. 

Dataanalys Beskrivande analys gjordes på alla variabler, för att kunna jämföra liknande variabler i de båda 

kategorierna; inställning och beteende 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Sammanställningen visade att lögner användes beroende på situationen och för att förhindra eller 

minska aggressivt beteende hos patienterna. Det användes även lögner för att spara tid och för att 

undkomma utdragna förklaringar för patienterna. Lögnerna anpassades efter patienternas 

kognitiva förmåga. Endast en liten del av sjuksköterskorna ansåg det vara helt oacceptabelt att 

använda lögner i omvårdnadsarbetet med demenssjuka patienter. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I (Carlsson och Eiman, 2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Egede-Nissen, V., Sellevold, G.S., Jakobsen, R., Sorlie, V. (2017). Ethical and cultural striving: 

Lived experiences of minority nurses in dementia care. Nursing Ethics, 24(6), 752–766. DOI: 

10.1177/0969733015624489 

Land  

Databas 

Norge 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka omvårdnadspersonalens vårdrelaterade utmaningar i omvårdnaden av 

personer med demens. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Narrativ med Fenomenologisk-Hermeneutisk analys 

Urval Deltagarna rekryterades baserat på att de tillhörde en minoritet. De skulle arbeta på ett vårdhem i 

Norge där de hade deltagit i ett treårigt forskningsprojekt rörande upplevelsen av god vård för 

personer med demenssjukdom. Fem sjuksköterskor med minoritetsbakgrund tackade ja till att 

delta i studien. Sedan deltog ytterligare fyra kvinnor, en man, tre sjuksköterskor, en fysioterapeut 

samt en assisterande sjuksköterska. Samtliga hade bott i Norge inom emellan 1-10 år. Deltagarna 

kom ursprungligen ifrån Brasilien, Filippinerna, Serbien och Montenegro. De var mellan 33-55 år 

gamla. 

Datainsamling Narrativa intervjuer användes då det ansågs vara en metod som öppnar upp för förståelse och 

tolkning av levda erfarenheter. Intervjuerna genomfördes mellan april och maj -2014 i ett 

passande rum på vårdhemmet, under deltagarnas arbetstid. Intervjuerna varade i 45–60 minuter, 

spelades in och transkriberades ord för ord. 

Dataanalys Analysen indelades i tre olika faser; naiv läsning, strukturerad analys samt omfattande tolkning. 

Alla fyra författare granskade och analyserade individuellt intervjutexterna. Efter gemensam 

diskussion kring betydande innehåll uppnåddes konsensus kring de fynd som skulle inkluderas i 

den tolkade helheten. Ett tema och fyra subteman fanns. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Vid mötet med personer som lider av demenssjukdom finns ett behov att förståelse för situationen 

samt den kognitiva nedsättning som sjukdomen medför samt, att se personen med demenssjukdom 

som en vuxen och självbestämmande individ, trots att personen kan vara oförmögen att ta hand 

om sig själv till följd av sjukdomen. Såväl omvårdnadspersonal som vårdtagares verbala och icke 

verbala uttryck kan bidra till missförstånd, oro samt agitation. Omvårdnadspersonal uttryckte att 

personer med demenssjukdom inte alltid är medvetna om sina handlingar, trots det är dem ofta 

förmögna att visa och uttrycka känslor. Att eftersträva förståelse samt att var känslig för personens 

behov och uttryck beskrivs vara viktigt i den mening att det kan minska agitation.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I (Carlsson & Eiman, 2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Gallagher, A. & Vanlaere, L. (2016). Caregiver´s perspective on ethical aspects of residential and 

domiciliary care. Nursing older people, 28(10), 33-37. doi: 10.7748/nop. 2016.e824 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PubMed 

Syfte Syftet var att kartlägga vårdgivares syn på etik inom vårdhem och hemvård för äldre personer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Tematisk analys 

Urval 17 vårdgivare från fyra olika vårdhem och en vårdgivare med inriktning på hemvård, alla från 

södra England. 

Datainsamling Fyra fokusgrupper som svarade på frågor om deras förståelse på etisk gentemot god omvårdnad, 

etiska utmaningar som fanns på jobbet samt vilka hinder och möjligheter det fanns för att utföra 

etisk omvårdnad. 

Dataanalys Transkribering av materialet från fokusgrupperna, därefter tematisk analys; vilket innebär att 

identifiera, analysera samt hitta teman. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats I omvårdnaden av äldre personer blir omvårdnadspersonalen involverad i många relationer, 

speciellt vid omvårdnaden av demenssjuka patienter, då det är anhöriga som kan fylla i luckorna 

som behövs för att lära känna personen innan insjuknandet. Att sätta gränser för hur känslomässig 

relationen till vårdtagaren är, men gränserna är inte fasta utan förändringsbara. Att kunna uppfylla 

specifika behov hos olika individer. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I (Carlsson och Eiman, 2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Hradcová, D. (2017) Relational approach to ethics and quality improvement in instituational care 

for people with dementia. Annals of palliative medicine, 6(4), 319-326. Doi: 

10.21037/apm.2017.06.20 

Land  

Databas 

Tjeckien 

PubMed 

Syfte Syftet var att främja kvaliteten på demensvården. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Etnografisk 

Urval Nio forskarlag bestående av vårdbiträden, sjuksköterskor, socialarbetare samt teknisk personal på 

nio olika vårdhem i Tjeckien. 

Datainsamling Data samlades in under två-tre år genom observationer och intervjuer som dokumenterades. 

Dataanalys Dokumentationen från intervjuerna och observationerna analyserades och diskuterades i grupp. 

Samtliga nio forskarlag samarbetade i att sammanställa, diskutera och analysera insamlade data 

för att sammanställa utmaningar som lyftes i dialogerna. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Vårdpersonal ställdes dagligen inför oväntade nivåer av självständighet samt bristande resurser för 

att förse god omvårdnad.  Antalet personer med ett stort behov av stöd, och personer som dog på 

vårdhem, hade ökat drastiskt samtidigt som det gjorts nedskärningar av omvårdnadspersonal. Det 

resulterade i att personer med demenssjukdom, boende på vårdhem, inte erhöll korrekt omvårdnad 

som symtomhantering, avancerad vårdplanering samt tillgång till specialistvård.  Sjuksköterskor 

beskrev en känsla av hjälplöshet relaterat till att kvalificerade sjuksköterskor i hemmen minskade, 

vilket ledde till att den största delen av omvårdnaden överlämpades på övrig omvårdnadspersonal. 

Sjuksköterskorna kämpade istället med administrativa uppgifter och informationsteknologiska 

system vilket krävdes av kvalitetsstandarder och verksamhetsrutiner. Resultatet blev att 

grundläggande behov hos personer med demenssjukdom, boende på vårdhemmet, ej blev 

tillgodosedda samt att omvårdnaden begränsades. Personer med demenssjukdom beskrevs vara 

frustrerade relaterat till bristande uppmärksamhet samt bristande ansträngning i att se samt ta itu 

med uttryckta behov. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II (Carlsson & Eiman, 2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Kuven, M. B. & Giske, T. (2015). Når mor ikke vil spise – Etiske dilemmaer i møte med 

underernærte mennesker med dmenes i sykehjem. Nordic Journal of Nursing Research, 35(2), 98-

104. doi: 10.1177/01074083155578593 

Land  

Databas 

Norge 

SveMed+ 

Syfte Syftet var att undersöka de etiska dilemma som sjuksköterskor på vårdhem ställs inför i 

omvårdnaden av undernärda patienter med demens. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Beskrivande design, intervjuer med fokusgrupper 

Urval Förfrågan om deltagande till studien skickades även ut till en vidareutbildning inom palliativ 

omsorg, där tre sjuksköterskor som gått utbildningen tackade ja till att medverka. Totalt deltog 15 

sjuksköterskor, från sex vårdhem från tre olika län, fem kommunala och ett privat. Deltagarna 

hade från fem till tjugofem års erfarenhet av att arbeta med människor med demens. 

Datainsamling Semistrukturerad datainsamling. Fyra fokusgrupper, tre till fyra sjuksköterskor i varje grupp. Små 

grupper så att alla kunde uttrycka sina synpunkter. 

Dataanalys Tvärsnittsstudie med systematisk granskning av intervjuerna, resulterade i meningsbärande teman 

som tolkades fram ur sammanhanget. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Patienter med demenssjukdom behöver gott om tid på sig vid måltidssituationer. Ibland pressades 

patienterna med målet att de skulle äta, dock beskrevs pressen som att ligga i gränslandet för vad 

som kunde vara accepterat eller ej ur ett etiskt perspektiv.  

Etiska svårigheter för sjuksköterskorna i relationen med anhöriga till personen med 

demenssjukdom, då anhöriga hade önskningar och krav som inte mötte behovet hos vårdtagaren. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I (Carlsson och Eiman, 2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Mahieu, L., Anckaert, L. & Gastmans, C. (2017). Intimacy and sexuality in institutionalized 

dementia care: Clinical-ethical considerastions. Health care anal, 25, 52-71. doi: 10.1007/s10728-

014-0287-2 

Land  

Databas 

Belgien 

PubMed 

Syfte Syftet var att få fram ett antal kliniskt-etiska övervägande i frågan: Hur kan intima och sexuella 

uttryck av vårdtagare med demens hanteras på ett etiskt och ansvarsfullt sätt?   

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Texter och skrivna berättelser 

Urval Snöbollsurval, baserat på litteratur som sökts fram för att passa ämnet. 

Datainsamling Litteratursökningar gjordes i databaserna PubMed samt Web of Knowledge med sökorden; 

dementia, intimacy, sexuality, nursing home, residential aged care, marriage, spouse, couple 

relationship. Sökning av litteratur gjordes tills författarna uppnått datamättnad för sin studie. 

Dataanalys Antropologiskt etiskt förhållningssätt, området studeras utifrån, objektivt. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Sexualitet är individuellt och finns kvar som ett grundläggande behov trots demenssjukdom. 

Omvårdnadspersonal skall vidta försiktighet för att objektifiera personerna i deras vård samt tänka 

på att inte lägga egna värderingar och förväntningar i obekväma situationer. 

Öppenhet i omvårdnaden mot personen som förändras, annars kan den upplevas som förtryckande. 

Sexuella handlingar av demenssjuka personer skall inte ignoreras utan hanteras med sensibilitet 

och diskretion. Att berätta för demenssjuka personers anhöriga om sexuella handlingar som skett, 

kan äventyra personens integritet och autonomi. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II (Carlsson och Eiman, 2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Mitchell, V. (2019). Ethical practice in dementia care. Nursing older people, 31(2), 40-47. doi: 

10.7748/nop.209.e1073 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PubMed 

Syfte Syftet var att öka förståelsen för etiken i omvårdnaden av personer som lever med demens. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fallstudie 

Urval Fyra olika fall av etiska utmaningar i omvårdnaden av demenssjuka personer som svarar på syftet. 

Datainsamling Artikeln baseras på fyra olika fall i demensvården, som svarar på artikelns syfte och som hjälper 

läsaren att förstå fenomenen i dess naturliga miljö. 

Dataanalys Kvalitativ metasyntes, analys av resultat från fallen som inkluderats i studien. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Kategorierna som kunde skapas av fallen var; Hitta balans mellan risker och frihet för vårdtagare, 

utesluts alla risker kan det resultera i försämrad livskvalité. Användning av lögner inom 

demensvård är respektlöst, men kan användas för att hålla personerna lugna och vid gott mod. 

Istället för att berätta sanningen som då kan göra personen nedstämd. Synliggöra personligheten 

innan insjuknandet. Administreringen av en del mediciner ifrågasätts då det står mellan att gagna 

personen med demens eller för att minska utmanande beteenden hos de demenssjuka personerna 

gentemot personalen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II (Carlsson och Eiman, 2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

Referens Spenceley, S., Witcher, C. SG., Hagen, B., Hall, B. & Kardolus-Wilson, A. (2017). Sources of 

moral distress for nursing staff providing care to residents with dementia. Dementia, 16(7), 815–

834. doi: 10.1177/1471301215618108  

Land  

Databas 

Kanada 

Cinahl 

Syfte Syftet var att belysa källorna till moralisk ångest upplevd av omvårdnadspersonal på vårdhem för 

personer med demenssjukdom. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Induktiv 

Urval Sex vårdhem samt tre centrala kontor för hemsjukvård, där registrerade sjuksköterskor tjänade en 

eller flera vårdinrättningar, inkluderades i studien. Personal som inte deltog regelbundet i 

demensvården samt var under 18 år exkluderades. Totalt 18 personer deltog i studien varav 15 var 

kvinnor och tre var män, i åldersspannet 18-65 år. Elva stycken av deltagarna var sjuksköterskor, 

sju stycken var vårdbiträden med alltifrån 1- >20 års erfarenhet. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer hölls i 60–120 minuter. Intervjuerna genomfördes till dess att inga 

nya teman identifierades. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades ord för ord. 

Dataanalys All data hanterades med NVivo-programvara. Flera forskare granskade datainsamlingen för att 

koda och identifiera framväxande teman. De jämförde de olika koderna för att på så vis få de mest 

lämpliga kategorierna för att svara på syftet. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Omvårdnadspersonal känner sig fast mellan motstridiga förväntningar på omvårdnad samtidigt 

som omvårdnad utförs som är olämplig och otillräcklig. Anhöriga till personer med 

demenssjukdom har förväntningar och krav på vårdinsatser som är både gagnlösa samt olämpliga 

för vårdtagaren, vilket leder till moralisk oro hos omvårdnadspersonalen. Omvårdnadspersonal 

vittnar om en känsla av att tävla mot klockan gällande arbetsuppgifter i kontext med bemanningen 

och resurser. Tidsmässig begränsning gör att praktiska uppgifter går före att ge tid till och vara 

närvarande med vårdtagaren. Måltiderna ses som ett utdraget moment, för att spara tid serverades 

drickbara måltider till de demenssjuka personerna eftersom det tog för lång tid för dem att äta 

själva. Bristande tålamod och pressat tidschema gör att valen står mellan det lätta kontra det rätta 

valet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I (Carlsson och Eiman, 2003) 
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