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SAMMANFATTNING 

Denna studie belyser vårdares bemötande av personer med demenssjukdom. Studiens 

metod är en allmänlitteraturstudie där 10 artiklar valts ut som grund för analys. I resultatet 

framkom tre grundläggande faktorer för ett gott bemötande inom demensomsorgen. Dessa 

faktorer är; en god människosyn, en etablerad kommunikation mellan vårdare och patient 

samt att respektera patientens integritet och lyfta dennes autonomi. Studien visar att det 

råder en allmän konsensus om att ett individbaserat bemötande bör ges till patienter med 

demenssjukdom men att den inte alltid kommer naturligt i den kliniska 

omvårdnadssituationen. Synen på individen som en unik människa är grundläggande för 

ett gott bemötande. Studien för även en diskussion kring möjligheten för patienten att 

fatta egna beslut, och vad som styr denna möjlighet.  

För att öka det goda bemötandet inom demensomsorgen visar denna studie på vikten av 

att utarbeta verktyg för att etablera en god kommunikation. Framför allt betonas att 

vårdare bör få utökad kunskap om icke-verbal kommunikation och hur man tolkar denna, 

samt att använda sig mer av beröring i sitt omvårdnadsarbete.  

  

Nyckelord: Demens, bemötande, människosyn, kommunikation, autonomi  



SUMMARY  

This study highlights carer’s treatment of people with dementia. The applied method is 

general literature study were 10 articles were chosen for further analysis.  From the 

result three basic elements of good treatment emerge related to the topic, dementia care. 

These are: a good humanity, an established communication between carers and patients 

and to respect patient integrity and highlight their autonomy. The study shows that there 

is a general consensus that individual-based treatment should be given to patients with 

dementia, but it does not always come naturally in the clinical nursing situation. The 

view of the individual as a unique human being is fundamental to good treatment. The 

study obtains a discussion about the ability of patients to make their own decisions, and 

what controls this possibility.  

In order to increase the good treatment in dementia care, this study draws the conclusion 

of a need to develop tools so good communication can be established. In particular, this 

study stress that carer’s should have increased knowledge of non-verbal communication 

and how to interpret this, and to make further use of touch in their nursing work. 
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1 INLEDNING 

Idag lever ungefär 148 000 personer med en demenssjukdom i Sverige.  Ju längre upp i 

åldrarna man tittar desto vanligare är den. I åldersgruppen 65 och äldre finner man 8 

procent med en diagnostiserad demenssjukdom, medan om man begränsar sig till 90 och 

äldre är nära hälften i denna åldersgrupp drabbade av en demenssjukdom (Socialstyrelsen, 

2010). När 40-talisterna kommer upp i cirka 80 års ålder runt 2020 förväntas antalet 

personer med en demenssjukdom öka avsevärt (Socialdepartementet 2003:47). Den 

förutfattade meningen gäller att personer med demenssjukdom inte får den adekvata 

omvårdnaden som önskas. I och med progressen av sjukdomen, utlämnas individen i 

händerna på hälso- och sjukvårdssektorn. En åldrande befolkning och ett erkännande av 

demenssjukdomarnas existens har satt igång en process av att ta fram riktlinjer inom 

hälso- och sjukvården för hur demensvården ska bedrivas. Jag fick uppfattningen, när jag 

läste litteratur i ämnet att det råder en oklarhet i vilket bemötande som bör ges patienter 

med demenssjukdom för att de ska uppleva positivt laddade omvårdnadssituationer. När 

gruppen av patienter med demenssjukdom ökar kraftigt om några år, kommer även 

gruppen vårdare av patienter med demenssjukdom öka kraftigt. Därav tror jag att den 

kliniska verksamheten har mycket att vinna på att redan nu utforska vilket bemötande 

som bör ligga till grund i omvårdnadssituationen. Denna studie syftar således till att 

belysa det bemötande som vårdare ger till patienter med demenssjukdom när de vårdas på 

särskilda boenden. På så sätt hoppas jag att uppsatsen kommer att bidra till att vårdare får 

en ökad förståelse för vilka faktorer som styr bemötandet och att detta sedan genererar i 

ett ökat välbefinnande hos patienten.   
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2 BAKGRUND  

2.1 Demenssjukdomarnas symtom och konsekvenser för individen 

Demens är ett syndrom med vissa gemensamma symtom. Det symtom som måste 

återfinnas i alla demenssjukdomar är minnesstörning. Det finns idag inget botemedel för 

någon demenssjukdom. Därför inriktas åtgärdsprogram till att på olika sätt bidra till ett 

minskat lidande och ett ökat välbefinnande hos personer med demenssjukdom och deras 

anhöriga. Den vanligaste demensformen är alzheimer där nervceller i hjärnan förtvinar 

efterhand och dör, framförallt i tinning- och hjässloberna (Socialstyrelsen, 2010). 

Alzheimer utgör 50-70 procent av alla personer med en demenssjukdom. Vaskulärdemens 

utgör ca 20-25 procent av personer med demenssjukdom och uppstår efter sjukliga 

förändringar i hjärnans blodkärl och cirkulation. Hur demenssjukdomen tar sig i uttryck 

samt hur sjukdomsförloppet ser ut beror på var i hjärnan skadorna uppstår. Demens 

ansågs före år 1970 vara en del av det naturliga åldrandet och diskussionen kring demens 

som ett patologiskt tillstånd är således relativt ny (Socialdepartimentetsrapport 2003:47). 

Det finns ett antal olika utredningsmetoder att tillgå och personer som vill utreda sig för 

en eventuell demenssjukdom kan söka sig till en utredningsenhet för detta ändamål.  

Hälso- och sjukvården saknar dock enkla metoder för att fastställa en demenssjukdom och 

mörkertalet av personer som lever med en demenssjukdom är troligen stort 

(Socialstyrelsen 2010).  

 

Att drabbas av alzheimer innebär enligt Naue och Kroll (2008) att förlora kontrollen över 

sina minnen, tankar och sitt språk. Demenssjukdomar ses av gemene man enligt Schermer 

(2003) som ett framtida skräckscenario för den enskilda individen, något som påtagligt 

försämrar välbefinnandet och livskvaliteten. Naue och Kroll (2008) menar att i ett 

samhälle som sätter stort värde på individens kognitiva och produktiva förmåga blir 

patienten med demenssjukdomen inte bara en svart prick på kartan utan även en källa till 

rädsla för personer utan demenssjukdom.  

Enligt Schermer (2003) och Naue Kroll (2008) resulterar hjärnskadorna som uppstår till 

följd av demenssjukdomen i att patienten i utomståendes ögon förlorar en del av jaget och 

därmed även en del av sin identitet. Då det inte finns någon möjlighet att återfå förmågor 

som gått förlorade som ett resultat av demenssjukdomen, återupprättas aldrig synen på 

patienten som någon med fullgod identitet (Naue och Kroll (2008). Att förlora förmågor 
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som att resonera och bilda tankemönster anses således leda till att patienten förlorar en del 

av sin identitet men i studien av Naue och Kroll ställs frågan ifall detta stämmer. Hur man 

uppfattar denna förlust av förmågor kan tänkas ha mer att göra med förändringar mellan 

patienter med demens och personer utan demenssjukdom i deras sätt att kommunicera. I 

studien av de Boer, Hertogh , Droes, Riphagen, Jonker och Eefsting (2007) gjordes en 

genomgång av litteraturen ur patientens perspektiv de upptäckte att minnesförlusten var 

den som enskilt förde med sig störst problematik. Patienterna rapporterade även om 

svårigheter med kommunikation och orientering, samt en känsla av att förlora kontroll, 

autonomi och självständighet. De förlorade förmågorna beskrevs påverka jaget, 

självförtroendet och personligheten vilket påverkade patientens upplevelse av respekt och 

värdighet. Känslor av förvirring, chock, ångest och sorg var också förknippade med att 

leva med en demenssjukdom. Vissa patienter uppgav att de tog lättare på symtomen än 

omgivningen vilket kan ses som en indikator på att ett liv med demenssjukdom inte alltid 

behöver ha en så negativ inverkan på individen som man tidigare trott. Det fanns även en 

mindre grupp med patienter som uttryckte tankar och känslor av välbefinnande i samband 

med sin demenssjukdom (de Boer et al. 2007). 

2.2 Sjuksköterskans arbete inom demensvården  

Sjuksköterskan i primärvården är ofta en av de första som kommer i kontakt med personer 

med demenssjukdom inför olika typer av besök samt vid utredning (Socialstyrelsen, 

2010). När sjukdomen utvecklats och personen med demenssjukdom inte längre klarar sig 

i hemmet är det sjuksköterskan som möter personen ifråga på ett särskilt boende. Där 

samarbetar sjuksköterskan med enhetschefen och har ofta även en viss arbetsledande/ 

handledande funktion. Sjuksköterskor med spetskompetens inom demensvård är allt 

vanligare inom den kommunala omsorgen. Detta har medfört att personer med 

demenssjukdom blivit bättre omhändertagna och den övriga personalen fått bra stöd i 

arbetet (Socialdepartimentet 2003:47).  

 

Enligt den etiska koden av ICN ska sjuksköterskan främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa samt lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). De tre etiska 

principerna om filantropi – att göra gott och agera utifrån patientens bästa, non-

maleficience – att inte skada och respekten för patientens autonomi förs fram av Meier 

och Cassel (1986) samt Woods och Pratt (2004). Enligt Meier och Cassel bör vården utgå 

från tanken om individens autonomi och detta fungerar oftast väl när personen är 
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kognitivt frisk och sjuksköterskan fritt kan vårda med tanke på dennes bästa. När 

personen har förlorat kognitiva funktioner kan det dock innebära att filantropin går före 

autonomin. Det kan ge konsekvenser som att sjuksköterskan ska avgöra vad som är 

individens bästa samtidigt som det genererar minst skada för den enskilde. Detta är inte 

alltid så lätt och kallas ibland för paternalism. Paternalism inom sjukvården uppstår när 

sjuksköterskans beslut väger tyngre än patientens önskan och anses oförenligt med 

värderingarna inom vårdkulturen, men vid omvårdnad av personer med demenssjukdom 

behöver så inte vara fallet (a.a.). Mattiasson och Andersson (1995) påpekar att vårdarnas 

attityd i förhållande till autonomi är avgörande för individens möjlighet att dels agera 

autonomt, dels att vara ansvarig för sina handlingar.  

 

Inom omvårdnaden av personer med demenssjukdom är sjuksköterskans uppgift enligt 

Naue och Kroll (2008) att hjälpa patienten flytta fokus från förlusten av förmågor till att 

fokusera på att öka känslan för sin person, för sin identitet och för den positiva 

självkänslan. Demenssjukdomen orsakar en gradvis försämring av de kognitiva 

funktionerna och individen kan få stöd via coping (verktyg för att stärka individen vid 

fysiskt och emotionellt påfrestande situationer) att anpassa sig i takt med sjukdomens 

progress enligt Boer et al. (2007). Enligt en studie av Brodaty, Draper och Low (2003) där 

77 av 201 deltagande var sjuksköterskor, var de fem högst rankande attributen hos 

patienter med demenssjukdom negativa; patienterna ansågs oroliga, oförutsägbara, 

ensamma, rädda/ sårbara och vårdarna ansåg sig ha lite kontroll över deras svåra 

beteende. Attributen hade en helt eller delvis överensstämmighet bland 88 procent av 

deltagarna (a.a.). Mattiasson och Andersson (1995) beskriver att sjuksköterskor är den 

grupp som ger mest utrymme för individens preferenser. Detta kanske på grund av att 

sjuksköterskor blir lärda att det är moraliskt förenligt att behandla individen med respekt 

för dennes autonomi (a.a.).  

2.3 Riktlinjer för bemötande av personer med demenssjukdom 

De Nationella Riktlinjerna för Demensvård (Socialstyrelsen, 2010) slår fast att 

demensvården bör bedrivas utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och 

multiprofessionellt teambaserat arbete. Det betyder att vården ska ta sin utgångspunkt i 

personen med demenssjukdoms livsvärld och bemöta denne som en person med 

upplevelser, självkänsla och rättigheter oavsett eventuella avtagande funktioner eller 

förmågor. Socialstyrelsen (2010) beskriver patientens livsvärld som ett begrepp där 
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patientens förnimmelse av sin omgivning står i centrum för hur världen uppfattas. Hur 

bemötandet av personer med demenssjukdom bör ta sig i uttryck av vårdare 

överensstämmer i Socialdepartementets (2003:47) och Socialstyrelsens (2010) 

publikationer. Relationen mellan personen med demenssjukdom och vårdare är det 

primära. Vårdaren ska bemöta personen med demens som ett subjekt, en medmänniska, 

med fokus på respekt och upprätthållande av personen med demenssjukdoms värdighet. 

Människovärdet, rätten till ett respektfullt bemötande där personens värdighet upprätthålls 

oavsett hur sjuk och svag man är, är ett lagbundet faktum genom Hälsa- och 

sjukvårdslagen (socialdepartementet, 2003).  

 

Omvårdnaden inom alla kategorier är på väg att övergå till en mer individfokuserad vård 

även inom demensvården. Enligt Suhonen et al. (2009) innebär individbaserad 

omvårdnad att vårdaren i mötet med patienten tar fasta på den enskilda individen och ger 

vård som tillmötesgår dennes individuella behov. Vårdaren erkänner därmed patienten 

som en unik person. Vårdaren bör iaktta patientens egenskaper, kliniska situation, 

livssituation och dennes preferenser för att kunna främja patientmedverkan när beslut ska 

fattas. Alltså, dels ska vårdaren anpassa sina åtgärder efter den enskilda individen, och 

dels ska denne lämna utrymme för patienten att sätta sin individuella prägel på 

omvårdnadssituationen (Suhonen et al., 2009). Oftast är det dock inte personalens attityd 

enligt Mattiasson och Andersson (1995) som sätter gränser för hur mycket man tar 

patientens preferenser i beaktan utan tidsbristen. Hur omvårdnadstillfället gestaltar sig 

styrs hellre utifrån vilken tidsram som vårdarna arbetar inom än viljan till att ta hänsyn till 

patientens önskemål. Detta överensstämmer med fynden i en studie skriven av Murphy 

(2005) där vårdarna satte tidsramen i direkt proportion till hur väl individbaserad 

omvårdnad kunde implementeras i arbetsmiljön. Murphy (2005) beskriver i sin studie 

olika viktiga attribut hos vårdarna vid bemötandet. Dessa är till exempel vänlighet, 

empati, ”känna för” och lyssna. Vårdaren behöver även ha en positiv inställning till 

arbetet med äldre samt kunskaper i att utveckla ett förhållningssätt där individen blir en 

naturlig del av gemenskapen. Individens autonomi kunde tas tillvara då vårdarna visade 

en flexibilitet i rutinerna, men inte om vårdaren ansåg att rutinerna inte kunde brytas. 

Vårdarna ansåg dock att vården bör utgå från ett holistiskt, individualiserat och 

familjecentrerat perspektiv. 
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2.4  Autonomi och integritet  

Välbefinnande är enligt Koppelman (2002) ett begrepp som inom den västerländska 

vårdkulturen förankras i respekten för patientens autonomi. Autonomi har ingen enhetlig 

definition. Det vanligaste sättet är att beskriva autonomi som att inneha en autonom 

ställning över sitt eget liv. Detta betyder att patienten har rätt att uttrycka, genom sina val 

och handlingar, vem hon är som person. Här kan autonomin ses som det unika och mest 

grundläggande i patientens jag. När patienten får möjlighet att aktivt ta del i de beslut som 

fattas får hon en möjlighet att uttrycka sina trosuppfattningar och värderingar; vem hon är 

som person. Om hon får möjlighet till detta upprättar hon sin värdighet och självrespekt. 

Integritet som begrepp betyder i denna kontext vilket krav patienten ställer på att 

omgivningen att visar respekt för dennes person. Det är genom att patienten ser och 

förstår sig själv som ett subjekt som hon skapar sin integritet och vidare genom att vara 

sann mot sig själv som subjekt som hon ger sig själv självrespekt. Alltså, det är genom 

sina val och handlingar som patienten upprättar sin integritet, värdighet och självrespekt 

vilka räknas som fundamentala byggstenar i individens välbefinnande. Vid 

demenssjukdomar förlorar patienten förmågan att uttrycka sitt jag och förlorar i och med 

det även sin autonomi, sin förmåga att genom sina val och handlingar uttrycka vem hon är 

som person. Patienten förlorar i och med det även sin förmåga till att fatta rationella, 

genomtänkta beslut och egenskaper som tidigare haft stor eller mindre betydelse i 

patientens liv kan bli mindre angelägna För att lösa denna konflikt med den rådande 

praxis som gäller inom Hälso- och sjukvården beskriven ovan, bör omvårdnaden grundas 

i en anda av autonomi. Genom att respektera patientens autonomi behandlas patienten 

med värdighet. När patienten inte själv kan upprätthålla sin autonomi i sina val och 

handlingar bör vårdpersonalen fatta beslut åt patienten med intentionen att de besluten ska 

överensstämma med vem patienten är som person. Med andra ord i de fall där patienten 

saknar förmåga till självbestämmande bör patientens Jag fastställas av vårdaren så att 

besluten tas i en anda av patientens autonomi (a.a.) 

 

 

 

 

3 PROBLEMFORMULERING 
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Enligt litteraturen har problematiken kring den ofullständiga demensvården diskuterats 

flitigt i takt med att befolkningen blir äldre. Personer med demenssjukdom har en liten 

möjlighet att påverka vården, eftersom förlusten av kognitiva förmågor och den nedsatta 

verklighetsförankringen gör att individen utlämnas i händerna på vårdpersonalen. Svar på 

vad ett positivt bemötande innebär inom demensomsorgen hoppas kunna besvaras genom 

att belysa vårdares bemötande av personer med demenssjukdom som bor på särskilda 

boenden.  

 

    

4 SYFTE 

Syftet med studien är att belysa hur vårdpersonal bemöter en person med demenssjukdom 

som bor på ett särskilt boende.  
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5 METOD  

Uppsatsen är en allmän litteraturstudie (Forsberg, 2006) som vill lyfta fram tio artiklars 

fynd för vidare diskussion. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2008) påpekar att en 

litteraturstudie är att analyserar tidigare forskning i syfte att skapa någonting nytt. 

Författaren har valt att göra en allmän litteraturstudie med syfte att beskriva 

kunskapsläget kring vilket bemötande som ges till patienter med demenssjukdom som bor 

på ett särskilt boende. Omvårdnadsforskningen i denna studie avser specifikt att studera 

vilka faktorer som påverkar bemötandet i samspelet mellan vårdare och patient.  

5.1 Urval 

Databassökningen skedde i Cinahl, Medline, Amed och Academi Search Elite. 

Kvalitativa metoder har som ansats att beskriva eller tolka fenomen och dess egenskaper 

och/ eller att förstå och förklara fenomen, erfarenheter eller upplevelser enligt Forsberg 

(2006).  Därav valdes enbart kvalitativa artiklar i avseende att fånga så många faktorer av 

vårdarens bemötande som möjligt. Då mängden forskning inom det valda 

forskningsområdet visade sig rätt stort begränsades urvalet till Europa. Det bestämdes 

även att artiklar som diskuterade demensvård med palliativ utgångspunkt skulle 

exkluderas då det palliativa tillvägagångssättet ansågs ha en annan motivation bakom sin 

omvårdnad. Då intentionen med valet av artiklar var att få fram så många faktorer i 

bemötande som möjligt valdes studier bort som inriktade sig på specifika situationer så 

som till exempel ’hur ser en måltidssituation ut?’. En artikel som inkluderades berör 

specifikt hantering av aggressivt beteende. Att den ingår i studien motiveras av att den 

dels behandlar en vanligt förekommande känsloyttring för patienter med demenssjukdom 

som inte är situationsbunden, dels att den använder sig av samma datainsamlingsmetod 

som övriga valda studier.  

 

Tabell 1: Urvalskriterier  

Inklusionskriterier  Exklusionskriterier  

• Peer Review  

• Artiklar som berör syftet  

• Kvalitativa studier 

• Artiklar från Europa 

• Studier med palliativ 
utgångspunkt  

• Studier där vårdgivaren är en 
anhörig 
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• Artiklar skrivna på engelska 

• Datainsamlingen ska ha skett på 
ett särskilt boende 

 

5.2 Datainsamlingsmetod 

De sökord som användes var dementia, dementia care, dignity, digni*, integrity, nursing 

home, care team, teamwork, nurse , leadership och nurs*. De kombinerades med AND för 

att få fram relevanta resultat i artikelsökningen.  Både trunkering och utnyttjandet av 

AND som boolesk sökoperator användes för att fånga böjelseformer av vissa ord som 

kunde tänkas vara användbara för urvalet (Friberg, 2006). Sammanlagt lästes abstrakt till 

38 studier och av dessa svarade 3 mot syftet och inkluderades där med i studien. De som 

valdes bort överensstämde inte med urvalskriterierna eller saknade redovisning av metod 

och urval eller visade sig vara andra dokument än just vetenskapliga artiklar, exempelvis 

brev till redaktörer eller analyserande texter.  

 

Sju artiklar söktes fram manuellt. 

• Kalis, Schermer och van Delden (2005) hittades i referenslistan i artikeln 

‘Everyday ethics in the care of elderly people’ Ågren-Blomsjö, Sandman och 

Andersson (2006).  

• Hansebo och Kihlgren (2001) hittades i referenslistan till artikeln Hansebo och 

Kihlgren (2002).  

• Skovdahl, Kihlgren och Kihlgren (2003) och Rundqvist och Severinsson (1999) 

hittades via sökvägen similar findings på artikeln Hansebo och Kihlgren (2001) 

• Berg, Hallberg och Norberg (1998) och Ekman och Norberg (1988)  hittades vid 

manuell sökning på EBSCO sökord: AU Auther Norberg  

• Kuremyr, Kihlgren Norberg, Åström och Karlsson (1994) hittades vid manuell 

sökning på EBSCO sökord: ”Ethics in the care of elderly with dementia” och 

sökord: AU Auther Norberg 

Totalt godkändes 10 artiklar för vidare analys. Alla artiklar som valdes ut var skrivna på 

engelska. Metoden att använda sig av similar findings användes på alla valda artiklar utan 

användbart resultat. 

För sökmatrix, vänligen se Bilaga 1. För artikelmatris, vänligen se Bilaga 2.  
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5.3 Dataanalys 

En litteraturanalys syftar främst till att hitta likheter och skillnader mellan vald litteratur 

(Friberg, 2006). Innehållsanalysen av artiklarnas resultat utfördes enligt följande metod:  

• Först lästes artiklarna i sin helhet för att få en övergripande förståelse för 

materialet.  

• En artikelmatris (Se bilaga 2) sammanställdes för att i enlighet med Willman A 

Stoltz P & Bahtsevani C (2008) lättöverskådligt kunna observera artiklarnas 

relation till varandra. 

• Resultaten i artiklarna läses igenom en andra gång för att få en helhets bild och 

sedan lästes resultatet igenom igen samtidigt som de ord, meningar eller stycken 

som berörde bemötandet ströks under. 

• Fynden översattes sedan fritt till svenska och kategoriserades efter de faktorer som 

påverkade bemötandet. (Se tabell 2)  

 

Tabell 2: Exempel på kategorisering   

Artikel 1 All care-givers told 

about the importance of 

´touch´ as a way of 

communicating even in 

situations when the 

patient is restless and 

distressed 

Alla vårdgivare 
berättade om 
vikten av 
"beröring" som 
ett sätt att 
kommunicera 
även i situationer 
när patienten är 
rastlös och 
olycklig 
 

Beröring är 

kommunikation 

Kommunikation 
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6 ETISKA ASPEKTER 

Enligt Forsberg & Wengström (2003) bör alla artiklar som används blivit godkända av en 

etisk kommittee, vilket 8 av 10 analyserade artiklar i denna studie är. I två artiklar står det 

ej om ett etiskt godkännande utan författaren gjorde ett val att ändå inkludera. Dessa två 

är Ekman och Norberg (1988) och Rundqvist och Severinsson (1999) och inkluderas 

eftersom deltagandet i studierna var frivilligt, samt att informationen endast hanterades av 

forskarna. Detta anses av författaren påvisa ett etiskt förhållningssätt i nämnda artiklar. 

Enligt Forsberg och Wengström ska fakta som både stödjer respektive inte stödjer 

hypotesen presenteras, vilket forskaren haft som föresats vid dataanalysen samt vid 

formulering av resultatet. Utöver detta bör påpekas eventuella språkliga felaktigheter vid 

översättning från engelska till svenska samt forskarens oförmåga till full objektivitet även 

om intentionen naturligtvis låg där.   
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7 RESULTAT 

7.1 Vårdarens människosyn och mötet 

Haggström och Norberg (1996), Hansebo & Kihlgren (2001, 2002), Kalis, Schermer & 

von Delden (2005) och Skovdahl, Kihlgren & Kihlgren (2003) anser att god vård och 

omvårdnad uppstår när patienten betraktas och behandlas som en unik människa. När 

vårdaren ser på patienten som en unik människa tillskrivs patienten individuella behov 

och förmågan att uttrycka sina känslor på ett individuellt sätt menar Berg, Hallberg och 

Norberg (1998). Vårdarens patientsyn är fundamental för hur denne bygger upp 

omvårdnadsrelationen enligt Haggström och Norberg (1996). Det är en rättighet att 

betraktas som en unik människa, och vid gemenskap synliggörs detta i att vårdaren 

bemöter patienten som värdefull i gemensamheten (a.a.). I studien av Skovdahl et al. 

(2003) möter vårdaren patienten som en unik människa genom respekt för patientens 

integritet och genom att försöka se meningen bakom patientens reaktioner. Att tillämpa 

det förhållningssättet i bemötandet visade sig även reducera uppkomsten av aggressivt 

beteende (a.a.). Enligt Hansebo och Kihlgren (2001) är det vårdarens skyldighet att 

bemöta patienten med respekt. När patienten ses som en unik människa möts patienten i 

dennes livsvärld och vårdare ser situationen ur patientens perspektiv genom att fråga efter 

deras åsikter och önskningar (Hansebo & Kihlgren, 2001, 2002). Bemötandet 

karaktäriseras av bekräftelse, lugn, tålamod, kärleksfullhet och värme (Hansebo & 

Kihlgren, 2001 och Rundqvist & Severinsson, 1999). Enligt Skovdahl et al. (2003) står 

bemötandet som ges till patienterna i direkt proportion till vilken människosyn vårdaren 

har. Patienterna bör tillskrivas en roll som vuxen och jämlik med vårdaren för att det ska 

skapas positivt laddade omvårdnadssituationer (Hansebo & Kihlgren, 2001, 2002). Ibland 

sker inte detta, ofta på grund av rädsla och i dessa fall skulle ökad kunskap om 

demenssjukdomar och ett ökat intresse för individen de vårdar förbättra vårdarens 

förmåga att hantera situationen enligt Skovdahl et al (2003). I studien av Hansebo och 

Kihlgren (2001) ansågs det vara en kränkning att inte bli betraktad som en jämlike och 

kränkningar ledde till irritation eller ledsamhet hos patienten. 

 

Ett vanligt förekommande etiskt dilemma  

I studierna av Ekman och Norberg (1988), Haggström och Norberg (1996)  och Hansebo 

och Kihlgren (2001) fattades ofta beslut mot patientens vilja. Vård som går emot 
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patientens önskan försvar vårdaren med att intentionen är filantropi. Beslut mot patientens 

vilja, trots att det innebar en kränkning mot patienten, ansågs nödvändigt i vissa 

situationer för att en gemensam förståelse skulle uppnås mellan vårdare och patient 

(Haggström och Norberg, 1996). Enligt Hansebo och Kihlgren (2001) kunde handlingar 

som kränker patientens identitet observeras varje dag men när vårdare reflekterade över 

detta faktum kunde de se att vardagsaktiviteterna som bedrevs lämnade stort utrymme för 

patienterna att fatta egna beslut om vårdarna tillät dem. Enligt Ekman och Norberg 

(1988), Haggström och Norberg (1996), Hansebo och Kihlgren (2001) och Skovdahl et al. 

(2003) och bör patientens förmåga till att fatta egna beslut stöttas i den mån där besluten 

inte skadar patienten själv eller någon annan.  

7.2 Kommunikationsprocessen mellan vårdare och patient 

Empati en faktor i kommunikationsprocessen  

Empati definieras i Kuremyr et al. (1994) som en förmåga att observera och tolka andra 

människors känsla och vilja, om man har mycket empati är förmågan således större till att 

tolka andra människors känsla och vilja än om man har lite empati. Om den verbala 

kommunikationen brister mellan vårdare och patient blir det svårare att upprätthålla en 

empatisk hållning och för att skapa en god omvårdnadssituation. Detta resulterar i att 

vårdandet blir mer emotionellt krävande (Kuremyr et al., 1994). 

 

Verbal kommunikation – Betydelsefullt men inte komplikationsfritt    

Positivt laddade omvårdnadssituationer sågs enligt Hansebo och Kihlgren (2002, 2001) 

uppstå hos vårdare som i nära samarbete med patienten talade under lugna och 

avslappnade former, som om de var inbegripna i en konversation. Vid dessa situationer 

upplevdes omvårdnaden ge ett välbefinnande till både patient och vårdare. Hansebo och 

Kihlgren (2002) påpekar att även om det kunde anses svårt att tolka de knappa och vaga 

kommunikationstrådarna verbalt som icke verbalt så ansåg vårdare att det var viktigt att ta 

tillvara på dessa. Ibland använde sig vårdaren spontant av termer som ”vi” och ”oss” i sitt 

samarbete med patienten vilket gjorde att aktiviteten tedde sig mer som ett teamwork 

(a.a.). Patienternas inadekvata kommunikationsmöjligheter kan dock orsaka att vårdare 

tvivlar på sin egen förmåga att förstå patientens inre känslor och därmed även möjligheten 

av att ta del av patientens livsvärld (Hansebo och Kihlgren, 2001). Vid negativt laddade 

vårdsituationer visar vårdare ett ointresse i att försöka tolka patientens verbala eller icke 

verbala kommunikation (Hansebo och Kihlgren, 2002). Vid bemötande av patienten 
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visade detta sig genom att vissa vårdare helt enkelt slutade prata med patienten på grund 

av den svåra kommunikationsprocessen (Ekman och Norberg, 1988). Enligt Hansebo och 

Kihlgren (2002) kunde man uppmärksamma antingen perioder av tystnad eller perioder 

där endast vårdaren talade. Ibland använda de sig av ett barnsligt språk vid tilltal eller till 

och med slanguttryck. Det förekom även variationer i röstläge med negativa undertoner så 

som anklagande eller en hård resolut ton (a.a.). Vårdare kan enligt Hansebo och Kihlgren 

(2001) vid en negativt laddad omvårdnadssituation använda sig av upprepning som en 

verbal metod till att göra patienten delaktig i omvårdnadstillfället. Andra negativt laddade 

omvårdnadssituationer kan innebära att vårdaren tar över ifall patienten inte reagerar 

direkt, ibland med en befallande ton i rösten. Svårigheter att förstå och tolka patientens 

livsvärld var den största faktorn till varför patientens autonomi ifrågasattes. Eftersom 

kommunikationen ansågs vara det viktigaste redskapet för att förstå livsvärlden, bottnar 

kränkningar av den fria viljan till stor del i brister i kommunikationsprocessen. Att göra 

någonting mot patientens vilja var väldigt betungande och det fanns gränser för hur 

mycket man kunde inkräkta på patientens integritet (a.a.). Enligt Ekman och Norberg 

(1988) tillät inte vårdarna patienten genomföra irrationella val som kunde skada patienten 

eller andra. Att förhindra irrationella val upplevdes som ett nödvändigt ont men de allra 

flesta vårdarna var positiva till att implementera vård med mer fokus på att patienten ska 

få fatta egna beslut i sin vardag. En del ifrågasatte dock nyttan då patienten enligt 

vårdarna inte skulle vara medveten om det fria valet och att det i och med det skulle vara 

meningslöst. Några tyckte inte att det var något problem i att fatta beslut åt patienten utan 

det var bekvämt och vissa funderande överhuvudtaget inte över problematiken (a.a.). I 

studien av Kalis et al. (2005) hade diskussioner om detta etiska dilemma bland annat 

resulterat i ett gemensamt ställningstagande där patienters frihet att röra sig värderades 

högre än riskerna för fall. Därför gjorde man avkall på användandet av till exempel 

sänggrindar för att det ansågs vara en kränkning av patientens personliga frihet (a.a.). Att 

hjälpa de boende till rätten och kompetensen att fatta egna beslut visade sig även minska 

aggressivt beteende hos patienten (Skovdahl et al.2003). 

 

Ickeverbal kommunikation, ett verktyg i kommunikationsprocessen 

Ickeverbal kommunikation togs fram som ett viktigare kommunikationsmedel än verbal 

kommunikation i studier av Berg et al. (1998), Haggström och Norberg (1996), Hansebo 

och Kihlgren (2002) och Kuremyr et al. (1994). Enligt Ekman och Norberg (1988) 

uttryckte vårdare ett visst missnöje i den minimala tillgången på ickeverbal 
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kommunikation. Vårdare ansåg att patienternas gester och ansiktsuttryck var knappa och 

svåra att tolka. Trots detta kan förståelse uppnås mellan patient och vårdare utan att 

behöva förlita sig på patientens verbala svar (a.a.). Enligt Berg et al. (1998) är det främst 

genom olika ansiktsuttryck och specifikt ögonen som vårdarna samlar ickeverbal 

information om framförallt patienternas känslomässiga status.  

 

Beröring, ett verktyg i kommunikationsprocessen                            

Enligt Hansebo och Kihlgren (2001) ökar känslan för beröring i takt med att 

kommunikationsförmågan avtar. Beröring ses som en form av kommunikation. Även 

allvarligt sjuka patienter svarar på beröring (a.a.). Enligt Hansebo och Kihlgren (2001) 

och Rundqvist och Severinsson (1999) svarar patienter som uppvisar ett rastlöst eller 

oroligt beteende väldigt bra på beröring när vårdaren vill upprätta kontakt. När beröring 

användes i detta syfte ökade patienternas välbefinnande. Beröring ansågs också vara 

viktigt för att bekräfta patienten (Berg et al. 1998 och Hansebo & Kihlgren, 2001).  

 

7.3 Kliniska omvårdnadssituationer – bemötande och förhållningssätt 

Gemenskap i omvårdnadssituationen 

När patienten bemöts på ett adekvat sätt när denne blir en del av gemenskapen enligt Berg 

et al. (1998) och Hansebo och Kihlgren (2002). Gemenskapen karaktäriseras av 

tillgänglighet, öppenhet och bekräftelse med mera och vårdarens uppgift är att förmedla 

empati och trygghet till patienten med ett ömsesidigt givande och tagande (Hansebo och 

Kihlgren, 2002). Enligt Kuremyr et al. (1994) kan relation som uppstår vid delad 

gemenskap liknas vid ett nära familjeband och i denna relation bör vårdaren stödja och 

hjälpa patienten till att, i den utsträckning som är möjligt, klara av sin vardag. Vid 

relationer där en gemenskap delas tillskrivs patienten fler positiva attribut så som; glada, 

trivsamma, humoristiska och fyndiga. Gemenskapen bör också ge utrymme för samtal 

och vårdaren bör ta sig tid till att lyssnar på patienten (a.a.). Enligt Rundqvist och 

Severinsson (1999) bör vårdarens förhållningssätt karaktäriseras av ömsesidighet, 

mjukhet, moderlighet, medkänsla och barmhärtighet. Dessa synliggörs i vårdarens 

bemötande genom ’mjuka händer’ och mjuka röster (a.a.).  

 

Betydelsen av att ta del av patientens historia och demenssjukdomens progress 
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I studierna av Berg et al. (1998), Ekman & Norberg (1988), Haggström & Norberg 

(1996), Hansebo & Kihlgren (2001) och Kalis et al. (2005) förs en diskussion om 

betydelsen av patientens bakgrundshistoria och aktuella sjukdomsbild. Informationen i 

anamnesen och sjukdomsbilden bör ligga till grund för vårdarnas förförståelse av 

patienten och hur denne uppfattas i den aktuella vårdsituationen (a.a.). För att kunna 

fungera som advokat i patientens intresse är denna förförståelse en väldigt viktig faktor 

(Berg et al., 1998 och Hansebo & Kihlgren, 2001). I studien av Kalis et al. (2005) anses 

det dock att vårdare endast bör använda sig av patientens bakgrund som en källa till 

information och i första hand använda sig av nyligen uttrycka preferenser. Patientens 

tidigare personlighet, livshistoria och sjukdomsförlopp kunde användas i den aktuella 

situationen för att tolka patientens intention och orsak till ett specifikt beteende, 

tillexempel expressiv aggressivitet eller när patienten vandrar tvångsartat fram och 

tillbaka (Haggström och Norberg, 1996). Vårdare i studien av Ekman och Norberg (1988) 

beskrivs vid negativt laddade vårdsituationer i princip aldrig ha funderat över betydelsen 

av patientens bakgrund, vilket resulterat i att de inte frågat efter den typen av information. 

Inga noteringar om personliga preferenser gjordes och frågan tyckes nästan förvåna 

vårdare. Att inte ha tillräckligt mycket kunskap om olika demenssjukdomar sågs som en 

nackdel. Mer kunskap skulle öka den egna förståelsen och därmed kunna användas som 

ett redskap i bemötandet. Därmed kunde tillfällen då vårdare var tvungna att gå emot 

patientens vilja minimeras (a.a.). I Skovdahl et al. (2003) ansåg personalen att det borde 

vara ett kriterium att inneha teoretisk kunskap om demenssjukdomar och aggressivitet 

inom demens för att skapa balans och en nödvändighet när vårdare måste fatta beslut mot 

patientens vilja.   

 

Vikten av att orientera patienten i omvårdnadssituationen 

En positivt laddad omvårdnadssituation startades med att vårdaren gjorde patienten 

uppmärksam på intentionen med mötet och tilltalade patienten med dennes tilltalsnamn 

(Hansebo och Kihlgren, 2002 och  Kihlgren et al. 1993). I studien av Hansebo och 

Kihlgren (2002) introducerade även vårdaren sig själv, något som inte förekom i någon 

större utsträckning i Kihlgren et al. (1993). Enligt Kihlgren et al (1993) så orienterade 

vårdarna patienterna till situation, mindre ofta till tid och väldigt sällan till rum. Att starta 

en omvårdnadssituation utan att informera patienten om vad som ska ske eller att 

vårdaren ställer irrelevanta frågor för det aktuella tillfället skapar ett negativt laddad 
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omvårdnadstillfälle (Kihlgren et al., 1993). Detta sker även när vårdare uppmanar 

patienten till handling utan att ge en logisk förklaring eller när vårdare ger patienten 

motstridiga budskap om den stundande omvårdnadssituationen (Hansebo och Kihlgren, 

2002). I Rundqvist och Severinsson (1999) tog vårdarna initiativet till en 

omvårdnadssituation och bjöd därefter in patienten. Ifall de blev välkomnade startades 

omvårdnadshandlingen, annars var de tvungna att leka och smickra för att få kontakt. 

Enligt Berg et al. (1998) görs många handlingar över patientens huvud, såtillvida att 

handlingen inte påbörjas ömsesidigt även om ömsesidighet kan uppnås under utförandet. 

Relationen som uppstår kan ha både positiva aspekter och negativa aspekter där de 

positiva är att det blir en god bekräftande erfarenhet och de negativa att patienten 

konsekvent blir upprörd (a.a.). Vikten av att fråga efter ett godkännande innan de 

handlade och att uttryckta en ödmjukhet och känslighet mot patienten betonades 

(Hansebo och Kihlgren, 2002). Patientens kompetens och involvering i handlingen kunde 

öka genom enkel information, verbal och icke verbal eller genom att tydligt demonstrera 

hur man genomför handlingen. Att även ge patienten tid att tänka igenom handlingen 

skapar en bättre omvårdnadssituation (Hansebo och Kihlgren, 2002, Skovdahl et al., 

2003). Vårdaren lät patienten försöka själv först och vidtog sedan åtgärder för att 

underlätta för patienten att genomföra handlingen. Det kunde röra sig om upprepade 

instruktioner eller att helt låta patienten ta över utförandet av uppgiften (Hansebo och 

Kihlgren, 2002). Det ansågs viktigt av vårdare i att motivera patienterna till en specifik 

handling, dels genom att förklara varför handlingen är viktig dels genom att tillhandahålla 

de verktyg som krävs för att patienten ska kunna genomföra handlingen (a.a.). Målet med 

handlingen är inte först och främst att utveckla eller behålla färdigheter utan att ha en 

trivsam stund och uppleva intressanta saker (Kalis et al., 2005). Negativt laddade 

vårdsituationerna uppstod när patienterna inte gavs tillräckligt med tid för att genomföra 

en uppgift. När patienterna gavs mer än en instruktion åt gången, moment gjordes i fel 

ordning eller när vårdarna pratade om någonting annat än vad som skedde för stunden 

(Hansebo och Kihlgren, 2001, 2002). De nämnda distraktionerna stressade patienten och 

kunde utlösa ett aggressivt beteende hos patienten enligt Skovdahl et al. (2003). För att 

upprätthålla ett samarbete kunde vårdare enligt Hansebo och Kihlgren (2002) även 

använda sig av förhandling som en metod. Detta krävde dock extra mycket tålamod av 

vårdarna för att få patienterna att delta i aktiviteten. Vårdare utryckte även negativa 

åsikter om samarbete vid omvårdnadshandlingar där de negativa dimensionerna i 

vårdandet tröttade ut vårdare och svårigheter i att nå patienterna ansågs extremt 
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frustrerande (Hansebo och Kihlgren, 2002 och Skovdahl et al., 2003). Att snabbt 

genomföra olika moment utan att ta allt för stor hänsyn till patientens delaktighet lindrade 

onödigt lidande (Skovdahl et al., 2003). Utöver detta drevs vårdare av tidsbrist då de även 

ansåg det viktigt att hålla miljön ren och estetiskt tilltalande även om tidsåtgången till 

detta gick ut över tiden till omvårdnad av patienten. Beroende på om handlingen som 

patienten ska genomföra ingår som en rutin i patientens vardag samt vilket generellt 

humör patienten har för dagen ansågs patienten behöva mer eller mindre tid och stöd vid 

utförande (Hansebo och Kihlgren, 2001). De vårdare som ingick i Skovdahl et al. (2003) 

undersökning försökte vid negativt laddade omvårdnadssituationer lösa dessa genom 

återkommande, permanenta rutiner då brutna rutiner ansågs vara orsaken till aggressivt 

beteende på grund av allt för högt ställda krav.  

 

Stöd i autonomi     

När patienten får möjlighet att fatta egna beslut visar vårdaren respekt och främjar 

patientens kompetens. På så sätt skyddar vårdaren patientens självrespekt genom att 

upprätthålla en balans av att låta patienten prova själv och hjälpa till vid behov (Hansebo 

och Kihlgren, 2001, 2002). Respekt gavs när bemötandet mot patienten var vänligt artigt 

och en invit till delaktighet. I studien av Hansebo och Kihlgren (2002)  ansåg sig vårdarna 

medvetna om patientens önskan av oberoende och genom att få patienten att känna sig 

bekräftad samt att ta tillvara på de tillfällen när patienten ville samarbeta kunde de göra 

det bästa av situationen. Vårdaren kränker patientens integritet när denne inte väntar på 

patientens godkännande innan handling. Patienten blir vid sådana tillfällen objektifierad 

och omvårdnaden sak-inriktad (a.a.). Vid negativt laddade omvårdnadssituationer gjorde 

tidsaspekten och behovet av att prioritera vårdare frustrerade enligt Kuremyr et al. (1994) 

och aggressivitet från patienter utlöste känslor av maktlöshet hos vårdare. Som en 

försvarsmekanism reducerade vårdare vid negativt laddade vårdsituationer sitt 

engagemang i patienterna för att hantera de negativt laddade vårdsituationerna (Hansebo 

och Kihlgren, 2002 och Kuremyr et al., 1994). Vårdare i studien av Hansebo och Kihlgren 

(2002) distanserade sig även rent fysiskt.  

 

Feedback – till patienten och till vårdaren  

Vilken respons eller feedback som patienten gav till vårdaren eller vårdaren till patienten 

var en stor faktor i hur omvårdnadsrelationen gestaltade sig Ekman och Norberg (1988), 

Hansebo och Kihlgren 2001, Berg et al. (1998), Kuremyr et al. (1994) och Rundqvist och 



 

  19 

Severinsson (1999). Inte bara feedback från vårdare till patient utan även vikten av att 

vårdaren får feedback i sitt omvårdnadsarbete (a.a.). Under omvårdnadssituationer i 

vardagssammanhang var den vanligaste omedelbara reaktionen spontana känslor och 

handlingar av tillfredställelse och komfort från patientens sida (Berg et al., 1998). 

Patienten ansågs behöva mycket feedback i form av bekräftelse och komplimanger under 

och efter utförd handling (Hansebo och Kihlgren, 2002). Vid negativt laddade 

omvårdnadssituationer rapporterades få eller inga estetiska komplimanger vid 

omvårdnadssituationer (Kihlgren et al., 1993). När patienten känner förtroende och 

säkerhet i situationen är det enklare att fokusera på handlingen (Hansebo och Kihlgren, 

2002). Enligt vårdare i Skovdahl et al. (2003) så leder individanpassade krav på patienten 

till känslor av säkerhet, trygghet och kontroll för patienten i omvårdnadssituationen. 

Individanpassade krav sågs även som en nyckel till preventivt arbete om aggressivitet hos 

patienten (a.a.). Om vårdaren har en positiv människosyn (som redovisad tidigare), kan 

det leda till att vårdaren upplever ett större mått av feedback i sitt omvårdnadsarbete 

(Kuremyr et al., 1994). Enligt vårdare i Rundqvist och Severinsson (1999) kan vårdaren 

till exempel uppleva feedback när patienten känner igen eller välkomnar vårdaren. Om 

omvårdnadssituationen genererar i positiva eller negativa laddningar, ligger till grund för 

vilken feedback som ges mellan vårdaren och patienten (Berg et al., 1998).  
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8 DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Författaren valde att genomföra en allmänlitteraturstudie då detta ansågs vara bästa 

möjliga metod för att uppnå syftet. En av svårigheterna med allmänna litteraturstudier 

enligt Forsberg och Wengström (2003) är att urvalet blir vinklat då forskaren söker 

artiklar som stödjer den egna ståndpunkten. I denna studie är syftet att beskriva hur 

patienter med demenssjukdom bemöts av vårdare på ett särskilt boende och det 

tillsammans med forskaren hade endast lite kunskap inom området bevittnar att 

analysmaterialet inte mer än försumbart färgat, av den egna ståndpunkten. I urvalet gjorde 

forskaren antaganden att artiklar från Sverige eller närliggande länder skulle öka 

överförbarheten i studien. Tillsammans med den önskan och att metoden skulle baseras på 

en så öppen fråga som möjligt kring bemötandet har det gett följande konsekvenser för 

urvalet: I fem artiklar är Astrid Norberg medförfattare och i fem artiklar är Mona 

Kihlgren medförfattare av totalt tio utvalda artiklar. Detta kan resulterat i att fynden i 

denna studie mer talar om Kihlberg och Norbergs åsikter om vad som är ett gott 

bemötande än vad vårdare generellt i Sverige anser. Nio av tio artiklar är från Sverige och 

baserade på svenska förhållanden vilket ger tyngd till studien; en artikel är från 

Nederländerna; Kalis, Schermer och van Delden (2005).  

 

Det bör observeras att denna studie endast inbegriper ett fåtal artiklar för analys, och att 

även om nio av tio av dessa kommer från svenska förhållanden så har artiklarna några år 

på nacken. Den äldsta artikeln är redan från 1988 och den yngsta är från 2005 medan de 

flesta artiklarna är skrivna på 90-talet. Möjligheten finns att processen att implementera 

en bättre vård för patienter med demenssjukdom har kommit längre, än vad som 

redovisats i denna studie. Att nya artiklar inte valdes berodde på att författaren ville att 

artiklarna skulle använt sig av en metod som så förutsättningslöst som möjligt beskrev de 

olika faktorerna som styrde bemötandet i den kliniska omvårdnadssituationen. Detta var 

dock svårt att hitta och om författaren frångått denna önskan skulle kanske andra artiklar 

använts som i sin tur skulle gett ett mer tidsenligt svar på frågeställningen.  
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Ordet bemötande har ingen direkt motsvarighet på engelska vilket blev ett problem vid 

datasökningen, varför författaren då valde att istället för att använda sig utav snarlika ord 

på engelska, leta efter artiklar som beskriver mötet mellan vårdare och patienter. Vid den 

första sökningen där endast abstracten lästes kan detta ha påverkat urvalet negativt. I 

datasökningen användes sökord som värdighet och integritet tillsammans med demens för 

att granska den etiska aspekten vid bemötandet, dock kvarstår en undran ifall andra 

sökord kunde ha används i samma intention och ifall detta hade gett ett annat urval. 

Exempel på sådana sökord skulle kunna vara autonomi, etik m fl. Om ordet demens hade 

kopplats samman med sökord som inte berör etiska aspekter utan aspekter som 

gemenskap hade kanske urvalet ökat för artiklar som belyser det faktiska mötet mellan 

vårdare och patient.  

 

Omvårdnad av en person med demenssjukdom på ett särskilt boende utförs av 

undersköterskor och därför är det i de allra flesta fall undersköterskornas omvårdnad och 

reflektioner som beskrivits i artiklarna. Detta är viktigt att ta i beaktan vid diskussion om 

kliniska och teoretiska kunskaper och vilka konsekvenserna är för omvårdnaden. 

Omvårdnaden är dessutom ett triangelspel mellan professionella, patient och dennes 

anhöriga. Anhöriga som en faktor i omvårdnaden tas dock inte med i denna studie. 

8.2 Resultatdiskussion 

Fynden i denna studie visar att vårdaren bör använda sig av ett förhållningssätt där 

patienten ses som en unik människa för att denne skall få ett gott bemötande. Vid 

omvårdnad av personer med demenssjukdom kräver detta att vårdaren även anstränger sig 

att tolka meningen bakom patientens ageranden. För att etablera ett möte där vårdaren har 

möjlighet att bemöta patienten använder sig denne av kommunikation. 

Kommunikationsprocessen inbegriper verbal- och ickeverbal kommunikation samt 

beröring. I mötet framkom fem faktorer bakom ett gott bemötande. Att använda sig av 

teoretisk kunskap om demenssjukdomar och specifikt kunskap om patientens bakgrund 

och sjukdomsprogress ansåg viktigt för bemötandet. I och med den förförståelsen kunde 

vårdaren anpassa sitt bemötande individuellt mot patienten och i och med det skapa ett 

större välbefinnande hos patienten. Dock framkom också att vissa vårdare inte ens hade 

reflekterat över att använda sig av patientens bakgrundsinformation eller 

sjukdomsprogress. Att inte försöka se personen bakom patienten som de vårdar tolkas 

som att dessa vårdare bedriver en sak-orienterad vård som innebär att patienten blir 
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objektifierad. Detta påverkar sannolikt patientens välbefinnande negativt. Bemötandet är 

även det som reglerar hur en omvårdnadssituation inleds, upprätthålls och hur patienten 

orienteras till de olika momenten. Kommunikationen är här vårdarens redskap för att styra 

upp omvårdnadssituationen. Om vårdaren har bristande kunskaper i hur denne kan 

använda sig av olika aspekter inom kommunikation visade sig detta i bemötandet på så 

vis att patienten inte blev orienterad till omvårdnadssituationen på ett tillfredställande sätt. 

Tidsaspekten gjorde sig påmind i den  kliniska omvårdnadssituationen och när vårdaren 

inte upplevde sig ha tid att tillfredsställa patientens olika behov resulterade det i ett sämre 

bemötande. Interventionerna som gjordes i de  analyserade artiklarna innebar antingen 

någon utökad form av utbildning eller att vårdarna fick tillfälle att reflektera över sin 

omvårdnad. Samtliga artiklar visade att omvårdnaden förbättrades efter att studiernas  

interventioner gjorts i den specifika miljön. Detta tolkas som att utbildning och ökade 

möjlighet till reflektion är två sätt att implementera ett bättre bemötande hos vårdarna.  

 

En positivt laddad omvårdnadssituation där vårdaren ger patienten ett gott bemötande 

innebär att patienten är delaktig i den utsträckning som patienten förmådde, i samvaron 

mellan vårdare och patient. I alla de moment som inbegrep att vårdaren och patienten 

möttes i någon aspekt, sågs det som ett positivt bemötande när vårdaren förhöll sig till 

patienten som en jämlike, ansträngde sig för att etablera en kommunikation och stöttade 

patientens autonomi och integritet. Dock visar fynden även på att vårdare kränker 

patienter varje dag. Det verkar som om det är förmågan, eller oförmågan, till att etablera 

en kommunikation mellan vårdare och patient som har den enskilt största effekten för hur 

bemötandet tar sig uttryck. Fynden indikerar på att förhållningssättet ”unik människa” och 

respekten för patientens autonomi och integritet inte satt i vårdarnas ryggmärg. En delad 

förståelse rådde när vårdarna reflekterade men i den kliniska omvårdnadssituationen sågs 

svårigheter i att knyta an till de ovan beskrivna etiska aspekterna på ett naturligt sätt. 

 

Dessa fynd belyser både positiva förbättringar och brister i den rådande omsorgen av 

patienter med demenssjukdom. De visar på att intentionen av att ge patienter med 

demenssjukdom ett gott bemötande och ett välbefinnande i sin tillvaro är högsta prioritet 

men att det råder oklarheten kring hur detta goda bemötande och välbefinnande ska 

infinna sig. Det är tydligt att för att det goda bemötandet ska bli en naturlig del av 

omvårdnaden, krävs en djupare förståelse för vad det innebär att ge omvårdnad till 

patienter med demenssjukdom hos den enskilda vårdaren.    
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Grunden för bemötandet, människosynen som beskriven ovan, och vikten av denna när 

vårdaren formar en god omvårdnadsrelation beskriver även Russel och Timmons, 2009 

och Lawrence (2007). Utmaningen inom demensomsorgen verkar vara att inte avfärda 

individen utan oavbrutet fortsätta leta efter personen bakom. Om patienten inte betraktas 

som ett subjekt menar Russel och Timmons (2009) på att vårdaren där i fråntar patienten 

dennes personliga egenskaper, dennes individualitet. Enligt Ericsson, Hellström, Lundh 

och Nolan (2001) är det den individbaserade omvårdnaden som ger patienten det 

bemötande som genererar i välbefinnande. Att anpassa omvårdnaden efter patientens 

personliga egenskaper, förmågor och oförmågor, för att skapa en vårdrelation som bygger 

på respekt. Detta kan även observeras hos fynden i denna studie.  

 

För att skapa det goda bemötandet krävs att kommunikation upprättas mellan vårdare och 

patient. Fynden i denna studie visar i enlighet med många andra studier (Russel & 

Timmons, 2009; Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2003; Lawrence, 2007) vikten av 

att kunna finna andra sätt att kommunicera än språket, därför att kommunikationen mellan 

vårdare och patient är den som ligger till grund för de beslut som fattas. Russell och 

Timmons menar att för att kunna bedriva individanpassad omvårdnad måste vårdaren 

använda sig av kommunikation för att förstå patientens behov och önskningar. Fynden i 

denna studie visar att beröring är ett exempel på kommunikation. Enligt Edvardsson et al. 

(2003) har vårdaren här ett bra instrument i beröring, för att lindra lidande. Beröring kan 

även ses som ett sätt att öka respekten för patienten genom att beröring av en annan 

människa påminner vårdaren om människans integritet och värdighet. Via beröringen kan 

maktförhållanden mellan vårdare och patient avklinga och vårdaren kan istället 

uppmärksamma individen som en människa i alla dess färger precis som de själva, som en 

person (a.a.).   

 

Patientens rätt till att fatta egna beslut ställer till problem för vårdarna i denna studie. Det 

handlade inte så mycket om ifall patienten skulle ges möjlighet till att fatta egna beslut 

utan mer om hur och när detta ansågs passande. Enligt Jakobsen och Sörlie (2010) kan 

detta etiska dilemma förklaras som en vågskål mellan vårdarens önskan att göra gott 

(beneficense) och principen om autonomi. Lawrence (2007) menar på att oavsett vilken 

faktisk möjlighet patienten har till att fatta autonoma val bör omsorgen av patienten utgår 

ifrån att patienten har kapaciteten och rätten att bli betraktad som människa och att 

utrycka önskningar som hela tiden förändras och att bli behandlad därefter. Precis som 
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vårdare i denna studie beskriver Jakobsen och Sörlie (2010) att handlingar mot patientens 

vilja ibland kan bevara patientens värdighet. I denna studie framkom att tillfällen där 

patientens vilja åsidosattes kunde minskas genom förbättrad kommunikation. Russell och 

Timmons (2009) menar på att det ända sättet för att utarbeta en god omvårdnadsrelation 

med minimal kränkning av patientens integritet och istället lyfta patientens autonomi är 

via adekvat kommunikation. Fynden i denna studie visar på att ageranden mot patientens 

fria vilja är ett måste när patienten eller någon annans säkerhet hotas. Detta kan ses som 

en kränkning av patientens integritet och autonomi men Jakobsen och Sörlie (2010)  

argumenterar mot den ståndpunkten. Idag ses beroende av andra som något som sätter 

gränser för den personliga friheten och den idealiska autonomin. Istället bör man enligt 

deras studie ta till den generella förståelsen att människan är beroende av andra. Här i 

skulle man kunna göra anspråk på att beroende är en adekvat, fundamental och värdig 

basis för vård då oförmåga till att utöva autonomi inte betyder att patienten förlorat i 

mänskligt värde (a.a.).  

 

Fynden i denna studie visar på att det är den individanpassade omvårdnaden som till 

största del används som metod för att praktisera omvårdnad inom dagens demensomsorg. 

Fynden visar även på goda resultat när synen på människan lyfts, etiska dilemman belyses 

och som ett resultat av detta förbättras vårdarens bemötande mot patienten. Men brister i 

förståelsen av hur vårdaren ska greppa den individanpassade omvårdnaden och göra den 

till en del av sitt naturliga vårdande påvisas också. Därför kan vara intressant här att se 

fynden från denna studie i ljuset av kritiken mot själva teorin bakom metoden.  

 

Enligt Greenwood (2007) är individanpassad omvårdnad inom demensvård en metod 

designad av Tom Kittwood. Greenwood, Loewethal och Rose (2001) menar på att 

Kittwood motsatte sig den rådande medicinorienterande metoden som alltför teknisk och 

opersonlig. Kitwood efterfrågar kärleken som den gemensamma nämnaren. Enligt 

Greenwood (2007)  bygger Kitwood sin modell delvis på Buber’s ”Jag-Du” och ”Jag-

Det” teori.  Buber visar här hur man antingen betraktar ”den” andre som ett subjekt eller 

ett objekt. Relationen mellan Jag och Du strävar efter närhet och intimitet men erkänner 

även Jag och Du som två separata individer. Enligt Greenwood et al. (2001) baseras 

Buber’s teroi på erkännandet av den andre individen samt en eftersträvan att möta den 

andre i gemensam förståelse. Enligt Greenwood (2007) argumenterar Emmanuel Levinas 

mot och pekar på brister i detta förhållningssätt då han menar på att i vårdarens försök att 
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omfamna helheten hos ”den andre”, inkluderat dess historia och sjukdomsbild, sker inom 

vårdaren. Patienten tillskrivs endast då de egenskaper patienten har i vårdarens livsvärld. 

De olika etiketterna som ’demens’, ’äldre’, ’minnesproblematik’, 

’kommunikationssvårigheter’, ’aggressivitet’ mm som vårdaren sätter på patienten kan 

resultera i att istället för att hjälpa vårdaren omfamna helheten av individen, begränsa 

synen på patienten som endast de uttalade etiketterna. Greenwood et al. (2001) 

argumenterar för att Levinas kritik av Bubers teori även kan appliceras på Kitwoods 

modell för individanpassad omvårdnad. Kitwoods modell kan således tolkas som att 

modellen endast gör att vårdaren omvärdera Det (objektet) istället för att närma sig Du 

(subjektet).  Subjektivitet bör inte beskrivas i termer av integritet och individualitet utan 

istället som subjektet i relation till ”den andre”. Greenwood (2007) menar på att det är 

viktigt att komma ihåg vid individanpassad omvårdnad att patienten framför en är något 

så mycket mer än en själv och någon som man aldrig till fullo kan förstå. Annars blir det 

individbaserade synsättet endast ett annat sätt att objektifiera patienten (a.a.).  

 

8.3 Slutsats/er 

Synen på individen är det primära vid bemötande av patienter med demenssjukdom. För 

att ett gott bemötande ska uppstå bör vårdarens människosyn karaktäriseras av respekten 

för den unika människan.  

Kommunikationen är det verktyg som vårdaren har vid bemötande av patienten.  För att 

upprätthålla ett gott bemötande bör vårdaren vara mån om att etablera en kommunikation 

på lika villkor. Detta medför att respekten för den unika människan manifesteras och 

patienten blir delaktig. 

 

Ett gott bemötande kan ses när: 

• Patienten får uppleva sig som en del av och viktig för gemenskapen   

• Patientens bakgrundshistoria och sjukdomsprogress används som förförståelse i 

den enskilda situationen  

• Patienten ges tid till att medverka i sin egen omvårdnad i så stor utsträckning som 

möjligt  

• Omvårdnaden anpassas efter patientens förmågor och förutsättningar  
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• Patienten stöttas i att fatta egna beslut i den utsträckningen att dessa beslut inte 

skadar patienten eller någon annan  

• Patienten och vårdaren utbyter feedback i omvårdnadssituationen 

 

8.4 Klinisk betydelse 

Denna studie kan med fördel användas som diskussionsunderlag vid olika typer av 

institutioner för patienter med demenssjukdom. I den kliniska omvårdnadssituationen är 

det inte alltid lätt att hålla sig a jour med de ställningstaganden som görs högre upp i 

samhället, inte heller att förstå varför vissa beslut fattas. Genom att vårdare får möjlighet 

att föra diskussioner kring varför bemötandet bör karaktäriseras ett visst sätt anses tror 

författaren att bemötandet skulle förbättras i den kliniska omvårdnadssituationen.  I dessa 

diskussioner bör den enskild vårdare få möjlighet till egna reflektioner författaren tror att 

på så sätt skulle den forskningen som ligger till grund för samhällets riktlinjer få en större 

effekt för den enskilda patienten. Detta skulle även kunna resultera i att den enskilda 

vårdaren får en starkare röst i samhället om vilken demensomsorg vi har idag och hur den 

kan förbättras. Fynden i studien indikerar att vårdaren bör få mer kunskap kring olika 

demenssjukdomar samt vikten av att ta del av patientens bakgrundshistoria och 

sjukdomsförlopp. Förslagsvis bör vårdare av personer med demenssjukdom få ytterligare 

fortbildning om demenssjukdomar samt ökad tillgång till patientens bakgrundshistoria 

och sjukdomsförlopp i form av journaler. Det verkar även som om vårdarna inte ges den 

tidsram för omvårdnaden som krävs för att en individanpassad omvårdnad. Att ge den 

enskilde vårdaren mer tid till patientnära arbete skulle förmodligen ha stor betydelse för 

patientens välbefinnande.  

8.5 Förslag på vidare forskning/utveckling 

Något som denna studie knappt berör men som uppmärksammades i flera av de 

analyserade artiklarna var bristen på tid för att genomföra den individbaserade 

omvårdnaden. Tid kostar som vi alla vet, pengar, så här kan man dra en parallell mellan 

intentionen att ge individbaserad omvårdnad och tidsbristen förmodligen som ett resultat 

av en för låg budget. Min studie och många aktuella studier med den, poängterar vikten 

av att se patienten och ge denna patient välbefinnande i sin tillvaro. Med detta som grund 

skulle vidare forskning kunna efterfråga information om relationen mellan tid, kostnad 

och individbaserad omvårdnad. Utöver detta markerar fynden i denna studie att vårdare i 
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den kliniska verksamheten är osäkra och oense om hur patientens autonomi bör mötas 

upp och att ytterligare studier för hur detta etiska dilemma ska hanteras förmodligen 

skulle generera en mer tillfredställande patientsäkerhet.  
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BILAGA/BILAGOR 

Bilaga 1 Sökmatrix 

Databas Avgränsningar Sökord Antalträffar Första urval Andra urval 

Cinahl, Medline, 

Amed 

Academic Search 

Elite 

Peer-Reviewed  Dementia + 

Dignity 

119 13 1 

Cinahl, Medline, 

Amed 

Academic Search 

Elite 

Peer-Reviewed Dementia + Digni* 127 6 1 

Cinahl, Medline, 

Amed 

Academic Search 

Elite 

Peer-Reviewed Dementia + Digni* 

+ Nursinghome 

28  0 0 

Cinahl, Medline, 

Amed 

Academic Search 

Elite 

Peer-Reviewed Dementia + 

Dignity + Care 

team 

2 1 0 

Cinahl, Medline, 

Amed 

Academic Search 

Elite 

Peer-Reviewed Dementia + Digni* 

+ care team 

2 0 0 

Cinahl, Medline, 

Amed 

Academic Search 

Elite 

Peer-Reviewed Dementia + Digni* 

+ Nursing team 

0 0 0 

Cinahl, Medline, 

Amed 

Academic Search 

Elite 

Peer-Reviewed Dementia + 

Integrity 

65 2 0 

Cinahl, Medline, 

Amed 

Academic Search 

Elite 

Peer-Reviewed Dementia + 

Integrity + care 

team 

1  1 0 

Cinahl, Medline, 

Amed 

Academic Search 

Elite 

Peer-Reviewed Dementia + 

Integrity + Nurse 

5 1 0 
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Det förekom dubbletter vid första urvalet som påverkar kvantiteten av artiklar.  

 

 

Bilaga 2 Artikel Matris 
Nr Författare 

Publikations år Titel  

Syfte Urval  Metod  Resultat  

1 Rundqvist E M 

Severinsson E I 

(1999) 

Caring relationships 

with patients 

suffering from 

dementia – an 

interview study 

Att beskriva och 

analysera vårdgivarens 

relation med personer 

med demenssjukdom 

N:6  

Kvinnliga 

vårdgivare  

Enskilda intervjuer med 

en enda öppen fråga: 

”kan du, snälla, berätta 

om dina interaktioner 

med patienterna?” 

Kvalitativ studie. Ur 

intervjuerna framkom tre 

teman; beröring, känna sig 

sedd, värderingar inom 

omvårdnadskulturen. Som 

på olika sätt beskriver 

aspekter som vårdgivarna 

har i relation till den 

demenssjuke. 

2 Kihlgren M, Undersöka om N:10  En intervention gjordes Studien visade att efter 

Cinahl, Medline, 

Amed 

Academic Search 

Elite 

Peer-Reviewed Dementia + 

Integrity + Nurs* 

13 1 1 

Cinahl, Medline, 

Amed 

Academic Search 

Elite 

Peer-Reviewed Dementia + Nurse 

+ Leadership  

12 4 0 

Cinahl, Medline, 

Amed 

Academic Search 

Elite 

Peer-Reviewed Dementia care + 

Dignity 

14 3 0 

Cinahl, Medline, 

Amed 

Academic Search 

Elite 

Peer-Reviewed Dementia care + 

Integrity 

2 1 0 

Cinahl, Medline, 

Amed 

Academic Search 

Elite 

Peer-Reviewed Dementia care + 

Nurse + leadership  

3 1 0 

Cinahl, Medline, 

Amed 

Academic Search 

Elite 

Peer-Reviewed Dementia + 

Nursinghome + 

Teamwork  

14  4 0 
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Kuremyr D, Norberg 

A, Bråne G, Karlsson 

I, Engström B, Melin 

E (1993) 

Nurse-Patient 

Interaction after 

training in ”integrity-

promoting” care at a 

long-term ward: 

analysis of 

videorecorded 

morning care 

sessions 

utbildning i 

”integritets-främjande” 

omvårdnad skulle 

förändra vårdarnas 

beteende mot patienter 

med demenssjukdom 

under morgon 

sessionerna och ifall 

3 manliga 

undersköters

kor och 7 

kvinnliga 

undersköters

kor 

där undervisning i 

”integritets-främjande 

omvårdnad” gas till en 

avdelning medan en 

avdelning fungerade 

som kontrollgrupp. 

Inspelningar av 

morgonsessioner 

skedde före och efter 

interventionen på båda 

avdelningarna för att se 

eventuella förbättringar.  

    

interventionen fick 

patienterna mer tid till 

förfogande, en ökad 

kommunikation uppstod, 

patienterna spelade en mer 

aktiv roll i omvårdnaden 

och en övergripande ökad 

känsla för det estetiska. 

3 Haggstrom T & 

Norberg A (1996) 

Maternal thinking in 

dementia care 

Att belysa hur goda 

vårdare av personer 

med demenssjukdom 

tänker, ett försök att ta 

fram distinkta attityder 

och 

kommunikationsmedel 

i en tillsynes god 

vårdande atmosfär och 

vid specifika goda 

omvårdnadssituationer 

vilka är återberättade 

och tolkade som ett 

gemensamt 

samförstånd 

N:11 

kvinnliga 

vårdgivare   

 

Enskilda intervjuer med 

5 vårdgivare och en 

gruppintervju med 

ytterligare 6 vårdare, 

totalt 11 deltagare i 

grupp sessionen.  

Observation av de fem 

vårdarnas 

omvårdnadsarbete med 

reflektion efter åt som 

summerades av 

observatören på ca 15 

min.   

Personalen ansåg att 

moderskapsrollen inom 

demensvården är viktig. 

För att vården ska bli 

optimal måste alla 

vårdgivare som vårdtagare 

ses som unika individer, 

betydelsefulla, och det 

särskilda boendet bör ses 

som ett hem. 

4 Hansebo G & 

Kihlgren M (2001) 

Carer’s reflections 

about their video-

recorded interactions 

with patients 

suffering from severe 

dementia 

Att belysa de 

medverkade vårdarnas 

reflektioner kring 

deras videoinspelade 

interaktioner och 

belysa ifall det var 

några förändringar i 

deras reflektioner som 

ett resultat av 

interventionen 

angående 

individanpassad 

omvårdnad 

N:4  

Tre 

kvinnliga 

och en 

manlig 

vårdare.  

2 

undersköters

kor och 2 

vårdbiträden 

Del av en större 

interventionsstudie där 

individbaserad 

omvårdnad och 

dokumentation 

implementerades i den 

kliniska vården. 

Vårdarna intervjuades 

och sedan filmades vid 

två separata tillfällen, 

efteråt hölls en 

reflekterande intervju 

över filminspelningarna  

Interventionen resulterade i 

att vådarna fick allt lättare 

att verbalisera sina 

reflektioner dessutom fick 

dom en större medvetenhet 

och kunskap om vad deras 

eget beteende betydde för 

god omvårdnad. Vårdarna 

blev mer medvetna över 

sin egen roll och vikten av 

deras egen attityd för 

patientens välbefinnande.  

5 Hansebo G & 

Kihlgren M (2002) 

Belysa vårdarens 

interaktion med 

N:4  

Tre 

Del av en större 

interventionsstudie där 

Subjekt/relationsorienterad 

omvårdnad resulterade i 
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Carers interactions 

with patients 

suffering from severe 

dementia. A difficult 

balance to facilitate 

mutual togetherness 

patienten med 

demenssjukdom 

genom videoinspelade 

omvårdnads sessioner, 

och att utforska 

eventuella 

förändringar i deras 

interaktion till följd av 

interventionen 

kvinnliga 

och en 

manlig 

vårdare.  

2 

undersköters

kor och 2 

vårdbiträden 

individbaserad 

omvårdnad och 

dokumentation 

implementerades i den 

kliniska vården. 

Vårdare filmades vid 

totalt 24 olika morgon 

sessioner. Materialet 

användes till analys.  

god omvårdnad medan 

objekt/sak-orienterad 

omvårdnad resulterade i en 

negativ 

omvårdnadssituation.  

6 Ekman S-L & 

Norberg A (1988) 

The autonomy of 

demented patients: 

interviews with 

caregivers 

Undersöka om brister i 

kommunikationen 

med personer med 

demenssjukdom 

bidrog till neglekt av 

patientens autonomi 

N: 24 

vårdare, kön 

ej 

specificerat 

Under intervjuerna gavs 

en definition av 

autonomi och sedan 

tillfrågades 

respondenterna om 

deras syn på vård mot 

patientens vilja och hur 

vårdaren i sitt dagliga 

arbete hanterade 

situationer där beslut 

mot patientens vilja 

blev aktuellt.  

Väldigt lite reflektion 

kring patientens autonomi 

bedrevs öppet eller privat, 

snarare tvärtom valde man 

att inte reflektera över sina 

handlingar för att slippa ta 

ställning.   

7 Skovdahl K, 

Kihlgren A.L & 

Kihlgren M (2003) 

Different attitudes 

when handling 

aggressive behavior 

in dementia – 

narratives from two 

caregiver groups 

Att studera 

vårdgivares 

reflektioner om och 

attityder mot 

aggressivt beteende 

och hur dom hanterar 

dess symtom 

N:15 

13 kvinnor 

och 2 män. 2 

sjukskötersk

or 10 

undersköters

kor och 3 

vårdbiträden 

Studien är en 

påbyggnad på en 

tidigare studie. 15 

vårdgivare intervjuades 

från 3 olika avdelningar 

där den ena 

rapporterade få fall av 

aggressivitet, 

psykogeriatriskavdelnin

g, och de två andra, 

vanliga 

vårdavdelningar, 

rapporterade flest fall av 

aggressivitet på det 

utvalda särskilda 

boendet.    

Två huvudteman hittades 

”behovet av balans mellan 

krav och kompetens”  och 

”behovet av support”. En 

av de grundläggande 

skillnaderna mellan 

vårdavdelningarna var att 

den psykogeriatriska 

fokuserade sin tid på 

preventivt arbete medan de 

vanliga avdelningarna 

försökte hantera uppkomna 

situationer.  

8 Kuremyr D, Kihlgren 

M, Norberg A, 

Åstom S, Karlsson I 

(1994) 

Emotional 

exeperiences, 

Att beskriva 

vårdgivarnas 

känslomässiga 

erfarenheter av att 

vårda äldre med 

demenssjukdom och 

N: 20 

1 

sjukskötersk

a 14 

undersköters

kor och 5 

Studien är en del av en 

större studie. 10 vårdare 

på ett särskilt boende 

och 10 vårdare på ett 

äldreboende valdes ut 

och intervjuades. 

I båda enheterna ansåg 

personalen att de hade 

stimulerande, utvecklande 

och givande 

arbetsuppgifter, men skilde 

sig i hur de hanterande 
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empathy and burnout 

among staff caring 

for demented patients 

at a collective living 

unit and a nursing 

home. 

att uppskatta deras 

erfarenhet av 

utbrändhet och empati  

i ett särskilt boende 

och ett äldreboende 

vårdbiträden Vårdarna på det 

särskilda boendet hade 

fått en månads 

utbildning i ”integritets-

främjande” omvårdnad 

av forsknings teamet.  

arbetsuppgifterna som 

eventuellt kan leda till 

utbrändhet. På 

äldreboendet valde man 

aktivt att reducera 

engagemanget till 

patienten medan på det 

särskilda boendet så 

observerades risken för 

utbrändhet när patienten 

inte gav personalen något 

tillbaka.  

9 Kalis A, Schermer M 

& van Delden J 

(2005)  

Ideals regarding a 

good life for nursing 

home residents with 

dementia: views of 

professional 

caregivers  

Att undersöka vad 

professionella vårdare 

som arbetar på ett 

äldreboende anser är 

ett bra liv för boenden 

med demenssjukdom 

N: 10 

vårdgivare, 

kön ej 

specificerat  

10 vårdare som arbetade 

på 5 olika äldreboenden 

valdes ut och 

intervjuades. Vad som 

kom fram i intervjuerna 

jämfördes senare med 

målen för omvårdnaden 

på de äldreboendena 

som ingick i studien.  

Intervjuerna tillsammans 

med målen drog fram 

följande koder som 

representativt för ett gott 

liv: autonomi och frihet, 

relationer och socialt 

nätverk, värme trygghet 

och familjärt, subjektiva 

erfarenheter och känsla av 

välbefinnande, aktiviteter 

och att bli stimulerad.  

10 Berg , Hallberg I R & 

Norberg A (1998) 

Nurses reflections 

about dementia care, 

the patients, the care 

and themselves in 

their daily caregiving   

Att genom intervjuer 

undersöka  vårdgivares 

kunskaper om 

patienten, dom själva 

och omvårdnaden 

inom demensvården 

N 13 

11 kvinnliga 

vårdare och 

2 manliga. 2 

sjukskötersk

or 10 

undersköters

kor och I 

vårdbiträde 

Studien är en del av en 

större studie. 13 

sjuksköterskor på en 

psykogeriatrisk 

avdelning intervjuades. 

En uppföljande intervju 

skedde 9 månader 

senare med 11 av de 

ursprungliga 13 

sjuksköterskorna. 

Studien visar vad som 

ligger till grund för 

vårdarens omvårdnad. 

Vikten av kommunikation, 

verbal men framförallt 

ickeverbal och alla de 

faktorer som påverkar 

omvårdnadssituationen så 

som förförståelse, förmåga 

att handla adekvat och att 

beakta patienten som en 

unik människa.  
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