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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Demenssjukdomar drabbar hjärnan och leder till försämring av minne och 

kognitiva funktioner. Demenssjukdomar förekommer främst hos äldre och eftersom antalet 

äldre blir fler ökar samtidigt förekomsten av demenssjukdomar. Sjukhusvårdens struktur och 

miljö är sällan utformad efter dementa patienters behov, vilket oftast leder till att äldre 

patienters funktioner försämras under vårdtiden. Sjuksköterskorna som vårdar dementa 

patienter upplever att de saknar rätt kunskaper för att kunna ge en god vård samt att vården av 

dementa är påfrestande och kräver mer engagemang och tid.    

Syfte: Syftet var att belysa hur patienter med demenssjukdom upplever att vårdas på sjukhus. 

Metod: Kvalitativ litteraturstudie utifrån sju vetenskapliga originalartiklar. Artiklarna 

analyserades enligt Evans (2002) beskrivande syntes. 

Resultat: Tre teman relaterade till patienters upplevelse av vårdmiljön, bemötande från 

sjuksköterskor och tankar inför framtiden identifierades.  

Slutsats: Dementa patienter upplevde sjukhusvistelsen negativt överlag. En vårdmiljö som inte 

utformats efter dementa patienters behov och oengagerat eller nedlåtande bemötande kunde 

leda till ökad oro. Däremot en vårdmiljö utformad efter dementa patienters behov och ett gott 

bemötande ökade upplevelsen av trygghet. Mer kunskap om demenssjukdomar och reflektion 

över förhållningssättet skulle kunna hjälpa sjuksköterskor att utforma vårdmiljön och bemöta 

dementa patienter på ett sätt som tillgodoser deras behov och leder till god demensvård. 
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BAKGRUND 

Demenssjukdomar 

Larsson & Rundgren (2010) beskriver demens som en sjukdom som ger försämringar av 

minne, logiskt tänkande och kognitiva funktioner. Demens har ett oavbrutet försämrande 

förlopp och en studie av Sloane et al. (2017) visar att under en sexmånadersperiod förvärras 

symtomen eller uppkommer nya symtom hos nästan 90% av de dementa patienterna. Demens 

ger även svåra psykiska och sociala funktionsnedsättningar. Larsson & Rundgren (2010) 

förklarar att demens kan delas in i tre grupper. Primärdegenerativa demenssjukdomar är 

sjukdomsutveckling i hjärnvävnaden utan känd orsak, till dessa hör bl.a. Alzheimers sjukdom 

och frontallobsdemens. Vaskulära demenssjukdomar orsakas av kärlskador i hjärnan, oftast 

infarkter eller åderförkalkningar. Sekundära demenssjukdomar uppstår till följd av hjärnskador 

efter bland annat somatisk sjukdom, vitamin B-12-brist och alkoholskador.  

Braun och Anderson (2014) skriver att bland demenssjukdomarna är Alzheimers sjukdom 

vanligast. Symtomen i det tidigaste stadiet av Alzheimers liknar normalt åldrande som 

minnesstörningar, försämrat språk, förvirring och humörsvängningar. Alzheimers sjukdom och 

demens är inte en del av ett naturligt åldrande, även om förekomsten ökar med stigande ålder 

(ibid.).  

Förekomsten av demenssjukdom 

Socialstyrelsen (2016) skriver att det i Sverige finns ca 160 000 personer som har en 

demenssjukdom och i mer än hälften av fallen är det Alzheimers sjukdom det rör sig om 

(Tuominen). Varje år insjuknar ytterligare 24 000 personer i Sverige i demenssjukdom. I och 

med att det stora antalet personer som föddes på 1940-talet åldras kommer antalet dementa att 

öka kraftigt efter år 2020 (Socialstyrelsen).  

I en rapport av WHO (2012) beskrivs demens som ett av folkhälsoproblemen. I takt med att allt 

fler människor blir äldre ökar också förekomsten av demens. År 2050 kommer 

uppskattningsvis antalet som lider av en demensdiagnos öka till cirka 115 miljoner människor.  

Att vårda dementa på sjukhus 

Tuominen (2015) skriver att dementa personer mår bäst av att vårdas i den miljö de är vana vid, 

vilket oftast är det egna hemmet. Tillstånd som infektion, smärta och blodbrist kan dock leda 

till att personen måste söka sjukhusvård. Dessa tillstånd riskerar att belasta hjärnan hårt och kan 

därmed leda till plötslig förvirring. Hjärnans sätt att fungera störs och det kan uppstå 

svårigheter att tala, tänka klart och förstå saker. Detta är mycket vanligare bland patienter med 

demenssjukdom och att byta miljö är ytterligare en riskfaktor för plötslig förvirring. Det kan 

yttra sig genom att funktioner som patienten i vanliga fall klarar av försämras och att patienten 

verkar mer förvirrad än tidigare (Ibid). 

Meuleners och Hobdays (2017) studie visar att vid skador som fallskador, skärskador, 

brännskador och trafikolyckor, är risken för sjukhusinläggning flera gånger högre för dementa 

patienter, jämfört med andra patienter. Hunter, Parke, Babb, Forbes och Strain (2017) påpekar i 

sin studie att utformningen av vårdmiljön på akutintagen med besvärande ljud, trängsel och 

avsaknad av avskildhet, möter inte de behov som patienter med demens har. Larsson & 

Rundgren (2010) visar i sin studie att uppbyggnaden av sjukhusvården i den industrialiserade 

världen medför att äldre patienter som vårdas på sjukhus ofta förlorar funktioner, som till 
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exempel att förflytta sig, att sköta sin hygien och att äta självständigt. Detta kan leda till att de 

blir beroende av andra och upplever ett sämre välbefinnande. För att undvika att funktioner 

försämras behövs geriatriska kunskaper för att läkare och sjuksköterskor ska kunna göra en 

snabb och riktig bedömning. Personal på såväl akutmottagningar som vårdavdelningar saknar 

ofta kunskap i geriatrik, vilket kan leda till felaktiga bedömningar och beslut (ibid.). Även 

kognitiv svikt eller påverkan som kan uppstå vid demens är bidragande orsaker till att symtom 

bedöms fel eller underbehandlas enligt Strang (2012). 

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda dementa patienter 

Tidigare forskning visar på att sjuksköterskor upplever vården av dementa patienter på sjukhus 

som krävande och påfrestande. McPherson, Hiskey och Alderson (2016) och Moyle, Borbasi, 

Wallis, Olorenshaw och Gracia (2011) menar att mötet med dementa patienters aggressivitet 

upplevs påfrestande av sjuksköterskorna. Aggressivitet kan leda till att sjuksköterskorna 

upplever att de förlorar kontrollen över situationen och tvingas därför använda sig av olika 

restriktioner som bälten och fasthållning för att återfå kontrollen över situationen och för att 

säkerställa patienters och vårdares säkerhet (Moyle et al., 2011). Användandet av restriktioner 

upplevs inte alltid positivt av sjuksköterskorna och det fanns ofta riktlinjer för att minimera 

användandet av dessa åtgärder (ibid.; Hynninen, Saarnio & Isola, 2015a). Hynninen et al. 

(2015a), och Pinkert, Faul, Saxer, Burgstaller, Kamleitner och Meyer (2017) menar att dementa 

patienters fysiska, psykologiska och sociala behov kräver mer tid och engagemang jämfört med 

andra patienter. Dessutom behöver sjuksköterskorna ägna mer tid åt de dementa patienternas 

personliga omvårdnad som till exempel måltider och personlig hygien. Hynninen et al. (2015a) 

menar att sjuksköterskor kan förbättra samspelet med patienten genom att försöka skapa en 

lugn miljö runt patienten, lyssna, aktivt till vad den demente patienten har att säga och visa 

intresse för den demente patienten. När sjuksköterskan tar hänsyn till detta förbättras vården av 

dementa patienter (ibid.). Pinkert et al. (2017) påpekar att brist på tid och sjuksköterskor 

medför att dementa patienter inte kan ges den tid de behöver vilket försvårar 

omvårdnadsarbetet och viktiga omvårdnadsåtgärder blir svårare att genomföra. Detta leder till 

sämre kvalitet på den vård som ges. Clissett Porock, Hardwood och Gladman (2014) visar att 

det finns svårigheter med att möta de dementa patienternas behov av vård eftersom det finns 

andra svårt sjuka patienter som kan lida av till exempel hjärtsjukdom, lungsjukdom eller 

infektionssjukdom. De dementa patienternas vårdbehov är ofta lika stort som svårt sjuka 

patienter men sjukhusvården klarar inte av att tillgodose deras vårdbehov på ett 

tillfredsställande sätt. Svårt sjuka patienters behandling prioriteras oftast högre på grund av att 

deras sjukdomar är botbara, vilket leder till att vården av dementa patienter prioriteras lägre 

(ibid.; Moyle et al., 2011).  

Enligt Hynninen et al. (2015a) anser sjuksköterskorna att de inte har tillräckliga kunskaper för 

att ge dementa patienter rätt vård, vilket i sin tur kan leda till mental och fysisk utmattning hos 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna menar att grundutbildningen ger dem kunskaper om vård 

av äldre patienter men att vården av dementa patienter är mera komplex och därför kräver 

ytterligare kunskaper (ibid).  

TEORETISK REFERENSRAM 

Denna uppsats har sin grund i ett vårdvetenskapligt perspektiv, där hälsa, människa, miljö och 

välbefinnande är huvudsakliga begrepp. Människan ses som helhet av fysiska, psykiska, sociala 

och existentiella faktorer. Ett vårdvetenskapligt vårdande som leder till en god vård fokuseras 
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på patientens upplevelser, behov och önskemål (Dahlberg & Segesten, 2010). De begrepp som 

valts ut till denna studie är vårdmiljö, livsvärld, lidande och trygghet. 

Vårdmiljö 

Edvardsson och Sandman (2014) menar att den traditionella vårdmiljön inte alltid är utformad 

för den dementa patientens förmåga att klara av det vardagliga livet. Vid demenssjukdom 

försämras patientens förmåga att bli medveten om och tolka den miljö som patienten vistas i. 

Miljön kan signalera sjukhus, sjukvård och institution. Det är inte alltid säkert att den demente 

patienten har någon sjukdomsinsikt och sjukvårdens omgivning kan kännas främmande för 

patienten som därmed kan bete sig på ett icke adekvat sätt. En miljö som skickar tydliga 

signaler om vilket sammanhang patienten befinner sig i kan stödja ett mer adekvat beteende. 

Det är därför viktigt att vårdmiljön utformas på ett sätt den demente patienten har lätt för att 

tolka och känna igen samt ger en känsla av trygghet (ibid.).  

Livsvärld 

Livsvärlden beskrivs som den värld vi erfar och tar för given och är vårt sätt att förhålla oss till 

tillvaron och vi upplever och förstår vår omgivning med den, den är unik och kan inte särskiljas 

från människan (Birkler, 2016; Ekebergh, 2015; Dahlberg & Segesten, 2010). För den demente 

patienten kan demensdiagnosen upplevas som en förlust av funktionell förmåga, 

självständighet, självbild samt identitet och att sjukdomen påverkar alla delar av livet negativt. 

Inte minst förlust av minnen kan leda till förlust av kunskaper om det som händer i deras 

livsvärld och kan upplevas som att känna sig ”tom” och leda till förvirring och rädsla (Edberg, 

2014). 

Lidande 

Arman (2015) menar att lidande är en del av att vara mänsklig och att lindra lidande är det 

grundläggande motivet för all vård (Ekebergh & Arman, 2015). Arman (2012) skriver att det 

lidande som påträffas i vården kan delas in i livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. För 

dementa patienter kan demensdiagnosen innebära ett sjukdomslidande. De förluster som följer 

sjukdomen som minnessvårigheter, kommunikationssvårigheter och förvirring kan också 

medföra ett sjukdomslidande hos patienten. Exempel på vårdlidande kan vara dåligt bemötande 

från sjuksköterskor till exempel om patienten inte informeras tillräckligt om den vård som 

genomförs, inte görs delaktiga eller inte blir behandlade som unika individer.  

Trygghet 

Dahlberg & Segesten (2010) beskriver trygghet som en grundläggande inre känsla som 

relaterar till självkänslan, upplevelsen av hälsa och överlevnadsinstinkten. Dahlberg & 

Segesten (2010) menar vidare att det finns såväl inre som yttre aspekter av trygghet. Inre 

aspekter som lyfts fram är en positiv barndom, inre mognad och religiös förtröstan. Yttre 

aspekter kan vara god miljö, goda materiella tillgångar, goda relationer, kunskap, och kontroll 

(ibid.). För den dementa patienten där osäkerhet och förvirring kan förekomma, är känslan av 

trygghet i form av närvarande vårdare och en vårdmiljö utformad efter den dementa patientens 

behov. Edvardsson och Nordvall (2008) skriver att dementa patienter undviker frågor om nuet 

och föredrar i stället att prata om händelser tidigare i livet som de har tydligare minnen av och 

där de känner sig mer trygga. Det kan ses som att när minnet sviktar hos den dementa patienten 

sviktar grundtryggheten och patienten försöker att hålla kvar det förflutna som han eller hon 

fortfarande minns tydligt och som ger trygghet. 
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PROBLEMFORMULERING 

Demenssjukdomar blir allt vanligare i takt med att fler i befolkningen åldras och lever längre. 

Detta ställer större krav på vården att ge en god vård även för dementa patienter. Samtidigt 

finns det inom sjukhusvården brister när det gäller vården av dementa patienter. Ett exempel är 

utformningen av vårdmiljön som inte alltid är anpassad efter dementa patienters behov. 

Sjuksköterskor upplever att vården av dementa patienter är påfrestande och kräver mer 

engagemang än vad andra patienter gör. Sjuksköterskor upplever även att de inte har 

tillräckliga kunskaper om demenssjukdomar för att ge denna patientgrupp rätt vård. Dessutom 

medför demenssjukdomar svårigheter att bedöma patientens tillstånd, vilket riskerar att leda till 

felaktiga bedömningar och behandlingar. Miljöombytet från hemmet till sjukhuset riskerar även 

att påverka den dementa patienten. För att öka sjuksköterskornas förståelse för dessa problem 

och kunna erbjuda dessa patienter en bättre vård finns det således ett behov att belysa hur 

sjukhusvården påverkar dementa patienter. 

SYFTE 

Syftet var att belysa hur patienter med demenssjukdom upplever att vårdas på sjukhus. 

METOD 

En litteraturstudie utifrån kvalitativ ansats genomfördes. Axelsson (2012) menar att en 

litteraturstudie är en bra metod för att sammanställa evidens kring en specifik forskningsfråga, 

utifrån tidigare forskning. En kvalitativ ansats valdes eftersom syftet var att belysa dementa 

patienters upplevelser av sjukhusvård. Upplevelserna är subjektiva och kvalitativ ansats har 

som syfte att förstå människors subjektiva upplevelser (Ibid.). 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med en litteratursökning via databaserna Cinahl och PubMed. 

Forsberg & Wengström (2016) beskriver dessa båda databaser som breda inom omvårdnad och 

i Cinahl finns artiklar som inte finns i PubMed. Genom att båda databaserna användes 

minskade risken för att relevanta artiklar för studien missades. Utifrån studiens syfte 

formulerades relevanta sökord. Alla databaser har egna ämnesordlistor med sökord som 

används för att beskriva innehållet i texten. För att hitta de mest lämpade sökorden i respektive 

databas kontrollerades de formulerade sökorden gentemot de ämnesordlistor som fanns i 

databaserna (Ibid.). Sökschema med sökord, sökresultat, antal artiklar respektive utvalda 

artiklar lades som bilaga (Bilaga 1). 

Urval och urvalsförfarande 

För att sökningen skulle bli så relevant som möjligt gjordes avgränsningar i databaserna. 

Sökningen justerades så att endast artiklar som genomgått peer review, publicerats i en 

vetenskaplig tidskrift mellan åren 2009 - 2017 (max åtta år gamla) och skrivna på engelska 

inkluderades. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle ha en hög vetenskaplig kvalitet och 

vara godkända av en etisk granskningskommitté, patienterna hade en demenssjukdom och 

vårdades inneliggande på sjukhus samt att studierna skulle vara skrivna utifrån patienternas 

upplevelser. Exklusionskriterierna var artiklar som i sin helhet, berörde närståendes och 

sjuksköterskors/ vårdares upplevelser av att vårda dementa patienter samt vetenskapliga artiklar 

som var av låg/ medelhög vetenskaplig kvalitet. 
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I sökresultaten lästes först titlarna och de artiklar vars titlar ej ansågs relevanta för studiens 

syfte sållades bort. Sedan lästes abstrakt för att avgöra om artikeln var relevant för studiens 

syfte. Artiklar som inte var relevanta för studiens syfte sållades bort, till exempel kvantitativa 

artiklar och artiklar som inte skrivits utifrån dementa patienters upplevelser. Kvarvarande 

artiklar lästes i sin helhet och ytterligare artiklar sållades bort på grund av att resultatet inte 

stämde överens med studiens syfte eller att etiska ställningstaganden saknades. Slutligen 

återstod tio artiklar som genomgick kvalitetsgranskning med Forsberg & Wengströms (2016) 

mall för kvalitetsgranskning (Bilaga 2). Endast de artiklar som var av medelhög eller hög 

vetenskaplig kvalitet valdes ut för att utgöra resultatet.   

I mallen fanns ett antal frågor som besvarades och efter att ställningstaganden gjorts till varje 

fråga värderades den totala vetenskapliga kvaliteten (ibid.). Artiklar med mer än 80% ja- svar 

ansågs vara av hög kvalitet, artiklar mellan 60 - 80% ansågs vara av medelhög kvalitet och 

artiklar med under 60% ansågs vara av låg kvalitet utifrån mallen.  

Slutligen valdes sju artiklar ut som analyserades och utgjorde studiens resultat (Bilaga 3). En av 

dessa artiklar var så pass nypublicerad att den inte ännu klassificerats med MeSH-termer och 

kunde därför inte inhämtas med ämnesordsökning i PubMed (artikeln är ej publicerad i 

CINAHL). Artikeln har inhämtats genom att citeringar till andra studier av de utvalda artiklarna 

i Google Scholar lästes. Artikeln söktes sedan med titel i PubMed och hittades där. 

Analys 

Insamlade data redovisades enligt Evans (2002) beskrivande syntes som består av fyra steg: 

insamling av material, identifiering av nyckelfynd, sammanställning av nyckelfynd till teman 

och subteman samt en slutlig beskrivning av fenomenet (ibid.). 

Först bestämdes vilka studier som skulle utgöra resultatet och därmed analyseras. Därefter 

gjordes en sökning i olika databaser för att hitta relevanta studier. Dessa studier valdes sedan ut 

från de inklusionskriterier som formulerats och därmed säkerställdes det att insamlade data var 

homogen. I nästa steg lästes insamlade data in upprepade gånger. Under inläsningen lades det 

vikt vid både övergripande tema och detaljer för att få en helhetskänsla av studierna. Utifrån 

denna helhetssyn identifierades sedan nyckelfynd ifrån varje studie som lades i ett eget 

dokument. I aktuell studie fick varje artikel en färg och varje nyckelfynd en siffra för att 

underlätta analysprocessen. Genom nyckelfynden skapades en samlad bild av översiktliga 

resultat, begrepp och förslag som svarade an mot studiens syfte. 

Därefter identifierades olika teman utifrån de likheter och skillnader som nyckelfynden hade. 

För att fördjupa förståelsen för det studerade fenomenet delades varje identifierat tema in i ett 

subtema. Teman och subteman granskades sedan igen för att säkerställa konsekvent tänkande 

och hitta orimligheter. Slutligen beskrevs fenomenet utifrån de teman och subteman som 

identifierats. För att tydliggöra resultatets tillförlitlighet användes exempel och citat från 

originaltexterna (Evans, 2002). Ett exempel på analysförfarandet med nyckelfynd, tema och 

subtema för aktuell studie lades som bilaga (Bilaga 4). 

Förförståelse 

Förförståelse är för givet tagna föreställningar, åsikter, fördomar och förväntningar på olika 

fenomen. Människan kan inte vara objektiv, utan vi bär alltid med en viss förförståelse när vi 

upplever vår omgivning. (Birkler, 2007). Enligt Forsberg och Wengström (2016) är det viktigt 

att det finns en medvetenhet om den egna förförståelsen, eftersom den kan påverka 
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analysprocessen. Författaren hade en förförståelse utifrån tidigare erfarenheter inom 

äldreomsorgen att dementa patienter upplevde sjukhusvistelsen negativt. För att tygla den egna 

förförståelsen medvetandegjordes författarens egen förförståelse genom självreflektion och 

reflektion och samtal med handledare under handledningstillfällena genom hela arbetet. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar att när den egna förförståelsen 

medvetandegörs minskar risken för att relevanta data exkluderas och att resultatet därmed blir 

förvrängt. Detta kan leda till en ökad förståelse av det fenomen som studeras.  

Forskningsetiska aspekter 

I enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013) måste forskning ta hänsyn till 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Därför 

användes endast artiklar som godkänts av etiska granskningskommittéer i resultatet. Forsberg 

& Wengström (2016) betonar även vikten av att välja studier som fått godkännande av etiska 

kommittéer och att alla resultat presenteras. Inte bara de resultat som stöder studiens syfte. För 

att tillgodose detta presenterades alla resultat som framkommit i studien.  

RESULTAT 

Efter genomförd analys av de sju utvalda artiklarna identifierades tre teman som svarade an 

mot studiens syfte som var att belysa hur patienter med demenssjukdom upplever att vårdas på 

sjukhus.  

 Tabell 1. Teman och subteman 

Tema Subtema 

Patienters upplevelse av vårdmiljön En otrygg vårdmiljö 

 Vårdares inverkan på vårdmiljön 

 Tristess och behov av sociala aktiviteter 

Bemötande från sjuksköterskor Upplevelser av gott bemötande 

 Upplevelser av oengagerat bemötande 

 Upplevelser av nedlåtande bemötande 

Patienters tankar inför framtiden Rädsla för att inte bli delaktig i sin vård 

 Önskan att få vara kvar i bekant hemmiljö 

 

Patienters upplevelse av vårdmiljön 

I analysen framkom det att en viktig del i dementa patienters upplevelse av att vårdas på 

sjukhus var relaterat till vårdmiljön. Det fanns exempel på att när patienterna upplevde 

vårdmiljön som god, ledde detta till ökat välbefinnande och ökad känsla av trygghet. Likadant 

fanns det exempel på hur en vårdmiljö som inte upplevdes som god ledde till minskat 

välbefinnande, minskad trygghet och ökad oro. De subteman som relaterade till detta tema var: 
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En otrygg vårdmiljö, Vårdares inverkan på vårdmiljön samt Tristess och behov av sociala 

aktiviteter.  

En otrygg vårdmiljö 

Många patienter fann vårdmiljön störande, stressande och högljudd, med larm och telefoner 

som ringde. Samtal mellan vårdare som uppfattades som fientliga, oljud från andra patienter 

samt andra ljud som de inte kunde identifiera orsaken till (Cowdell, 2010a; Cowdell 2010b; 

Digby, Moss & Bloomer, 2012; Hung et al., 2017). Det framkom också att vistelsen i en 

obekant miljö med okända människor kunde leda till ökad oro (Digby et al., 2012). Röriga 

korridorer orsakat av linnevagnar, medicinteknisk utrustning och vårdsängar som placerats 

utifrån sjuksköterskornas behov kunde leda till att patienterna höll sig på sina rum (Hung et al., 

2017).  

“Chaotic clutter makes the brain feel getting overloaded by too many stimuli, overly 

charged with electricity if you know what I mean” (Hung et al., 2017, s. 6). 

Patienterna hade önskemål om att få komma undan från oljud och stress till en plats som kunde 

erbjuda avskildhet, tystnad och lugn och ro. Patienterna upplevde att en lugn miljö stimulerade 

återhämtning medan oljud och oro från andra patienter kunde vara skadligt. (Hung et al., 2017; 

Hynninen, Saarnio, & Isola, 2015b). 

“It would be nice if there is a place that I can sit quietly with a cup of tea”  

(Hung et al., 2017, s. 7). 

Att inte förstå omgivningen tillsammans med en känsla av att inte höra hemma ledde till att 

patienterna inte visste var de befann sig samt kände sig vilsna i sjukhusmiljön och förväxlade 

den med hemmiljön (Digby, Lee, & Williams, 2017). Identiska salar samt korridorer stärkte 

känslan av att vara vilse och att inte hitta i sjukhusmiljön. Detta begränsade eller omöjliggjorde 

förmågan att orientera sig självständigt (Hung et al., 2017). 

“Especially when I am tired, room numbers on the wall was not always helpful. I don’t 

really see them and I don’t find number meaningful for me.” (Hung et al., 2017, s. 6). 

Att inte kunna hitta rätt och den obekanta miljön kunde ibland leda till oroligt och ibland även 

aggressivt beteende hos patienterna (Digby et al., 2017; Hung et al., 2017). 

Vårdares inverkan på vårdmiljön 

När vårdare var närvarande både fysiskt och genom att vara tillgängliga för patienten och 

genomförde sociala aktiviteter som inte ingick i de normala vårdrutinerna, märktes få tecken på 

oroligt beteende hos patienterna. Under vårdarnas närvaro upplevde patienterna istället att en 

hemkänsla skapades i miljön, vilket fick dem att känna sig trygga och säkra. I dessa situationer 

observerades återkommande tecken på välbefinnande i form av leende och skratt (Edvardsson, 

Sandman, & Rasmussen, 2012). När vårdarna inte var närvarande, till exempel vid 

överrapportering och kaffepaus, ökade oron bland patienterna. Känslan av att vara vilse och 

övergiven kunde observeras och medförde att de blev mer oroliga (Edvardsson et al., 2012). 

För många patienter var det viktigt att sjuksköterskor fanns tillgängliga för att uppnå en känsla 

av trygghet (Hung et al., 2017). 
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“There is a very confused guy who goes into other people’s bed at night. It is vitally 

important to have enough nurses around…The nurses here are quick to act to keep 

everyone safe” (Hung et al., 2017, s. 7). 

Tristess och behov av sociala aktiviteter 

Medan sjuksköterskor arbetade under tidspress för att få sitt arbete gjort kunde patienterna sitta 

helt sysslolösa i flera timmar. (Hung et al., 2017; Digby et al., 2017). Tristessen som 

patienterna upplevde kunde leda till frustration och avsaknad av mening och hörde ihop med att 

det ofta saknades möjlighet till sociala aktiviteter (Hung et al., 2017; Digby et al., 2017). 

”You go mad with boredom. You get bored when there’s nothing available that’s 

interesting. Actually, it would depress any person. . .” (Digby et al., 2017, s. 6). 

Patienterna menade att det var viktigt med sociala aktiviteter för hälsa och välbefinnande 

genom att detta understödde social tillhörighet och mening.  

”People need positive distractions to allow them to redirect their thoughts to good 

memories about themselves or good things about life” (Hung et al., 2017, s. 7). 

”Activities offer a way to express oneself. You might find out that some patients suppress 

their problems because they don’t talk about it or not able to say it out.  

(Hung et al., 2017, s. 8).” 

Flera patienter menade att sociala aktiviteter mellan patienter och sjuksköterskor gav 

sjuksköterskorna mer kunskap om patienten, vilket medförde att patienten kunde erbjudas en 

bättre vård (Hung et al., 2017).  

Bemötande från sjuksköterskor 

Det framkom i analysen att en annan viktig del av hur patienterna upplevde sjukhusvården 

berodde på bemötandet från sjuksköterskor. De subteman som relaterades till temat var: 

Upplevelser av gott bemötande, Upplevelser av oengagerat bemötande och Upplevelser av 

nedlåtande bemötande. 

Upplevelser av gott bemötande 

Patienterna önskade bli bemötta som individer och som betydelsefulla och värdefulla personer 

(Hung et al., 2017; Digby et al., 2017). När sjuksköterskor bemötte patienterna med glädje, 

överfördes detta till patienterna som också kände glädje. När sjuksköterskorna bemötte 

patienterna som individer och tog till vara på deras åsikter, upplevde patienterna det positivt 

(Edvardsson et al., 2012; Hung et al., 2017). 

”It was a moment when she created a homely atmosphere through seeing, communicating 

and involving all persons present in the room at the same time. All of the patients present 

in the room expressed appreciation, interest and joy” (Edvardsson et al., 2012, s. 1139). 

När sjuksköterskorna tog hänsyn till patienternas individuella behov och önskemål om sin egen 

vård ledde detta till att patienternas uppfattning om vården förbättrades och upplevdes som mer 

positiv (Hung et al., 2017; Hynninen et al., 2015b). 
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Upplevelser av oengagerat bemötande 

Många patienter upplevde att sjuksköterskorna misslyckades att engagera sig i patienternas 

personliga situation eftersom de enbart fokuserade på att behandla sjukdomen och att sköta 

administrativa uppgifter. Detta trots att patienterna försökte uttrycka andra behov. (Cowdell, 

2010a; Cowdell, 2010b; Digby et al., 2017). 

”They do their job but don’t sympathise with you” (Digby et al., 2017). 

Patienterna upplevde detta som att de ignorerades och att de inte ansågs vara personer som var 

värda att bry sig om och visa intresse för. Detta kunde i sin tur leda till en ökad oro hos 

patienterna (Cowdell, 2010a; Digby et al., 2017; Hung et al., 2017).  

”They literally charge in. Very rarely announce themselves let alone explain what they are 

or who they are. . . I think that they don’t want to know you because // you’re going to want 

something, you’re going to ask something of them, expect something, and they don’t want 

to know” (Digby et al., 2017, s. 8). 

Det fanns även exempel där patienterna inte informerats tillräckligt om sin behandling, vilket 

fick dem att känna sig ignorerade. (Hynninen et al., 2015b) När sjuksköterskor inte var 

närvarande och därmed inte kunde ta till vara på patienternas behov som hunger, elimination 

och ensamhet m.m. ledde detta till förändringar i beteendet med oro som följd. 

Sjuksköterskorna arbetade sällan förebyggande för att tillfredsställa dessa behov och därmed 

undvika situationer som kunde leda till oro till följd av att patienternas behov inte tillgodosågs 

(Edvardsson et al. 2012). 

Det framkom också att i den personliga omvårdnaden arbetade sjuksköterskor ofta rutinstyrt 

och tog inte hänsyn till patienternas önskemål och vanor som patienterna haft sedan tidigare. 

Patienterna upplevde detta som stressande, svårt och otillfredsställande (Cowdell, 2010a, s. 86; 

Cowdell, 2010b). 

”...a registered nurse who asked: ‘are you going to get up now? Everyone is up now in 

their chair, good girl’. The patient responded ‘I ache all over so don’t make it too 

difficult’. As she was moved the patient became more distraught, eventually shouting ‘leave 

me alone’” (Cowdell, 2010b, s. 44). 

”… one patient took particular pride in her cleanliness and appearance, although she 

found it increasingly difficult to meet her own standards. As she returned from the 

bathroom one day after being assisted to wash she commented: ‘Talk about a lick and a 

promise, not enough soap’” (Cowdell, 2010b, s. 44). 

”The nurse strips all his bedclothes and puts them in the linen skip. Ben says ‘I’m not 

really used to this’ she doesn’t respond. // She starts to wash him, she says ‘hang on’, he 

says ‘hang on’s not my name’. She grunts in response” (Cowdell, 2010a, s. 86). 

Patienterna tvingades att göra förflyttningar, inta måltider och sköta sin personliga hygien på ett 

sätt de inte var vana vid men som var rutin på avdelningarna där sjuksköterskorna arbetade. 

Patienterna upplevde detta negativt och uttryckte andra önskemål för hur detta kunde 

genomföras men som sjuksköterskorna inte tillgodosåg (Cowdell, 2010a; Cowdell; 2010b). 
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Upplevelser av nedlåtande bemötande 

Det fanns exempel på när patienter behandlades nedlåtande av sjuksköterskor, till exempel när 

sjuksköterskor behandlade patienter på ett sätt som bättre passade för små barn och där 

sjuksköterskor tilltalade patienter på ett sätt de upplevde nedlåtande (Cowdell, 2010a; Digby et 

al., 2012). 

”…everyone’s darling, sweetheart, lovey and all the rest of it… and one day a big woman, a very big 

woman she called me ‘sweetheart’ and I certainly didn’t see myself in that role at all. I didn’t say it to 

her, but I thought to myself – huh!” (Digby et al., 2012, s. 61). 

En del patienter upplevde att de behandlades annorlunda för att de hade en demenssjukdom och 

var förvirrade, vilket ledde till att de undvek att säga att de var förvirrade (Digby et al., 2012). 

En annan form av nedlåtande behandling var restriktioner i form av tillsägelser och hinder som 

sänggrindar och bälten. Dessa orsakade ofta konflikter mellan patienter och vårdare och 

upplevdes mycket negativt av patienterna (Hung et al., 2017; Hynninen et al., 2015b). När 

patienter upplevde att deras autonomi och att deras rättigheter inte respekterades kände de sig 

förminskade (Hung et al., 2017).  

 

Patienters tankar inför framtiden 

En annan del av hur patienterna upplevde vården på sjukhusen hörde ihop med oro för vad som 

skulle hända efter att de var färdigbehandlade och skulle skrivas ut från sjukhuset. Subteman 

som identifierades var: Rädsla för att inte bli delaktig i sin vård och Önskan att få vara kvar i 

bekant hemmiljö.  

Rädsla för att inte bli delaktig i sin vård 

Det framkom att många patienter inte visste om vilka beslut som fattades kring deras vård och 

vad som skulle hända med dem efter att de behandlats färdigt på sjukhusen. De upplevde att de 

inte fick besked av vårdarna och en del patienter visste inte om varför de lagts in på sjukhus 

från första början (Cowdell, 2010a; Cowdell, 2010b; Digby et al., 2012; Digby et al., 2017; 

Hynninen et al., 2015b). 

”I don’t know how long I’m going to be here, I’ve been here for a while, I thought once I 

was back on my feet they’d send me home” (Cowdell, 2010a, s. 86). 

”Don’t know what’s happening to me… do I stay here forever? People never look and they 

never speak…” (Cowdell, 2010b, s. 44). 

Att de hade lämnats utanför beslutsfattandet om sin vård och att de hade begränsat inflytande 

över vad som skulle hända efter utskrivning fick patienterna att känna oro, uppgivenhet och 

frustration (Cowdell, 2010a; Digby et al., 2012; Digby et al., 2017; Hynninen et al., 2015b).  

”Nobody else is going to make decisions for me because they don’t know what I want – I’ll do 

what I like” (Digby et al., 2012, s. 61). 

”I can’t do anything. I don’t. It’s like, in a way, I have to be satisfied with this. Can’t do anything 

about it. You go with what’s being offered” (Hynninen et al., 2015b, s. 3694) 
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I en del fall hade anhöriga och vårdare fattat beslut om patienten där patienten inte hade 

informerats om beslutet (Digby et al., 2017). Det framkom också att inte alla upplevde det 

negativt att lämnas utanför beslutsfattandet, de ansåg att vårdarna försökte hjälpa patienterna 

som förlitade sig på att rätt beslut togs för den fortsatta vården (Digby et al., 2012). 

”You accept it because it’s easy…I think to meself [sic] ‘they are only trying to help you so 

let them do what they think is best” (Digby et al., 2012, s. 61). 

Önskan att få vara kvar i bekant hemmiljö 

Känslor av hemlängtan var ofta en orsak till oro hos patienterna (Digby et al., 2017). Det fanns 

en stark beslutsamhet hos många patienter om att återvända hem till det som var bekant efter 

utskrivningen, även om de avråddes av vårdare och närstående (Cowdell, 2010a; Digby et al, 

2017). En stor del av patienterna uttryckte oro inför att hamna på vårdboende och menade att 

det skulle sänka känslan av välbefinnande och frihet (Cowdell, 2010a; Digby et al., 2012; 

Digby et al., 2017; Hynninen et al., 2015b). Det fanns patienter som var medvetna om att de 

inte hade många år kvar att leva och de var beredda på riskerna som följde med att återvända 

hem till platsen de kände att de hörde till (Digby et al., 2017). 

”I feel that I could be spending it more profitably at home, even if it cut my life shorter//  

Well, sickness is not the worst enemy. Total boredom and the mental suffering that that 

causes, the feeling of uselessness and the fear of // the large industry of nursing homes” 

(Digby et al., 2017, s. 6). 

Det fanns däremot patienter som ändå övervägde att flytta till vårdboende för de var medvetna 

om pressen som hamnade på övriga familjemedlemmar att stötta dem i hemmet (Digby et al., 

2012). 

”the place being what it is, it might be terrible for me, but I think I’ll try and go back and 

see how I can manage” (Digby et al., 2017, s. 6). 

DISKUSSION 

Studiens resultat visade att patienterna i stor utsträckning hade negativa upplevelser av vården 

på sjukhus. De upplevde miljön som stressande, högljudd och att den inte klarade av att möta 

deras behov. Vårdarna kunde med sin närvaro skapa en god vårdmiljö och att tillgängliga 

vårdare var viktig för känslan av trygghet hos patienterna. Patienterna upplevde att bemötandet 

från sjuksköterskorna kunde vara nedlåtande genom att de tilltalades på ett som patienterna 

upplevde nedlåtande sätt och att de behandlades annorlunda jämfört med andra patienter för att 

de hade en demenssjukdom. De upplevde dessutom att de inte gjordes delaktiga i beslut om 

fortsatt vård efter utskrivning och detta gjorde patienterna osäkra och frustrerade. Studiens 

syfte var att belysa hur patienter med demenssjukdom upplever att vårdas på sjukhus. De 

resultat som framkommit i denna studie belyser dementa patienters upplevelser utifrån, 

vårdmiljö, bemötande från sjuksköterskor och tankar inför framtiden. Därmed har syftet med 

studien uppnåtts. 

Metoddiskussion 

Metoden som valdes för denna studie är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. För att göra en 

litteraturstudie är det nödvändigt att det finns en mängd studier av hög kvalitet (Forsberg & 

Wengström, 2016). Inom det studerade området fanns ett relativt begränsat antal artiklar att 
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hitta, vilket har gjort att några artiklar har analyserats som inte enbart har studerats utifrån 

dementa patienters upplevelser, utan även från sjuksköterskors och närståendes upplevelser. 

Därför har bara de delar som tydligt beskriver de dementa patienternas upplevelser analyserats.  

Resultatet i studien utgörs av sju artiklar från fem olika länder, varav endast en av dessa är från 

Sverige. Detta kan påverka resultatet eftersom sjukvårdssystemen i dessa länder kan skilja sig 

från varandra och därmed olika upplevelser av att vårdas på sjukhus hos patienterna. Det som 

talar emot detta är att resultaten var snarlika varandra i samtliga artiklar, vilket ökar resultatets 

överförbarhet. 

De databaser som användes i litteratursökningen var Cinahl och PubMed. Det kan tänkas att 

andra databaser kunde ha valts utöver dessa två och att ytterligare relevanta artiklar kunde 

hittats och därmed lett till ett annat resultat. Forsberg och Wengström (2016) menar dock att 

utbudet av vetenskapliga artiklar i dessa två databaser är rikt och brett och genom att båda 

databaserna använts har studier som bara är träffbara i den ena databasen också inkluderats. 

Sökningar i andra databaser, till exempel Psycinfo, skulle möjligen resulterat i andra relevanta 

artiklar än de som valdes ut för studiens resultat. 

Artiklarna som valdes ut till resultatet skulle inte vara äldre än åtta år, det vill säga att endast 

artiklar från år 2009 och framåt var aktuella för studiens resultat. Det är möjligt att det hade 

funnits ett större antal artiklar som var relevanta för studien syfte om äldre artiklar hade 

inkluderats. Det som talar emot detta är att studiens resultat hade blivit mindre aktuellt eftersom 

forskningen och utformningen av vården utvecklas och kunskaper förändras med tiden. Det 

kunde inneburit att studiens resultat varit baserat på forskning som inte längre är relevant för 

vården av dementa patienter och det hade kunnat leda till sänkt trovärdighet för studien. De 

artiklar som inkluderats i studien var studier med kvalitativ ansats. När syftet är att studera 

upplevelser av ett fenomen är kvalitativ ansats ett lämpligt val för att öka förståelsen och få ett 

helhetsperspektiv på fenomenet som studeras (Forsberg & Wengström, 2016). I detta fallet var 

syftet att studera dementa patienters upplevelser av att vårdas på sjukhus. Kvalitativa studier 

som studerar breda fenomen kan innebära svårigheter med att uppfatta det i texten som är 

väsentligt för studiens resultat som i sin tur kan påverka resultatet (Friberg, 2012).  För att 

undvika detta har insamlad data analyserats manifest, alltså endast analyserat det textnära och 

uppenbara och undvikit teorier och tolkningar av materialet (Forsberg & Wengström, 2016; 

Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Insamlade data har analyserats med Evans (2002) metod för beskrivande syntes. Fördelen med 

denna metod är att resultatet blir lättöverskådligt med teman och subteman. Nackdelen är, 

enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012) att allt för textnära analys kan medföra för stort 

fokus på detaljer och att helheten påverkas. För att undvika detta behövs en viss grad av 

tolkning och abstraktion för att få ett begripligt resultat (ibid.). Att metoden är utformad för 

data som redan har analyserats och att författaren till denna studie noggrant följt 

tillvägagångssättet som Evans (2002) beskriver anses öka studiens trovärdighet. 

Studiens design är en kvalitativ litteraturstudie, men det kan tänkas att en intervjustudie hade 

kunnat göras för att svara an på studiens syfte, då intervjuer är en lämplig metod för att studera 

fenomen inom hälso- och sjukvård. Det hade också kunnat ge en aktuell bild av dementa 

patienters upplevelser av att vårdas på sjukhus. En intervjustudie av dementa patienter är dock 

svår att genomföra eftersom det ställs högre etiska krav på grund av att dementa patienter är en 

särskilt utsatt grupp Lundman och Hällgren Graneheim (2012).  
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Studiens resultat utgörs av ett begränsat antal artiklar från flera olika länder, vilket kan leda till 

ett mindre trovärdigt resultat. Det som talar emot detta är att det framkom efter analysen att 

resultatet i artiklarna var snarlika, vilket kan anses stärka studiens trovärdighet. Studiens 

resultat skrevs i löpande text som kompletterades med citat tagna ordagrant från de 

vetenskapliga artiklarna, vilket ger möjlighet för läsaren att förstå författarens tolkningar och 

resultatets trovärdighet. Relevanta citat kan anses öka studiens trovärdighet (Chekol, 2012; 

Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Endast artiklar som har godkänts av en etisk granskningskommitté har använts i resultatet. 

Genom detta kriterium utgjordes den aktuella studiens resultat av forskning med god etisk 

grund, vilket kan anses öka trovärdigheten. Enligt Forsberg och Wengström (2016) är det 

viktigt för kvaliteten på studien att förförståelsen redovisas och att läsaren därmed kan bilda en 

egen uppfattning om studiens överförbarhet. Därför har de forskningsetiska ställningstaganden 

och författarens egen förförståelse beskrivits i studiens metoddel.  

Resultatdiskussion 

Studiens resultat visade på att patienterna upplevde vårdmiljön som negativ och otrygg. De 

upplevde den som störande, stressande och högljudd. Oljud från larm, telefoner, vårdare och 

andra patienter kunde leda till oro hos patienterna. Röriga korridorer orsakat av utrustning som 

placerats efter vårdarnas behov och att korridorer och salar ofta var identiskt utformade gjorde 

det svårt för patienterna att hitta rätt. Detta bidrog till den negativa upplevelsen av att vårdas på 

sjukhus.  

Annan forskning av Goldberg, Whittamore, Pollock, Harwood och Gladman (2014) påpekar 

också brister i vårdmiljön som oljud, trängsel, röriga korridorer och salar samt brist på 

avskildhet. I en annan studie av Digby & Bloomer, (2014) upplevde inte patienterna vårdmiljön 

lika negativt utan menade att målet med sjukhusvistelsen var att återfå hälsan och att 

vårdmiljön inte var det väsentliga. En möjlig förklaring kan vara att detta sjukhus var nybyggt 

och modernt med en vårdmiljö som var mer utformad och anpassad till dessa patienters behov, 

sett utifrån ljudnivå, utrymme och möjlighet till avskildhet, vilket kan ha lett till att vårdmiljön 

i den studien upplevdes mer positivt (ibid.).  

Ylikangas (2012) skriver att sjukhusmiljön kan upplevas främmande, vilket gäller alla patienter 

oavsett diagnos. Patienten rycks ur sitt vardagliga sammanhang och blir avskuren från 

omvärlden och relationer till andra människor. Miljön kan skapa en känsla av otrygghet hos 

patienten, men miljön kan också skapa en känsla av trygghet hos patienten (ibid.). Wijk (2014) 

skriver att dementa patienter har svårigheter med att tolka och uppfatta miljön de befinner sig i 

och att en miljö som utformats utan vetskap om dementa patienters svårigheter att tolka och 

uppfatta vårdmiljön kan innebära en större belastning för dem. En miljö som däremot är 

utformad med kunskap om dessa svårigheter kan stödja nedsatta funktioner och leda till ökat 

oberoende, trygghet och välbefinnande för den demente patienten (ibid.).  

Mot denna bakgrund är det viktigt att sjuksköterskan är medveten om vikten av en god 

vårdmiljö för upplevelsen av välbefinnande och trygghet. En del saker är svåra att påverka, 

t.ex. arkitekturen på avdelningarna och larm samt telefoner som ringer. Genom att vara 

medveten om det som går att påverka i vårdmiljön t.ex. placering utav utrustning, ge möjlighet 

till avskildhet och om möjligt undvika vissa oljud kan vårdmiljön utformas bättre efter de 

dementa patienternas behov. Det är också viktigt att sjuksköterskor är med och bidrar med sina 

kunskaper om dementa patienter för att utforma en vårdmiljö som tar hänsyn till deras behov. 

En vårdmiljö som är bättre utformad efter de dementa patienternas behov skulle kunna leda till 
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att känslan av otrygghet minskar och att välbefinnandet ökar. För att kunna möjliggöra detta är 

det därför viktigt att sjuksköterskan är medveten om de särskilda behov som dementa patienter 

har och arbetar för att tillfredsställa dessa behov.  

Resultatet visade även på att när vårdare var närvarande fysiskt och genom att vara tillgängliga 

för patienterna observerades få tecken på oro eller obehag och patienterna visade istället tecken 

på välbefinnande. Detta förekom även när vårdarna genomförde aktiviteter med patienterna 

som inte ingick i de vanliga rutinerna på avdelningen. När vårdarna av olika anledningar inte 

var i närheten ökade oron hos patienterna. Flera patienter uppgav att det var viktigt att vårdare 

fanns tillgängliga eftersom de förmedlade en känsla av trygghet.  

Annan forskning av Scerri, Innes och Scerri (2015) visar liknande resultat. Möjligheterna för 

patienterna att uppleva sjukhusvistelsen positivt var bara möjligt om vårdarna engagerade sig i 

sina patienter och spenderade tid med dem. Det räckte inte bara med detta, utan det var 

nödvändigt att vårdarna visade genuint intresse för patienterna. Positiva upplevelser uppkom 

även när vårdarna gjorde något extra för patienterna som inte ingick i den normala vårdrutinen 

och på dessa sätt kunde vårdarna öka välbefinnandet hos patienterna (ibid.).  

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att ett vårdande med grund i patientperspektivet måste 

beröra patientens värld. Att vårda med ett patientfokus kräver en grund i livsvärlden för att med 

öppenhet inför patienten förstå hur hälsa, välbefinnande, lidande, sjukdom och vård upplevs. 

Dahlberg och Segesten (2010) betonar även vikten av att vårdare inte bara följer rutiner, utan är 

öppna och följsamma för patienten och den aktuella situationen. Patienten kan uppleva behag i 

mötet med trygga vårdare som inte enbart förlitar sig på rutiner (ibid.). Wiklund (2003) skriver 

att människan strävar efter trygga relationer till andra människor. När människan utsätts för 

lidande, till exempel rädsla och sjukdom, söker denne lindring genom omvårdnad och tröst. 

Vetskapen om att andra människor finns tillgängliga ger en känsla av trygghet (ibid.). Detta 

gäller för alla patienter.  

Det är av vikt att sjuksköterskor är medvetna om sin roll i att skapa välbefinnande och trygghet 

hos patienten genom att vara närvarande och öppna samt visa intresse för patienten genom att 

ta del av dennes livsvärld. Sjuksköterskors förhållningssätt och vårdande är därför lika viktigt 

som den fysiska vårdmiljön för att skapa en vårdmiljö som upplevs positiv av patienterna. För 

att uppnå detta behöver sjuksköterskor fokusera på andra behov hos patienten än de som enbart 

är relaterade till patientens sjukdom. Det kan finnas flera hinder för detta. Ett kan vara att 

sjuksköterskor inte har tillräckliga kunskaper om vikten av sin egen roll för patienternas 

välbefinnande. Ett annat kan vara en pressad arbetssituation som medför att det inte alltid finns 

tid att tillgodose andra behov än de behov som är relaterade till patientens sjukdom. Dessutom 

kan klimatet mellan sjuksköterskor och andra vårdare på avdelningen vara så pass rutinstyrt att 

det inte är accepterat att göra något extra för patienterna som inte ingår i den vanliga rutinen. 

Det är därför viktigt att dessa hinder för att förebyggs och att det erbjuds en vård som inte 

enbart relaterar till patientens sjukdom, utan fokuserar på patientens andra behov. 

Det framkom i resultatet att nedlåtande bemötande mot patienterna från vårdarna 

förekom. Patienterna uppgav att sjuksköterskorna tilltalade dem nedlåtande ibland, att de 

bemöttes på ett sätt som bättre passade små barn och att de fick restriktioner i form av 

tillsägelser, uppmaningar och hinder som sänggrindar och bälten. Detta upplevdes 

mycket negativt av patienten och var en källa för konflikter mellan patienter och vårdare. 

Att patienterna upplever detta sätt att bli tilltalade som något negativt framkom även i 

studien av Williams, Herman, Gajewski och Wilson (2009), och Herman och Williams 
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(2009). När vårdare tilltalade äldre patienter på det sättet, benämnt som ”elderspeak” i 

artikeln, var sannolikheten högre att patienterna vägrade ta emot vård. Det ökade också 

sannolikheten att patienterna reagerade aggressivt. När sjuksköterskorna däremot 

tilltalade patienterna på ett vanligt sätt minskade risken för att patienten skulle motsätta 

sig vård.  

Dahlberg och Segesten (2010) menar att trots alla ambitioner om att ge en god vård är det 

inte alltid som det blir rätt och den vård som ges är inte vårdande. Det kan innebära att 

patienten kränks, försummas eller upplever vanmakt gentemot vårdaren. När detta sker 

kan ett vårdlidande uppstå. Vårdlidandet uppstår ofta till följd av att vårdares 

omedvetenhet om sitt handlande, bristande kunskap eller ett oreflekterat arbetssätt (ibid.; 

Wiklund Gustin, 2014). Om sjuksköterskan endast utgår från sitt eget perspektiv eller 

kunskaper och inte tar del av den unika patienten är risken stor att det leder till ett 

vårdlidande (Wiklund, Gustin, 2014).  

För att kunna ge patienten en god vård är det viktigt att sjuksköterskor är medvetna om 

hur de bemöter patienten och att de reflekterar över sitt förhållningssätt gentemot 

patienten samt hur det upplevs av patienten. Sjuksköterskor behöver vara medvetna om 

att den demente patienten är en människa, precis som andra patienter men som har en 

sjukdom som påverkar minnet och den kognitiva förmågan vilket kan göra dem 

förvirrade och ibland aggressiva. Det som är viktigt att tänka på är att även dementa 

patienter lägger märke till när de inte blir bemötta som individer. Genom att 

sjuksköterskor reflekterar över sitt förhållningssätt i mötet med patienten kan därför 

många av dessa situationer när den demente patienten upplever sig behandlas nedlåtande 

undvikas.  

I resultatet framkom även att patienterna upplevde frustration och osäkerhet som följd av att de 

inte gjordes delaktiga och kunde påverka beslut om sin vård. Många visste inte vilka åtgärder 

som planerades för dem efter utskrivning och en del visste inte heller varför de lagts in på 

sjukhus. De upplevde att de hade lämnats utanför beslutsfattandet, vilket stämde i en del fall 

där anhöriga och vårdare hade fattat beslut som patienten inte informerats om.  

I forskning utav MacMillan (2016) påpekas det att när patienter inte involveras i sin vård 

känner de att de berövats från beslut om sin vård. Detta framträdde särskilt i planerandet och 

genomförandet av utskrivningen. Patienterna upplevde att de inte gjorts delaktiga i planeringen 

och att de inte fått den informationen de ansåg sig behöva. Det gjorde att de inte kände sig redo 

för utskrivningen. Detta kan påverka patienternas mentala hälsa negativt och i synnerhet de 

dementa patienterna (ibid.).  

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att det vårdlidande som uppstår till följd av att patienten 

inte känner att den är värd lyssnas till är kopplat till känslan av otrygghet. Patienten 

uppmärksammas inte och det leder till att de inte får ta en aktiv del i sin vård. När de inte blir 

delaktiga i sin vård kan de känna sig maktlösa och förödmjukade. Detta kan leda till ett 

vårdlidande och gäller för alla patienter oavsett vilken sjukdom de lider av (ibid.). Dahlberg 

och Segesten (2010) påpekar också vikten av vården inte undervärderar den dementa patientens 

förmåga till självbestämmande, utan låter de ta aktiv del i sin vård.  

Dementa patienter kände osäkerhet inför utskrivningen eftersom de inte fått tillräckligt med 

information och har inte fått vara med i och ta del av de beslut som fattats kring dennes vård. 

Det kan ses som att den demente patientens åsikter ansetts värda att ta i beaktande när det gäller 

beslut om vården på grund av sjukdomen. I studiens resultat framkom att i flera fall har de 
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dementa patienterna relativt god självinsikt och har goda möjligheter till självbestämmande. 

Det är därför viktigt att sjuksköterskor inte förringar den demente patientens möjligheter till 

självbestämmande, utan låter patienten aktivt ta del i sin egen vård. Det är också viktigt att 

sjuksköterskor informerar patienten om det som planeras för att patienten inte ska känna 

osäkerhet inför vad som händer efter utskrivningen. 

Vidare forskning 

Studien visar att det finns brister men också vilka förbättringar som bör göras avseende vården 

av dementa patienter. Vidare forskning utifrån patienternas upplevelser av nedlåtande 

bemötande och att patienterna inte görs delaktiga kan genomföras för att öka kunskaperna om 

dessa företeelser. Detta för att sjuksköterskor ska bli medvetna om sitt förhållningssätt 

gentemot dementa patienter och reflektera över det för att ge en bättre vård för dessa patienter. 

Slutsatser 

Det som kommit fram i denna studie är att dementa patienter upplevde sjukhusvistelsen 

negativt överlag men det fanns också undantag. När dementa patienter vårdades i en vårdmiljö 

som var utformad för deras behov och när de fick ett gott bemötande från sjuksköterskor så 

ökade känslan av välbefinnande och trygghet. När dementa patienter vårdades i en miljö som 

inte var utformad efter deras behov och när bemötandet från sjuksköterskor var bristande ledde 

det till ökad otrygghet och ökad oro. I studien framkom vårdmiljöns betydelse för patienters 

upplevelser av sjukhusvården och att sjuksköterskor behöver bidra med sina kunskaper för att 

utforma en vårdmiljö som är anpassad efter dementa patienters behov. Det har även 

framkommit att sjuksköterskor ibland brister i sitt bemötande och behöver reflektera över detta 

för att kunna bemöta de dementa patienterna på ett korrekt och professionellt sätt. Det finns 

även behov av att sjuksköterskor gör dementa patienter delaktiga i beslut om deras vård och 

inte undervärderar deras förmåga till självbestämmande. Det kan tänkas att mer kunskap kan 

hjälpa sjuksköterskor att utforma vårdmiljön och bemöta dementa patienter på ett sätt som tar 

hänsyn till deras behov och därmed leder till en vård som upplevs som mer positiv av de 

dementa patienterna.  
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Databas Datum Sökord Antal 

Träffar 

Utvalda 

artiklar 

CINAHL 20171031 Dementia (MM) 8679  

  AND Acute Care (MM) 45  

  AND Aged (MH) 16 2 

CINAHL 20171031 Dementia (MM) 8679  

  AND Patient Attitudes (MM) 65  

  AND Gerontologic Nursing (MH) 2 1 

CINAHL 20171031 Dementia (MM) 8679  

  AND Professional- Patient Relations (MM) 55  

  AND Aged (MH) 23 1 

CINAHL 20171031 Dementia (MM) 8679  

  AND Patient Attitudes (MM) 65  

  AND Inpatients (MM) 6 1 

CINAHL 20171031 Dementia (MM) 8679  

  AND Patient Attitudes (MH) 111  

  AND Aged (MH) 61 1* 

PubMed 20171102 Dementia OR Alzheimer Disease OR 

Dementia, Vascular (Majr) 

116 550  

  AND Nurse-Patient Relations (Majr) 331  

  AND Patients/Psychology (MeSH) 3 0* 

PubMed 20171102 Dementia OR Alzheimer Disease OR 

Dementia, Vascular (Majr) 

116 550  

  AND Nurse-Patient Relations (Majr) 331  

Databas Datum Sökord Antal 

Träffar 

Utvalda 

artiklar 

  AND Patients/Psychology (MeSH) 3 0* 

PubMed 20171102 Dementia OR Alzheimer Disease OR 

Dementia, Vascular (Majr) 

116 550  

  AND Patient Satisfaction (MeSH) 237  

  AND Hospitalization (MeSH) 12 0* 

PubMed 20171102 Dementia OR Alzheimer Disease OR 

Dementia, Vascular (Majr) 

116 550  

  AND Inpatients (MeSH) 172  

  AND Aged (MeSH) 136  

  AND Geriatric Nursing (MeSH) 9 0* 

 

* I sökningen uppkom flera artiklar som redan valts ut. Således valdes endast de nya artiklarna 

ut från denna sökning. 

Den sjunde artikeln (Digby, R., Lee, S., & Williams, A. (2017) The liminality of the patient 

with dementia in hospital) som analyserats är så pass nypublicerad att den ännu inte har 

klassificerats med MeSH-termer och kunde därför inte inhämtas med ämnesordsökning i 

PubMed (artikeln är ej publicerad i CINAHL). Artikeln har inhämtats genom att titta i de 

citeringar till andra studier av de utvalda artiklarna i Google Scholar. Artikeln söktes sedan 

med titel i PubMed och gick att hitta där.  
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* C. Forsberg & Y. Wengström, 2003.  

Checklista för kvalitativa artiklar*  

A. Syftet med studien?  

.................................................................. ..................................................................  

Vilken kvalitativ metod har använts? ..................................................................  

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? Ja □ Nej □  

 

B. Undersökningsgrupp  

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna.)  

Ja □ Nej □  

Var genomfördes undersökningen? ..................................................................  

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

..................................................................  

Vilken urvalsmetod användes? □ Strategiskt urval  

□ Snöbollsurval □ Teoretiskt urval □ Ej angivet  

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund). 

.................................................................. 

..................................................................  

Är undersökningsgruppen lämplig? Ja □ Nej □ 

  

C. Metod för datainsamling  

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? 

Ja □ Nej □  

Beskriv: .................................................................. ..................................................................  

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? Beskriv:  

..................................................................  
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Ange datainsamlingsmetod:  

□ ostrukturerade intervjuer  

□ halvstrukturerade intervjuer   

□ fokusgrupper ∙ observationer  

□ video-/bandinspelning   

□ skrivna texter eller teckningar  

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? Ja □ Nej □  

 

D. Dataanalys  

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

..................................................................  

Ange om: 

□ teman är utvecklade som begrepp  

□ det finns episodiskt presenterade citat 

□ de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna □ svaren är 

kodade  

Resultatbeskrivning: .................................................................. 

..................................................................  

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? Ja □ Nej □  

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? Ja □ Nej □  

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? Ja □ Nej □  

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? Ja □ Nej □  

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? Ja □ Nej □  

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?  

Ja □ Nej □  
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E. Utvärdering  

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? Ja □ Nej □  

Stöder insamlade data forskarens resultat? Ja □ Nej □  

Har resultaten klinisk relevans? Ja □ Nej □  

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? Ja □ Nej □  

Finns risk för bias? Ja □ Nej □  

Vilken slutsats drar författaren? .................................................................. 

..................................................................  

Håller du med om slutsatserna? Ja □ Nej □  

Om nej, varför inte? ..................................................................  

Ska artikeln inkluderas? Ja □ Nej □  
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Författare 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Cowdell, F. 

 

(2010a) 

 

Storbritannien 

 

International journal 

of older people 

nursing 

The Care of 

older people 

with dementia 

in acute 

hospitals. 

Att utforska 

patienters och 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

vården som 

mottas av äldre 

personer med 

demens på 

akutsjukhus. 

Kvalitativ 

etnografisk studie 

med 

observationer och 

intervjuer. 

n= 11 Patienter- Tre kategorier formades. 

Upplevelsen av att vara på sjukhus, 

interaktionen med vårdare och oro 

för framtiden. 

 

Sjuksköterskor- Tre kategorier 

formades. Vårdfilosofier för personer 

med demens, värdet sjuksköterskor 

förknippar med sitt arbete, och 

sjuksköterskors förmåga att erbjuda 

vård. 

Hög 

kvalitet 

Cowdell, F. 

 

(2010b) 

 

Storbritannien 

 

Nursing Standard 

Care of older 

people with 

dementia in 

acute hospital 

setting. 

Att undersöka, 

patienters och 

sjuksköterskors 

erfarenheter, i 

relation till den 

vård som erbjuds 

och mottas av 

äldre personer 

med demens i en 

akutsjukhusmiljö. 

Kvalitativ 

etnografisk studie 

med 

observationer och 

intervjuer. 

n= 11 Två huvudsakliga kategorier 

beskrevs, ”Patienters upplevelser av 

vård”, och ”Sjuksköterskors 

upplevelser av att ge vård.” 

Resultaten fokuserade kring 

svårigheten att vara dement och 

vårdas på sjukhus, och att det 

medförde stress. Sjuksköterskor hade 

bristande stöd, utbildning och 

empati. 

 

Hög 

kvalitet 
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Författare 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Digby, R., Moss, 

C., & Bloomer, M. 

 

(2012) 

 

Australien 

 

International 

journal of older 

people nursing  

Transferring 

from an acute 

hospital and 

settling into a 

subacute 

facility: 

the experience 

of patients with 

dementia. 

Att förstå hur 

äldre patienter 

med mild till 

måttlig demens 

upplevde flytten 

från akut vård till 

subakut vård och 

invänjnings-

perioden. 

Kvalitativ studie 

med 

halvstrukturerade 

intervjuer. 

n= 8 Fem kategorier identifierades. 

 

- Faktorer i anpassandet till den nya 

miljön. 

- Vårdares attityd mot personer med 

demens. 

- Förlorad kontroll. 

- Stöd från familjen. 

- Oro för framtiden. 

Hög 

kvalitet 

Digby, R., Lee, S., 

& Williams, A. 

 

(2017) 

 

Australien 

 

Journal of clinical 

nursing 

The liminality 

of the patient 

with dementia in 

hospital 

Att utforska 

dementa patienter 

på geriatriska 

vårdavdelningars 

upplevelser för att 

kritiskt utvärdera 

den vård som 

mottas av de 

patienterna. 

Kvalitativ 

etnografisk studie 

med 

observationer och 

intervjuer. 

n= 30 Resultatet delades in i fem teman. 

- ”Jag hör inte hemma här”: 

Patientens perspektiv. 

- Att vara vilse i omgivningen. 

- Tristess 

- Oro inför utskrivning. 

- Intersubjektivitet 

Hög 

Kvalitet 
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Författare 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Edvardsson, D., 

Sandman, P-O., & 

Rasmussen, B. 

 

(2012) 

 

Sverige 

 

Journal of clinical 

nursing 

Forecasting the 

ward climate: a 

study from a 

dementia care 

unit 

Att utforska det 

psykosociala 

klimatet och dess 

inflytande på 

välbefinnandet 

hos personer med 

demens på en 

geriatrisk 

vårdavdelning 

Kvalitativ studie, 

utifrån grundad 

teori. Data 

insamlades 

genom 

observationer. 

n=24 Resultatet delades in i tre kategorier. 

Delar plats och ögonblick, delar plats 

men inte ögonblick, och delar varken 

plats eller ögonblick. Med det visade 

resultaten på hur dementa patienters 

välbefinnande påverkades av 

vårdares närvaro, och att de bidrog 

att stödja ett gott psykosocialt klimat 

för patienterna. 

Hög 

kvalitet 

Hung, L., Phinney, 

A., Chaudhury, H., 

Rodney, P., 

Tabamo, J., & 

Bohl, D. 

 

(2017) 

 

Kanada 

International 

journal of older 

people nursing 

“Little things 

matter!” 

Exploring the 

perspectives of 

patients 

with dementia 

about the hospital 

environment 

Att utforska 

dementa 

patienters 

perspektiv om 

sjukhusmiljön. 

 

Kvalitativ 

etnografisk studie 

med 

observationer och 

intervjuer. 

n=5 Fyra kategorier identifierades. 

 

- En plats som möjliggör oberoende. 

- En säker plats. 

- En plats som stödjer sociala 

interaktioner. 

- En plats som respekterar patienters 

rättigheter.  

Hög 

kvalitet 
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Författare 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitet 

Hynninen, N., 

Saarnio, R., & 

Isola, A. 

 

(2015) 

 

Finland 

 

Journal of clinical 

nursing 

Treatment of 

older people with 

dementia in 

surgical wards 

from the 

viewpoints of the 

patients and close 

relatives 

Att beskriva hur 

äldre personer 

med demens 

behandlas på 

kirurgiska 

vårdavdelningar 

utifrån 

patienternas och 

närståendes 

perspektiv. 

 

Kvalitativ studie 

med 

ostrukturerade 

intervjuer. 

n= 7 Tre kategorier identifierades. 

 

- Det personliga jaget. 

- Jaget som håller fast vid det 

nuvarande. 

- Det sjukdomsrelaterade jaget. 

Hög 

kvalitet 
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Nyckelfynd Tema Subtema 

Most patients found the ward environment disturbing and noisy 

looking alarmed as the telephone rang and call-bells buzzed. (Cowdell, 

2010a) 

Patienters upplevelse av vårdmiljön 

 

Upplevelser av otrygg 

vårdmiljö 

Another patient nodded her head and agreed with the statement that 

having nurses available and nearby would help her feel safe. (Hung et 

al., 2017) 

Vårdares närvaro skapar en 

god vårdmiljö 

The patients, however, sat for hours and had nothing to do. The 

participants expressed their feelings of boredom... (Hung et al., 2017) 

Upplevelser av tristess och  

behovet av sociala aktiviteter. 

…it was evident that what was really important in their care 

experiences was to be treated as someone who mattered. (Hung et al., 

2017) 

Upplevelser av bemötande från 

sjuksköterskor 

Upplevelser av gott bemötande 

The lack of engagement between the nurses and the patients was a 

major source of anxiety for the patients who felt that they were being 

ignored. (Digby et al., 2017) 

 Upplevelser av oengagerat 

bemötande 

…everyone’s darling, sweetheart, lovey and all the rest of it… and one 

// called me ‘sweetheart’ and I certainly didn’t see myself in that role at 

all. // I thought to myself – huh! (Digby et al. 2012) 

 Upplevelser av nedlåtande 

bemötande 

The concept of being an outsider was illustrated by the participants in a 

number of ways including expressing anxiety about the discharge plan, 

pacing with a view to escaping the ward and resigned sadness. (Digby 

et al. 2017) 

Patienters osäkerhet inför framtiden Osäkerhet till följd av att inte 

inkluderas i sin vård 

The patients in this study almost universally feared residential care 

placement which was considered the ultimate denial of freedom. 

(Digby et al. 2017) 

 Önskan att få vara kvar i 

bekant hemmiljö 

 

 


