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Abstrakt 
 
Bakgrund: När personer med demenssjukdom vårdas inom akutsjukvård 
utgör de en särskilt utsatt patientgrupp. Olika kontextuella förutsättningar inom 
akutsjukvården så som korta vårdtider, högt tempo och fokus på den för 
vårdtillfället aktuella diagnosen kan tänkas försvåra för sjuksköterskan att ge 
bästa möjliga omvårdnad till dessa personer.    
Syfte: Syftet med denna studie var att utifrån sjuksköterskors upplevelser 
belysa faktorer som påverkar omvårdnad av personer med demenssjukdom 
inom akutsjukvård. 
Metod: Studien genomfördes som en systematisk deskriptiv litteraturstudie. 
Åtta kvalitativa artiklar som undersökt sjuksköterskors upplevelser av att vårda 
personer med demenssjukdom inom akutsjukvård granskades. Resultatet från 
dessa studier analyserades och kategorier samt subkategorier bildades. 
Resultat: Två kategorier vilka i sin tur understöds av åtta subkategorier 
framträdde. Sjuksköterskors upplevelser antyder att omvårdnad av personer 
med demenssjukdom inom akutsjukvård påverkas av faktorer relaterade till 
strukturella förutsättningar och individuella förhållningsätt.   
Slutsats: Arbete med att förbättra omvårdnad av personer med 
demenssjukdom inom akutsjukvård bör utgå från studier av både strukturella 
förutsättningar och individuella förhållningsätt samt hur de påverkar varandra. 
Ett ökat inflytande för kunniga sjuksköterskor utgör också en viktig aspekt i 
förbättringsarbetet då detta både skulle kunna höja kvalitén på omvårdnaden 
och förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö. 
  
Nyckelord: Demenssjukdom, akutsjukvård, upplevelse, omvårdnad 
  



 

Abstract 
 
Background: Persons with dementia are especially exposed when being cared 
for in the acute care context. Certain characteristics of this setting, such as the 
short length of stay, high tempo and focus on acute medical conditions, could 
cause obstacles for nurses in providing best care possible. 
Aim: The purpose of this study was to through the experience of nurses high 
lighten factors affecting care of people with dementia in the acute care setting.  
Method: The study was carried out as a systematic descriptive review. Eight 
qualitative studies exploring nurse’s experience of caring for people with 
dementia in the acute care setting were examined. The results of these studies 
were analysed and categories and sub-categories were formed.  
Results: Two categories supported by eight sub-categories emerged. Nurse’s 
experiences suggest that care of people with dementia is affected by factors 
related to structural conditions and individual attitudes. 
Conclusion: The work to improve care for people with dementia in the acute 
care setting should be based on studies of both structural conditions and 
individual attitudes and the mutual effect between these two factors. An 
important aspect in improving both care and working environment is the 
increased influence of knowledgeable nurses.   
 
Keywords: Dementia, Acute care, Experience, Nursing 
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Bakgrund  

Åldrandets sjukdomar - en växande utmaning 

Studier av befolkningsutvecklingen både i Sverige och i övriga världen gör 

gällande att antalet äldre över 65 år ökar som andel av befolkningen (SCB 2012, 

s. 30; United Nations Population Division 2002, s. 23). Denna förändrade 

befolkningsstruktur påverkar på olika vis alla samhällets delar (Blix 2013). 

Inom hälso- och sjukvården innebär trenden med ökande andel äldre och ökad 

medellivslängd att vården av äldre och de sjukdomar som är förknippade med 

åldrandet ökar i omfattning. Detta sker både i Sverige och internationellt 

(Romören 2010, s. 29-34; Scherer et al. 2008).  Ett sjukdomstillstånd med stark 

korrelation till åldrande som ökat under senare årtionden och som förväntas 

uppvisa påtaglig ökning i framtiden är demenssjukdom (Socialdepartementet 

2003, s. 39-41). I Sverige fanns 2008 ungefär 142 000 personer med någon 

form av demenssjukdom och år 2050 förväntas antalet överstiga 250 000 

(Socialdepartementet 2003, s. 40; Socialstyrelsen 2009, s. 163)  

 

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom är resurskrävande 

(Socialdepartementet 2003, s. 48). Samhällets kostnader relaterat till vård av 

demenssjuka uppgår till cirka 40 miljarder per år och 80 % av den kostnaden 

står kommunerna för genom utgifter framför allt för vård i hemmet och vid 

särskilda boenden (SBU 2006, s. 12).  

 

Demenssjukdom  

Ordet demens kommer från grekiskans ”de mens” som betyder utan själ (SBU 

2006, s. 16). Det är ett samlingsnamn för en rad olika sjukdomstillstånd med 

liknade symtom. Sammantaget utgör demenssjukdomarna Sveriges fjärde 

största folksjukdom (Skog 2012, s. 20). Utifrån Drivdal Berentsens (2010, s. 

347-348) tolkning av det internationella klassifikationssystemet ICD 10 och 

Socialdepartementets (2003, s. 35) sammanfattning av både ICD 10 och det 

amerikanska DSM-systemet för diagnostisering karakteriseras demenssjukdom 

av:  

• Försämring av minne och andra kognitiva funktioner så som omdöme, 

planering, tänkande, abstraktion och orienteringsförmåga.  

• Försämring av emotionell kontroll, motivation eller socialt beteende 
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vilket ger minst ett av följande symtom: irritabilitet, onyanserat socialt 

beteende, apati eller emotionell labilitet.  

• Symtomen ska inte kunna förklaras av sänkt medvetandegrad, 

läkemedelspåverkan eller tillfällig konfusion. 

• Symtomen ska ha funnits i minst sex månader och de ska ge sociala 

konsekvenser. 

 

Symtomen beror på någon typ av förvärvad hjärnskada, det vill säga en sjuklig 

förändring i hjärnan, och skiljer sig på så vis från de kognitiva förändringar som 

normalt åldrande innebär (SBU 2006, s. 18). Demens är ett kroniskt tillstånd 

med progressivt förlopp. Det innebär att det inte finns någon botande 

behandling och att symtomen förvärras med tiden (Socialstyrelsen 2009, s. 163; 

Steele 2010, s. 135). Sjukdomsförloppet delas ofta in i faser beroende på hur 

uttalad den kognitiva funktionsnedsättningen och därmed också vårdbehovet 

är. Normalt görs uppdelningen i lätt, måttlig och svår demens 

(Socialdepartementet 2003, s. 37). De vanligaste demenstyperna är Alzheimers 

sjukdom som utgör cirka 50-60% av alla demenssjukdomar, vaskulär demens 

(cirka 10 %), Lewy body demens (cirka 15 %) samt frontotemporal demens (5-

15%) (SBU 2008, s. 19; Steele 2010, s. 6) 

 

Omvårdnad av personer med demenssjukdom 

Läkemedelsbehandling för att bromsa sjukdomsförloppet har begränsade 

effekter och kostnadseffektiviteten är svår att utvärdera (SBU 2006, s. 10). 

Samtidigt som de medicinska behandlingsalternativen är begränsade lyfter 

många författare fram betydelsen av omvårdnadens roll i att påverka 

sjukdomsförloppet (Drivdal Berentsen 2010, s. 365). Demensvårdens mål är att 

bevara funktion och förmågor, lindra symtom, skapa förutsättningar för ett så 

gott liv som möjligt, ge tröst samt att stödja närstående (Socialdepartementet 

2003, s. 53). Socialstyrelsen (2010, s. 21-25) anser att god omvårdnad för 

personer med demenssjukdom bör utgå från ett personcentrerat 

förhållningssätt och multiprofessionellt teamarbete samt betonar vikten av 

välutbildad personal. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU 2006, 

s. 9) slår också fast att god demensomvårdnad bygger på en väl fungerande 

relation mellan patient och vårdare. 
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Olika aspekter av sjukdomen och dess symtom kan utgöra utmaningar för att 

utföra god omvårdnad. Svårigheter relaterade till kommunikation, 

relationskapande, bemötande av anhöriga samt etiska aspekter är några 

områden litteraturen tar upp. 

 

Kommunikation och relationsskapande 

De som arbetar med omvårdnad av personer med demenssjukdom måste ha 

kunskap om de många olika hindren för kommunikation som kan uppstå på 

grund av sjukdomen så som afasi, agnosi och bristande koncentrationsförmåga. 

De måste också kunna använda sig av olika former av kommunikativa strategier 

för att kompensera för dessa problem (Green 2012; Jootun & McGhee 2011). 

 

En välfungerande relation är en viktig del i allt omvårdnadsarbete men blir 

ännu viktigare i interaktionen med personer med demenssjukdom (Eide & Eide 

2009, s. 166). För att kunna bedriva personcentrerad omvårdnad måste 

relationen mellan vårdpersonal och personen med demenssjukdom ges 

utrymme att fördjupas (Edberg 2011). Ett särskilt ansvar vilar på vårdaren i 

mötet med personer med demenssjukdom då maktförhållandena i relationen 

kan vara än mer ojämlika än i andra vårdrelationer (Eide & Eide 2009, s. 450; 

Rahm Hallberg 2011). Risken är också att vårdpersonalens attityder kring 

personer med demenssjukdom försvårar skapandet av en relation där den 

demenssjuke ses som en autonom individ. Relationen mellan vårdare och 

patient riskerar att ta sig uttryck i en ”Jag-Det-Relation” snarare än en ”Jag-Du-

relation” (Greenwood 2007). 

 

Bemötande av närstående 

Närstående spelar en viktig roll i omvårdnad av personer med demenssjukdom, 

en roll som förändras med de olika faserna i det progredierande 

sjukdomsförloppet. Behovet av stöd och kunskap är mångfacetterat och 

inbegriper ett familjeorienterat perspektiv vid planering av stödåtgärder. Att 

vara ett stöd vid olika krisreaktioner som de närstående kan genomgå, ett stöd 

när hälsan vacklar hos den närstående eller avlösning är olika exempel på behov 

där sjuksköterskan kan bidra. För att förstå sjukdomens förlopp och 

konsekvenser krävs information och utbildning för närstående om symtom, 
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orsaker och förväntad utveckling (Jansson & Grafström 2011).  

 

Etik 

En etisk reflektion, som innefattar svåra ställningstaganden och beslut, är 

nödvändig i omvårdnaden av personer med demenssjukdom (Drivdal Berentsen 

2010). Målet i omvårdnaden av personer med demenssjukdom bör vara att i 

största möjliga mån skydda och bibehålla patientens autonomi och frihet. När 

de kognitiva förmågorna sviktar och kommunikationen med en person med 

demenssjukdom blir svårare kan autonomin vara svår att upprätthålla. Här 

måste sjuksköterskan agera som patientens ombud och skapa förutsättningar 

för ett gott liv när denne inte kan uttrycka sina behov eller önskemål. 

Sjuksköterskan kan då ställas inför olika etiska dilemman. När vårdpersonal till 

exempel tvingas fatta beslut i patientens ställe finns en risk att 

autonomiprincipen frångås till fördel för vad personalen anser är det bästa för 

patienten (Bolmsjö, Edberg & Sandman 2006).  

 

Förutsättningar inom akutsjukvård 

Demenssjukdom är generellt förknippat med ökat nyttjande av sjukvård och 

längre sjukhusvistelser (Moyle et al. 2008). Sjukdomen bidrar till ökad risk att 

drabbas av andra hälsoproblem som kan kräva akutsjukvård som till exempel 

konsekvenser av fallolyckor (Socialstyrelsen 2009, s. 163). Samson (2009) har 

visat att bland äldre som vårdas inom akutsjukvård utgör personer med 

demenssjukdom cirka 40 %. Dessutom uppger nästan alla sjuksköterskor (97 %) 

inom akutsjukvården att de alltid eller ibland vårdar personer med 

demenssjukdom på sin arbetsplats (Alzheimer's Society 2009).  

 

De flesta utmaningar som generellt finns när det gäller omvårdnad för personer 

med demenssjukdom blir aktuella också inom akutsjukvård. Det som nämns 

som eftersträvansvärt i studier som tar upp omvårdnad av personer med 

demenssjukdom specifikt inom akutsjukvård liknar därför mycket de generella 

riktlinjer som nämnts ovan. Hickman et al. (2007) betonar vikten av kunskap 

inom geriatrisk vård och ett välfungerande samarbete mellan olika yrkesgrupper 

inom vården. Edvardsson och Nay (2009) menar att ett personcentrerat 

arbetssätt som innefattar ett holistiskt synsätt på den demenssjukes situation 
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bör gälla även inom akutsjukvård. Författarna betonar också vikten av att skapa 

och upprätthålla en relation samt att anpassa den fysiska miljön efter patientens 

behov.  

 

Akutsjukvårdens förutsättningar riskerar att öka påfrestningen på den 

demenssjuke vilket kan förvärra sjukdomens symtom. Förändringar i rutiner, 

byte av miljö och vårdare, en omgivning med mycket stimuli, smärta och 

läkemedelsbehandling är enligt Edvardsson och Nay (2009) exempel på 

negativa stressorer som kan utlösa till exempel dysfunktionellt beteende hos 

personer med demens. Att vårdas inom akutsjukvård kommer förmodligen att 

utsätta den demenssjuke för flera av dessa stressorer. Vissa av dessa faktorer 

går kanske aldrig helt att undvika men litteraturen tar också upp områden där 

akutsjukvården ofta inte är anpassad för att möta behoven hos personer med 

demenssjukdom. Edvardsson och Nay nämner till exempel i samma artikel som 

ovan hur akutsjukvårdens kultur av fokus på snabbhet, specialisering och 

medicinska prioriteringar står i kontrast mot grunderna i en god demensvård. 

Moyle et al. (2008) tar upp den fysiska miljöns utformning och personalens 

kunskaper som andra områden där akutsjukvården är bristfälligt anpassad.  

 

Studier visar dessutom att personer med demenssjukdom löper signifikant 

högre risk att drabbas av allvarliga komplikationer i samband med akutsjukvård 

till exempel efter kirurgi (Hu et al. 2012). Sloan et al. (2004) har också visat att 

dödligheten inom 30 dagar efter akut hjärtinfarkt är högre för personer med 

sedan tidigare känd demenssjukdom. Den ökade komplikationsrisken talar för 

att det är viktigt att förbättra förutsättningarna och rutinerna kring vård av 

personer med demenssjukdom inom akutsjukvården. 

 

Sjuksköterskans perspektiv 

Studier gör gällande att ungefär 90 % av sjuksköterskorna upplever arbetet med 

personer med demenssjukdom inom akutsjukvård som ganska eller mycket 

svårt. Det som särskilt lyftes fram som problematiskt var att hantera 

oförutsägbart beteende, svårigheter med kommunikation, vandringsbeteende, 

svårigheter att garantera patienternas säkerhet och att inte ha tillräckligt med 

tid att vara nära patienterna (Alzheimer's Society 2009). Att av olika 
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anledningar känna att man inte kan ge god och säker omvårdnad riskerar att 

skapa negativ stress på en arbetsplats. Sarnio et al. (2012) tar till exempel upp 

hur känslan av att inte ha tillräckligt med tid för patienterna riskerar att skapa 

det som benämns samvetsstress. Denna menar hon kan få långt gående 

konsekvenser för sjuksköterskans välbefinnande både på och utanför 

arbetsplatsen. 

 

Problemformulering 

När personer med demenssjukdom vårdas inom akutsjukvård för ett tillstånd 

som inte är direkt relaterat till deras demensdiagnos utgör de en särskilt utsatt 

patientgrupp. Olika kontextuella förutsättningar inom akutsjukvård så som 

korta vårdtider, högt tempo och fokus på den för vårdtillfället aktuella 

diagnosen kan tänkas försvåra för sjuksköterskor att ge bästa möjliga 

omvårdnad till dessa personer. Detta är ett problem för patienterna som 

riskerar olika typer av allvarliga komplikationer till följd av brister i vården. 

Dessutom riskerar negativ stress, som utgör ett allvarligt arbetsmiljöproblem, 

att utvecklas bland vårdpersonalen om de av olika anledningar upplever att de 

inte räcker till i vården. Att studera sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

personer med demenssjukdom inom akutsjukvård är således angeläget för att 

bättre förstå de svårigheter och utmaningar som finns inom detta område.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att utifrån sjuksköterskors upplevelser 

belysa faktorer som påverkar omvårdnad av personer med demenssjukdom 

inom akutsjukvård. 

 

 

Metod  

 

Definitioner 

Akutsjukvård 

Med akutsjukvård avses i denna studie vård som bedrivs på 

akutvårdsavdelningar på sjukhus. Förhållanden inom primärvård, 

ambulanssjukvård eller annan prehospital vård kommer inte att studeras.  
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Personer med demenssjukdom 

Författarna har valt att konsekvent använda begreppen ”demenssjukdom” 

istället för ”demens” och ”person med demenssjukdom” istället för ”dement”. I 

det första fallet för att användandet av ordet demens riskerar att bidra till bilden 

av demenssjukdom som en och samma sjukdom och inte det samlingsnamn för 

olika sjukdomar som det faktiskt är. I det andra fallet för att flytta fokus från 

sjukdom till person. 

 

Sjuksköterska 

Med sjuksköterska avses i denna studie en person som är legitimerad 

sjuksköterska i enlighet med de nationella bestämmelser som gäller i det land 

där han eller hon är yrkesverksam. I tre av de studier som granskats 

förekommer även annan vårdpersonal så som läkare och undersköterskor. 

Sjuksköterskor utgör dock övervägande majoritet av det totala antalet 

informanter och författarna har därför valt att genomgående använda sig 

begreppet sjuksköterska när resultatet presenteras och diskuteras.  

 

Sökmetoder 

Materialet till studien har sökts med hjälp av sökmotorn EBSCO genom vilken 

sökning i databaserna CINAHL, Medline och Academic Search Elite gjorts. 

Utöver detta skedde även sökningar i PubMed. Sökorden som användes i olika 

kombinationer var: nursing, dementia, acute care, nurse*attitude*, nurse* 

view*, nurse* experience*, reflection och perception. En detaljerad beskrivning 

av sökmetoder och urval finns i Tabell 1 (Bilaga 1). Sökningen kompletterades 

genom manuell sökning i referenslistorna till alla artiklar som använts i 

analysen för att på så vis eventuellt kunna upptäcka för litteraturstudien 

relevanta artiklar som inte påträffats i databassökningarna. Dock påträffades 

inga nya relevanta artiklar genom den manuella sökningen.   

 

Urval 

Materialet i studien utgörs av primärkällor i form av publicerade vetenskapliga 

forskningsartiklar. Kriterierna för att en artikel skulle inkluderas i studien var 

att de innehöll kvalitativa data inhämtade i en akutsjukvårdskontext. Däremot 

exkluderades studier som gjorts inom intensivvård (på engelska ”critical care” 
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eller ”intensive care”). Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och studierna 

utförda i en västerländsk kontext. Då det är förhållanden relaterade till 

omvårdnad av personer med demenssjukdom som är av primärt intresse i 

denna studie söktes endast studier där sjuksköterskor ingick. Alla typer och 

grader av demenssjukdom var av intresse för studien och ingen exklusion 

skedde utifrån detta. Däremot exkluderades studier som enbart fokuserat på 

andra tillstånd som ger upphov till kognitivsvikt så som delirium eller tillfällig 

konfusion. För att studiens resultat skulle spegla den nuvarande situationen så 

väl som möjligt användes inga studier publicerade innan 2002.   

 

Urvalet utifrån databassökningarna skedde i två steg. I urval ett valdes artiklar 

med titlar och abstrakt som bedömdes svara mot litteraturstudiens syfte ut. I 

urval två lästes artiklarna i sin helhet och granskades med hjälp av Forsberg och 

Wengströms (2008) mall för bedömning av kvallitativa studiers kvalitét varpå 

de artiklar som bäst svarade mot studiens syfte valdes ut för analys. 

 

Analys 

Studien är en systematisk deskriptiv litteraturstudie. Fribergs (2006) samt 

Forsberg och Wengströms (2008) beskrivningar av den systematiska 

litteraturstudiens metod har använts som underlag för analysen. Båda 

författarna har noga och upprepade gånger läst igenom artiklarnas resultatdelar 

och var för sig nedtecknat data som svarat mot litteraturstudiens syfte. Insamlat 

data har sedan översatts och validerats genom att författarna läst varandras 

översättningar. Efter upprepade genomläsningar och analys har data sedan 

genom konsensusdiskussioner inordnats i kategorier och subkategorier.   

 

Forskningsetisk reflektion 

I bakgrunden beskrivs kortfattat den etiska problematik som finns beskriven 

kring omvårdnad av personer med demenssjukdom. Författarna har granskat 

materialet som använts i studien med en etisk medvetenhet till exempel genom 

att bedöma metodval och studiedesign ur ett etiskt perspektiv. Bedömning av 

den etiska kvalitén hos varje studie har gjorts och redovisas i Tabell 2 (Bilaga 2).  
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Resultat 

Utifrån resultatet i de åtta artiklar som granskats har två kategorier framträtt 

vilka i sin tur understödjs av åtta subkategorier. I Tabell 3 återfinns en översikt 

över kategorier och subkategorier, därefter följer en presentation av resultatet 

utifrån varje kategori respektive subkategori.  

 

Tabell 3. Översikt över kategorier och subkategorier 

Strukturella förutsättningar Individuella förhållningsätt 

Vårdkultur Synen på att vårda 

Organisation Kunskapsnivå 

Fysisk miljö Etiska dilemman och moralisk stress 

Tid- och personalbrist Den ideala vården 

 

 

Strukturella förutsättningar 

 

Vårdkultur 

Materialet antyder att sjuksköterskor snabbt kan anpassas till en specifik 

avdelnings- eller institutionskultur som styr hur vården bedrivs. Flera av de 

granskade studierna tar upp exempel på hur en organisations vårdkultur kan 

påverka omvårdnad av personer med demenssjukdom negativt. Exempelvis 

prioriteras säkerhet samt tekniska och medicinska aspekter istället för att 

planera åtgärder utifrån ett mer holistiskt och personcentrerat tankesätt. På så 

vis prioriteras personer med demenssjukdom och deras behov automatiskt ned 

till förmån för patienter med, rent medicinskt, mer avancerade problem. Vård 

för personer med demenssjukdom reduceras till att tillgodose ADL-behov och 

förebygga risker. Det framträder en kultur av fokus på övervakning av personer 

med demenssjukdom i syfte att garantera deras säkerhet där det primära målet 

var ”… safety before dignity” som en informant uttryckte det. Personer med 

demenssjukdom nedvärderades och sågs som obekväma och inte lämpade att 

vistas inom akutsjukvården. Sjuksköterskor upplever personer med 

demenssjukdom som krävande när de inte passar in i det gängse arbetssättet 

och rutinerna på avdelningen. Istället för att anpassa sig efter personer med 
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demenssjukdoms behov blir fokus att överföra dessa personer till andra 

avdelningar eller tillbaks till hemmiljön (Borbasi et al. 2006; Cowdell 2010; 

Eriksson & Saveman 2002; Moyle et al. 2011).  

 

Organisation 

I samtliga granskade studier uttryckte sjuksköterskorna hur olika 

organisatoriska faktorer begränsar möjligheten att bedriva god demensvård. Det 

handlar bland annat om en känsla av bristande stöd och förståelse från personer 

högre upp i organisationen och hur dessa nonchalerade svårigheter i det dagliga 

omvårdnadsarbetet. Även arbetsledningens krav på korta vårdtider upplevdes 

av personalen på avdelningarna stå i kontrast mot de faktiska behov de såg hos 

personer med demenssjukdom (Eriksson & Saveman 2002; Moyle et al. 2011).  

 

En annan stor brist i akutsjukvårdens organisation som togs upp i den 

granskade litteraturen var bristen på kontinuitet. Även om personalen medvetet 

försökte skapa en lugn miljö kring personer med demenssjukdom och begränsa 

antalet personer som var inblandade i vården försvårades detta av 

akutsjukvårdens arbetssätt och organisation. Personerna med demenssjukdom 

utsattes till exempel för många förflyttningar inom sjukhuset; mellan 

avdelningar, till undersökningar och behandlingar. Många olika 

personalkategorier, alla med specifika uppgifter som inte gick att delegera, 

upplevdes göra det nästintill omöjligt att skapa en bra kontinuitet i vård av 

personer med demenssjukdom (Eriksson & Saveman 2002).  

 

Bristande samarbete mellan olika vårdinstanser försvårade också för personalen 

att ge god vård. Framför allt belystes svårigheter kring samordningen mellan 

sjukhus och särskilda boenden. Sjuksköterskorna upplevde ofta att de fick 

bristfällig information om personer med demenssjukdoms habitualtillstånd och 

bakgrund. Orimligt mycket tid upplevdes läggas på kontakter med ansvariga på 

särskilda boenden inför utskrivning. Tiden det tog att mobilisera de extra 

resurser som behövdes för att ta emot personen med demenssjukdom gjorde att 

denne kunde bli kvar onödigt länge inom akutsjukvården. Sjuksköterskorna 

ansåg att samhällets beredskap och resurser för att ta hand om personer med 

demenssjukdom måste öka för att kunna minska deras behov av akutsjukvård 
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(Borbasi et al. 2006; Eriksson & Saveman 2002).  

 

Fysisk miljö 

I flertalet av artiklarna beskrivs den fysiska miljön inom akutsjukvården som 

icke-optimal för personer med demenssjukdom. Miljön beskrivs som ett hinder 

för att bedriva bästa möjliga vård samt att omgivningen inverkade på 

utvecklingen av attityder och beteenden bland personalen. Den fysiska 

utformningen av miljön skildras som begränsande och icke anpassad. Personer 

med vandringsbeteende ansågs påverkas särskilt negativt av detta. Andra 

exempel på problem som beskrivs är den höga ljudnivån och risken för 

överstimuli. De intervjuade sjuksköterskorna såg akutsjukvårdsmiljön som en 

främmande, märklig och farlig plats för personer med demenssjukdom, en plats 

och en miljö som ökade risken för konfusion och agitation. För att motverka 

detta ansåg sjuksköterskorna att det var viktigt att försöka skapa en känsla hos 

patienten av vara hemmastadd. Den bristfälligt utformade miljön gjorde 

sjuksköterskornas arbete tyngre både praktiskt och mentalt. Till exempel 

upplevde många av dem skuldkänslor när miljön skapade inskränkningar i 

rörelsefriheten för personer med demenssjukdom. Skapandet av en bättre miljö 

inom akutsjukvården ansågs vara mycket viktigt då informanterna bland annat 

menade att det skulle kunna bidra till en ökad värdighet för personer med 

demenssjukdom (Borbasi et al. 2006; Moyle et al. 2011; Nolan 2006, 2007).

Tid- och personalbrist 

  

Ett återkommande fenomen var upplevelsen av tid- och personalbrist. 

Akutsjukvården beskrivs från början vara ”ett system under tryck” med ett 

pressat förhållande mellan personalresurser och ”många patienter med många 

behov” (Borbasi et al. 2006). Informanterna i de olika studierna tycks eniga i att 

god vård av personer med demenssjukdom ofta tar mer tid i anspråk än vård av 

andra patienter. Personer med demenssjukdom upplevdes vara i behov av tätare 

tillsyn och mycket av det vardagliga omvårdnadsarbetet som att bedöma behov, 

utföra basal omvårdnad och administrera läkemedel ansågs ta längre tid. Tiden 

sågs som en avgörande faktor för att garantera kvalitén på vården för personer 

med demenssjukdom. Det ansågs påverka personerna positivt om 

vårdpersonalen kunde ge mer av sin tid och sågs som nödvändigt för att kunna 

skapa en relation inom vilken vården kunde ske. (Borbasi et al. 2006; Byers & 
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France 2008; Nolan 2006, 2007).   

 

Det från början pressade läget inom akutsjukvården i kombination med att 

personer med demenssjukdom ansågs ta mer av vårdpersonalens tid i anspråk 

gjorde att vård av dessa personer starkt kom att förknippas med en känsla av 

tidsbrist. Sjuksköterskorna upplevde att personer med demenssjukdom 

konkurrerade med andra patienters behov och att tidsbristen ofta fick negativa 

konsekvenser för personer med demenssjukdom. Till exempel fanns en tendens 

att mer lättvindigt använda sig av begränsningsåtgärder när arbetssituationen 

upplevdes som pressad (Borbasi et al. 2006; Byers & France 2008; Nolan 2006, 

2007).   

 

Individuella förhållningsätt 

 

Synen på att vårda 

Frustrerande, besvärligt, utmanande men också belönande var några av de 

känslor som uttrycktes kring upplevelsen av att vårda personer med 

demenssjukdom. Hur omvårdnad upplevs men även hur den bedrivs påverkas 

av sjuksköterskors syn på att vårda personer med demenssjukdom. Vad som 

formar synen på att vårda presenteras på varierande sätt i de olika artiklarna. 

Forskarnas resultat visar också vida skillnader i personalens syn på personer 

med demenssjukdom och vården av dessa personer (Borbasi et al. 2006; Byers 

& France 2008; Cowdell 2010).  

 

Delar av det granskade materialet ger en bild av hur sjuksköterskors syn på vård 

av personer med demenssjukdom inte överensstämmer med vad som är 

förenligt med god demensvård. Negativa attityder till personer med 

demenssjukdom på grund av beteende och kommunikationssvårigheter 

påvisades i flera studier och det rapporteras om bristande empati från 

sjuksköterskornas sida (Borbasi et al. 2006; Byers & France 2008; Cowdell 

2010; Moyle et al. 2011; Nolan 2007). Cowdell (2010) visar hur arbetet utförs 

rutinmässigt och hur sjuksköterskorna själva sätter litet värde på arbetet de 

utför. De arbetar i avstängt läge och ser inte personen utan bara uppgifter som 

skall utföras. Flera andra artiklar i materialet påvisar likande problematik där 
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uppgiften och de fysiska behoven hamnar i fokus på bekostnad av ett 

personcentrerat förhållningsätt och psykosociala behov (Borbasi et al. 2006; 

Eriksson & Saveman 2002; Moyle et al. 2011).  

 

Sjuksköterskornas grundläggande vårdfilosofi baserades ofta på personliga 

värderingar snarare än evidens. Många definierade god vård som den vård de 

själva skulle vilja ha eller så som de skulle ha vårdat en släkting (Cowdell 2010; 

Nolan 2006). Många gånger sammanföll dock sjuksköterskornas syn på att 

vårda personer med demenssjukdom med vad som är ansett som 

evidensbaserat god omvårdnad. I flera artiklar ansåg sjuksköterskorna att ett 

kärnvärde i vården av dessa personer var upprätthållandet av värdighet och 

autonomi. Sjuksköterskorna utryckte också ofta en personcentrerad syn på 

vården där det ansågs viktigt att se varje person med demenssjukdoms 

individuella behov och att utmanande beteende måste förstås utifrån personens 

sjukdomstillstånd. Vidare betonade informanterna vikten av att skapa en 

relation inom vilken omvårdnad kunde utföras då det upplevdes underlätta och 

öka kvalitén på given omvårdnad. Involverandet av närstående sågs som en 

resurs i detta sammanhang (Borbasi et al. 2006; Fessey 2007; Nolan 2006, 

2007). 

 

Kunskapsnivå 

Det granskade materialet antyder att det finns stora skillnader i kunskapsnivån 

hos sjuksköterskor, både den faktiska och hur den upplevs. Skillnaderna visar 

sig både mellan olika yrkeskategorier och olika typer av avdelningar men även 

som skillnader mellan personal inom en viss yrkesgrupp verksamma på samma 

avdelning. Skillnaderna utrycks både när informanterna bedömer sin egen och 

kollegors kunskapsnivå. Det fanns en upplevelse hos delar av personalen att de 

flesta av kollegorna var relativt kunniga om personer med demenssjukdom.  

Specialister och personal med särskild kunskap om till exempel geriatrisk vård 

ansågs dock vara bättre på att hantera problem hos dessa personer. Andra 

informanter ansåg däremot att vissa kollegors bristande kunskap riskerade att 

påverka personer med demenssjukdom negativt. I vissa studier ansåg sig de 

flesta sjuksköterskorna ha tillräcklig kunskap om vård av personer med 

demenssjukdom medan de i andra studier hade generellt bristande tilltro till sin 
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egen kunskap och förmåga (Borbasi et al. 2006; Cowdell 2010; Nolan 2007).  

 

De områden där kunskapsbrist tycktes påverka vården mest var relaterade till 

kommunikation, att hantera utmanande beteenden, att bedöma behov samt att 

tillgodose psykosociala behov (Borbasi et al. 2006; Byers & France 2008; 

Cowdell 2010; Eriksson & Saveman 2002; Moyle et al. 2011).  

 

Etiska dilemman och moralisk stress 

Vård av personer med demenssjukdom inom akutsjukvården presenterade 

många utmaningar och etiska dilemman för sjuksköterskorna. Etiskt svåra 

situationer uppstod ofta kring konflikten mellan autonomiprincipen och 

principen om att göra gott. Sjuksköterskorna upplevde till exempel skuldkänslor 

när administration av läkemedel skedde mot patientens vilja eller när 

integriteten på andra sätt kränktes för att tillgodose patienternas behov och 

säkerhet (Eriksson & Saveman 2002; Nolan 2006).

De granskade studierna belyste också informanternas känslor av att göra allt 

men inte räcka till, varken för patient eller närstående. När sjuksköterskorna 

upplevde att förhållandena kring vården gjorde att utmaningarna som de 

ställdes inför inte kunde lösas på ett tillfredställande sätt ledde det till 

samvetskval och moralisk stress. Denna karaktäriserades av en känsla av 

frustration och maktlöshet över att inte kunna ge adekvat vård och tillgodose 

patienternas behov (Byers & France 2008; Eriksson & Saveman 2002; Nolan 

2007). När sjuksköterskorna var tvungna att frångå sin egen etiska uppfattning 

eller på annat vis upplevde att personer med demenssjukdom behandlades fel 

tärde det på deras samvete. De intervjuade sjuksköterskorna uttryckte också oro 

över att under de rådande förhållandena inte kunna tillgodose patienternas 

säkerhet och de holistiska behoven hos såväl patienter som närstående. De 

pressade arbetsförhållandena inom akutsjukvården skapade känslan av 

konkurrens mellan olika patienters behov och att behöva prioritera mellan dem 

upplevdes svårt. Många sjuksköterskor rapporterade att de ”tog med sig jobbet 

hem” på grund av den moraliska stress och samvetskval som de upplevde. Detta 

gjorde att förhållanden på arbetsplatsen även påverkade privatlivet (Borbasi et 

al. 2006; Byers & France 2008).  

  



 15 

Den ideala vården 

Denna subkategori framträdde då flera av artiklarna på olika sätt beskrev en 

önskan om hur den ideala vården borde bedrivas. Deltagarna i de flesta 

studierna uttryckte missnöje med den nuvarande vårdmodellen och tycks eniga 

i att det föreligger behov av bättre omvårdnad för personer med 

demenssjukdom inom akutsjukvården.  

Baserat på informanternas utsagor framträdde några olika konkreta 

förändrings- och förbättringspunkter. Många tryckte på vikten av att utöka 

möjligheterna till patientnära arbetssätt. Detta för att skapa trygghet och att 

lättare kunna bedöma behov hos personer med demenssjukdom. Även 

etablerandet av relationer ansågs medföra positiva effekter på omvårdnaden 

såsom en familjär känsla för patienten likväl som känslan av professionell 

prestation hos sjuksköterskan. Därför upplevdes också det vara något som 

borde byggas vidare på i strävan mot den ideala vården (Borbasi et al. 2006; 

Nolan 2006). 

Vidare beskrevs sjuksköterskans viktiga roll för utfallet av vården av personer 

med demenssjukdom och de förbättringar som kunde ske med god kunskap och 

ett multiprofessionellt arbetssätt. Ett grundläggande problem i detta 

sammanhang var att sjuksköterskornas arbetsbörda ansågs behöva minskas för 

att frigöra tid till att ägna åt personer med demenssjukdom. För att göra detta 

borde förhållandet sjuksköterska per patient öka (Borbasi et al. 2006; Byers & 

France 2008; Moyle et al. 2011).  

Andra konkreta behov av förändring som uttrycktes var att skapa särskilda 

akutsjukvårdsavdelningar för äldre personer med demenssjukdom samt ökat 

samarbete mellan sjuksköterskor inom olika vårdformer. Men även att utbilda 

personalen och arbeta med att förändra attityderna kring personer med 

demenssjukdom ansågs kunna förbättra vården främst genom att höja 

kompetensen hos personalen och göra arbetet med denna patientgrupp mer 

attraktivt (Borbasi et al. 2006; Eriksson & Saveman 2002; Moyle et al. 2011).  
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Diskussion 

Denna litteraturstudie har genom att undersöka sjuksköterskors upplevelser av 

att vårda personer med demenssjukdom inom akutsjukvård belyst faktorer som 

påverkar omvårdnad av dessa personer. Resultatet visar att de påverkande 

faktorerna utgörs av strukturella förutsättningar och individuella 

förhållningsätt. Nedan kommer inledningsvis en diskussion att föras där 

resultatet jämförs mot annan forskning på området. Detta dels för att validera 

resultatet men även för att ge nya och bredare perspektiv på vad som påverkar 

omvårdnad av personer med demenssjukdom inom akutsjukvård. Därefter 

kommer en kritisk metoddiskussion att föras där styrkor och svagheter i studien 

belyses.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet tyder på att olika strukturella förutsättningar är en viktig påverkande 

faktor när det gäller omvårdnad av personer med demenssjukdom inom 

akutsjukvård. Detta bekräftas av flera andra studier på området. I en studie av 

sjuksköterskestudenters upplevelser av att vårda personer med demenssjukdom 

inom akutsjukvård framträder samma strukturella faktorer som hinder för att 

bedriva god omvårdnad som i litteraturstudien. Studenterna beskriver till 

exempel hur den fysiska miljön begränsar möjligheter till aktivitet och social 

interaktion för personer med demenssjukdom. De upplever att omvårdnad av 

dessa personer försämras på grund av tids- och personalbrist samt en 

organisationskultur med bristande förståelse för personer med demenssjukdom 

där fokus främst ligger på medicinska problem. Den ordinarie personalen på 

avdelningarna prioriterade snabbhet och rutiner framför att ta sig tid att 

anlägga ett personcentrerat förhållningsätt (Baillie, Cox & Merritt 2012 A). Även 

en studie av sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med 

demenssjukdom inom akutsjukvård utförd inom en annan kulturell kontext än 

den västerländska belyser samma strukturella faktorers inverkan på omvårdnad 

(Kang, Moyle & Venturato 2011). Denna tydliga bild av hur strukturella 

förhållanden har en negativ inverkan på personer med demenssjukdom och 

försvårar sjuksköterskors möjligheter att ge god omvårdnad motiverar i hög 

grad förändringar på organisationsnivå. Vården och dess strukturer kan dock 

även förbättras genom att förändra sjuksköterskors individuella förhållningsätt. 
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McCloskey (2004) har till exempel utvecklat en modell som kan hjälpa 

sjuksköterskor att identifiera miljöfaktorer som riskerar att påverka personer 

med demenssjukdom negativt och hur dessa kan undvikas. Det handlar om 

enkla åtgärder som kan göra betydande skillnad när det gäller att reducera 

akutsjukvårdsmiljöns negativa inverkan. Utifrån denna och liknande studier 

kan det individuella förhållningsättet påverkas genom att skapa ökad kunskap 

och medvetenhet hos sjuksköterskor. Detta bidrar i sin tur till att vården och 

dess strukturella förutsättningar förbättras inifrån.   

 

Resultatet kring synen på att vårda och vilken kunskap som finns bland 

sjuksköterskorna uppvisar stora skillnader. Delar av materialet visar hur 

sjuksköterskors syn på att vårda personer med demenssjukdom inte 

överensstämmer med vad som är förenligt med god demensvård och att det 

finns brister i sjuksköterskors kunskaper relaterat till att vårda personer med 

demenssjukdom. Studier som på olika vis undersökt sjuksköterskestudenters 

kunskaper och attityder på området ger intressanta infallsvinklar för diskussion 

kring detta ämne. Studenterna visar ofta prov på positiva attityder och vilja till 

förståelse för behov hos personer demenssjukdom. De använder sig i hög 

utsträckning av personcentrerade strategier i omvårdnaden så som att skapa 

relationer till patienten och att involvera närstående. De har även ett 

nytänkande och kreativt förhållningssätt till problem som uppstår. Studenterna 

uppger däremot att de upplever brister i ordinarie personals kunskaper och 

attityder. De ser också en tydlig koppling mellan negativa attityder och 

bristande kunskap (Baillie, Cox & Merritt 2012 A; Baillie, Merritt & Cox 2012 B; 

Scerri & Scerri 2012). En informant uttryckte det så här: “… the nurses hate 

caring for people with dementia because they feel so out of their depth.” (Baillie, 

Cox & Merritt 2012 A) Hur attityder påverkas av kunskap tas upp både av 

artiklar i studien och av annan litteratur på området. Den generella bilden är att 

högre utbildnings- och kunskapsnivå hänger samman med positiva attityder 

(Cowdell 2010; Kada et al. 2009). Sjuksköterskestudenterna visade 

genomgående prov på en syn på omvårdnad som överensstämmer med 

kunskaper kring evidensbaserad vård av personer med demenssjukdom vilket 

skulle kunna tolkas som att de fått med sig färska kunskaper och attityder från 

lärosätena som ordinarie personal till viss del saknar. 
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Sjuksköterskestudenternas syn på att vårda färgas dock förmodligen också av 

att vissa strukturella förhållanden inte utövar samma påverkan på dem. 

Författarnas egna kliniska erfarenheter gör gällande att studenter till exempel 

har mer tid till förfogande för varje patient och att de inte är påverkade av 

organisationskulturen i samma utsträckning som ordinarie personal. Detta 

förstärker ytterligare bilden av en växelverkan mellan hur strukturella 

förutsättningar kan påverka individuella förhållningssätt och vice versa.  

 

Trots brister i sjuksköterskors kunskaper och attityder visar resultatet från 

denna litteraturstudie att sjuksköterskor oftast har en väl utvecklad bild av vad 

som är god omvårdnad för personer med demenssjukdom inom akutsjukvård. 

Sjuksköterskorna gör sitt yttersta för att leva upp till denna målbild men 

upplever ofta att de ändå inte räcker till. Detta skapar en moralisk stress som 

kännetecknas av en känsla av frustration och maktlöshet något som på längre 

sikt riskerar att gå ut över sjuksköterskornas egen hälsa. Begreppet ”moralisk 

stress” förekommer frekvent inom omvårdnadsforskningen och fenomenet 

återfinns även i andra omvårdnadssammanhang än det som belyses i denna 

studie. Anledningen till att fenomenet så ofta förekommer i 

omvårdnadssammanhang anses vara att omvårdnad i grunden är en moralisk 

verksamhet. Omvårdnad bedrivs alltid inom en ojämlik relation mellan patient 

och vårdare och i ett sammanhang där etiska principer ofta ställs emot 

varandra. God omvårdnad är därför beroende av sjuksköterskans moraliska 

värderingar. Sjuksköterskor är dock ofta verksamma inom en organisation där 

de å ena sidan har stort ansvar för kvalitén på given vård men små möjligheter 

att påverka de strukturella förhållandena som utgör förutsättningarna för deras 

arbete (Lützén et al. 2003). Dessa förhållanden tycks utifrån litteraturstudiens 

resultat ställas på sin spets när det gäller omvårdnad av personer med 

demenssjukdom inom akutsjukvård. Ett rimligt antagande är därför att om 

kunniga sjuksköterskor ges ökade möjligheter att påverka de strukturella 

förutsättningarna kring vård av personer med demenssjukdom inom 

akutsjukvård skulle detta inte bara leda till gynnsamma effekter för 

omvårdnadens kvalité och patientsäkerheten utan även för vårdpersonalens 

arbetsmiljö.   
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Undersökningar av sjuksköterskors upplevelser är en viktig infallsvinkel för att 

öka förståelsen för vad som påverkar vård av personer med demenssjukdom 

inom akutsjukvård. Det begränsade antalet publicerade studier som undersöker 

fenomenet utifrån detta perspektiv indikerar att ytterligare likartad forskning 

krävs. Det är dock också viktigt att belysa fenomenet genom att studera andra 

inblandade parters upplevelser. Patienters, närståendes och övrig vårdpersonals 

upplevelser bör därför också undersökas. Det vore även av intresse att göra 

ytterligare observationsstudier liknande den som beskrivs av Cowdell (2010). 

Negativa attityder och förhållningsätt framkom tydligare i denna studie än i de 

som endast byggde på intervjuer vilket antyder att positiva attityder och ett 

personcentrerat förhållningsätt till viss del endast är något som sägs men inte 

efterlevs. Det är möjligt att negativa attityder och förhållningsätt som inte tas 

upp i intervjuer skulle framträda tydligare vid observationsstudier.  

 

Metoddiskussion 

Genom att analysera befintlig forskning kring sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda personer med demenssjukdom inom akutsjukvård anser författarna att 

bättre förståelse kan skapas för de olika faktorer som påverkar omvårdnaden. 

Inledningsvis var syftet att generellt belysa sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda personer med demenssjukdom inom akutsjukvård. Redan tidigt i 

analysprocessen stod det dock klart att sjuksköterskors upplevelser i hög 

utsträckning färgades av faktorer som på olika vis påverkade omvårdnaden. För 

att spegla detta i studien och på ett konkret vis kunna precisera 

problemområden i syfte att på sikt förbättra vården ändrades syftet.  

 

Att analysera sjuksköterskors upplevelser i syfte att belysa faktorer som 

påverkar omvårdnaden har enligt författarna flera fördelar. Verksamma 

sjuksköterskor möter dagligen de aktuella förhållandena i vården och har som 

ansvariga för omvårdnad självklart en tydlig bild av densamma. Deras 

perspektiv kan därför inte förbises. Fenomenet bör dock även belysas ur andra 

synvinklar och med hjälp av andra metoder. Som redan nämnts kan det vara av 

intresse att belysa även till exempel patienter och anhörigas upplevelser för att 

skapa en bredare förståelse. För att skapa generaliserbara resultat kring 

fenomenet krävs också en kvantitativ ansats men författarna anser att denna 
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och liknande kvalitativa studier utgör en nödvändig grund för sådana studier.   

 

Arbetet med studien inleddes med att en noggrann sökning efter artiklar som 

beskriver kvalitativa studier av sjuksköterskors upplevelser gjordes i relevanta 

databaser. Sökningarna gav ett begränsat antal träffar men materialet 

bedömdes utgöra tillräckligt underlag för en litteraturstudie. Tidigare forskning 

på området tycks vara begränsad vilket kan vara en nackdel men att alla 

relevanta publicerade studier som funnits har kunnat tas med i litteraturstudien 

ser författarna som en styrka. Samtliga artiklar som användes i resultatdelen 

har haft som syfte att spegla fenomenet som undersöks i litteraturstudien. 

Författarna fann inga andra texter som kunde använts i studien utifrån syftet 

och uppställda inklusions- och exklusionskriterier. Valet att begränsa materialet 

till att endast innefatta studier utförda i en västerländsk kontext gjordes för att 

undvika påverkan av skillnader utifrån kulturella och vårdorganisatoriska 

aspekter. Detta gör att resultatet bör vara överförbart till svenska 

sjukvårdsförhållanden. Om även artiklar skrivna på andra språk än engelska 

och från andra kulturella kontexter hade inkluderats är det möjligt att resultatet 

skulle ha förändrats.  

 

Efter att grundligt ha läst och analyserat de granskade artiklarna framträdde 

subkategorier och kategorier. Vissa subkategorier framträdde tidigt i 

analysförfarandet framför allt de strukturella förutsättningarnas påverkan var 

tydligt återkommande i de olika studierna. För resterande subkategorier 

krävdes mer analysarbete och andra kategoribenämningar övervägdes innan de 

slutgiltiga kategorierna och subkategorierna fastställdes.  

 

Samtliga artiklar som tagits med i studien har genomgått etisk granskning som 

beskrivits under metodavsnittet. Grundläggande i denna granskning har varit 

att undersöka huruvida deltagandet skett frivilligt, om deltagarna givit sitt 

informerade samtycke, om de garanterats anonymitet och om åtgärder vidtagits 

för att minimera risken att deltagarna kom till skada genom att medverka i 

studien. Hur omfattande den etiska reflektionen varit varierar i de olika 

studierna och bedömning av den samlade etiska kvalitén redovisas i Tabell 2 

(Bilaga 2). Som resultatet av litteraturstudien visar så innefattar vård av 
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personer med demenssjukdom inom akutsjukvård en rad svåra etiska 

dilemman. Intentionen har varit att utifrån det analyserade materialet redogöra 

för den etiska problematiken på ett sakligt vis utan att texten färgas av 

författarnas egna upplevelser och förförståelse. 

 

Betydelse för omvårdnad 

Demenssjukdom är ett växande problem och något som sjuksköterskor 

oberoende av var de arbetar kommer i kontakt med. Goda kunskaper på 

området och en medvetenhet om de faktorer som påverkar omvårdnaden är 

något som behövs även utanför den specialiserade äldre- och demensvården. 

Författarna anser att denna och liknande studier är viktiga för att öka just 

denna medvetenhet och de utgör ett medel för att tydliggöra vilka 

problemområden som finns. Detta underlättar för vidare forskning kring hur 

dessa problem kan lösas och vården av personer med demenssjukdom kan 

förbättras.    

 

 

Slutsats 

Vård av personer med demenssjukdom är komplex och ställer höga och 

varierande krav på sjuksköterskan. Det finns stor diskrepans mellan vad som är 

ansett som evidensbaserad god omvårdnad för personer med demenssjukdom 

och den vård och omvårdnad som dessa personer de facto erhåller inom 

akutsjukvård. Detta får allvarliga konsekvenser både för patientsäkerheten och 

sjuksköterskornas arbetsmiljö och hälsa. Utifrån sjuksköterskors upplevelse av 

att vårda personer med demenssjukdom inom akutsjukvård kan denna situation 

bäst förstås genom att belysa de strukturella förutsättningarna inom vilken vård 

bedrivs samt de individuella förhållningssätt som antas av sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal. Dessa faktorer påverkar dels var och en för sig kvalitén på 

given omvårdnad men det finns också en ömsesidig påverkan dem emellan där 

individernas förhållningsätt påverkas av strukturella förutsättningar och vice 

versa. Det är därför författarnas mening att omvårdnadsforskning som på 

djupet vill öka förståelsen för förhållanden som påverkar omvårdnad av 

personer med demenssjukdom inom akutsjukvård i syfte att finna metoder för 

att förbättra densamma måste undersöka båda dessa aspekter och hur de 
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påverkar varandra. Forskningen bör undersöka både om och hur övergripande 

förändringar ska ske men även fokusera på hur vården med mer begränsade 

resurser inom rådande strukturella förhållanden kan förbättras. Ett ökat 

inflytande för kunniga sjuksköterskor över de strukturella förhållanden de 

verkar inom utgör en viktig grund för förbättringsarbete. Detta skulle både 

kunna höja kvalitén på omvårdnaden och förbättra vårdpersonalens 

arbetsmiljö. 

  



 23 

Referenser 

* Artiklar som använts i analysen 

Alzheimer’s Society, As 2009, Counting the costs : Caring for people with 
demntia on hospital wards, Alzheimer's Society, London. 

Baillie, L, Cox, J & Merritt, J 2012 A, 'Caring for older people with dementia in 
hospital Part one: challenges', Nursing Older People, vol. 24, no. 8, pp. 33-7. 

Baillie, L, Merritt, J & Cox, J 2012 A, 'Caring for older people with dementia in 
hospital. Part two: strategies', Nurs Older People, vol. 24, no. 9, pp. 22-6. 

Blix, M 2013, Framtidens välfärd och den åldrande befolkningen : 
delutredning från Framtidskommissionen, Ds: departementsserien, 
Statsrådsberedningen, Stockholm. 

Bolmsjö, I, Edberg, A & Sandman, L 2006, 'Everyday ethical problems in 
dementia care: a teleological model', Nursing Ethics, vol. 13, no. 4, pp. 340-59. 

* Borbasi, S, Jones, J, Lockwood, C & Emden, C 2006, 'Health professionals'  
perspectives of providing care to people with dementia in the acute setting: 
Toward better practice', Geriatric Nursing (New York, N.Y.), vol. 27, no. 5, pp. 
300-8. 

* Byers, D C & France, N E M 2008, 'The lived experience of registered nurses 
providing care to patients with dementia in the acute care setting: a 
phenomenological study', International Journal for Human Caring, vol. 12, no. 
4, pp. 44-9. 

* Cowdell, F 2010, 'Care of older people with dementia in an acute hospital 
setting', Nursing Standard, vol. 24, no. 23, pp. 42-8. 

Drivdal Berentsen, V 2010, 'Kognitiv svikt och demenssjukdom', in M Kirkevold, 
K Brodtkorb, A Hylen Ranhoff, I Bolinder-Palmér & K Olsson (eds), Geriatrisk 
omvårdnad : god omsorg och vård till den äldre, Liber, Stockholm, pp. 343-76. 

Edberg, A-K 2011, 'Personcentrerad omvårdnad', in A-K Edberg (ed.), Att möta 
personer med demens, Studentlitteratur AB, Lund, pp. 151-66. 

Edvardsson, D & Nay, R 2009, 'Acute care and older people: challenges and 
ways forward', Australian Journal of Advanced Nursing, vol. 27, no. 2, pp. 63-
9. 

Eide, H & Eide, T 2009, Omvårdnadsorienterad kommunikation : 
relationsetik, samarbete och konfliktlösning, 2., [rev.] uppl. edn, 
Studentlitteratur, Lund. 



 24 

* Eriksson, C & Saveman, B-I 2002, 'Nurses' experiences of abusive/non-
abusive caring for demented patients in acute care settings', Scandinavian 
Journal Of Caring Sciences, vol. 16, no. 1, pp. 79-85. 

* Fessey, V 2007, 'Patients who present with dementia: exploring the knowledge 
of hospital nurses', Nursing Older People, vol. 19, no. 10, pp. 29-33. 

Forsberg, C & Wengström, Y 2008, Att göra systematiska litteraturstudier : 
värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning, 2., 
[uppdaterade] utg. edn, Natur & Kultur, Stockholm. 

Friberg, F 2006, Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade 
examensarbeten, Studentlitteratur, Lund. 

Green, D 2012, 'Communication and cognitive impairment', Nursing & 
Residential Care, vol. 14, no. 9, pp. 446-9. 

Greenwood, D 2007, 'Relational care: learning to look beyond intentionality to 
the ‘non-intentional’ in a caring relationship', Nursing Philosophy, vol. 8, no. 4, 
pp. 223-32. 

Hickman, L, Newton, P, Halcomb, EJ, Chang, E & Davidson, P 2007, 'Best 
practice interventions to improve the management of older people in acute care 
settings: a literature review', Journal of Advanced Nursing, vol. 60, no. 2, pp. 
113-26. 

Hu, CJ, Liao, CC, Chang, CC, Wu, CH & Chen, TL 2012, 'Postoperative adverse 
outcomes in surgical patients with dementia: a retrospective cohort study', 
World J Surg, vol. 36, no. 9, pp. 2051-8. 

Jansson, W & Grafström, M 2011, 'Att vara anhörig till en person med 
demenssjukdom', in A-K Edberg (ed.), Att möta personer med demens, 2., [helt 
omarb.] uppl. edn, Studentlitteratur AB, Lund, p. 368 s. 

Jootun, D & McGhee, G 2011, 'Effective communication with people who have 
dementia', Nursing Standard, vol. 25, no. 25, pp. 40-7. 

Kada, S, Nygaard, HA, Mukesh, BN & Geitung, JT 2009, 'Staff attitudes towards 
institutionalised dementia residents', Journal of Clinical Nursing, vol. 18, no. 
16, pp. 2383-92. 

Kang, Y, Moyle, W & Venturato, L 2011, 'Korean nurses' attitudes towards older 
people with dementia in acute care settings', International Journal Of Older 
People Nursing, vol. 6, no. 2, pp. 143-52. 

Lützén, K, Cronqvist, A, Magnusson, A & Andersson, L 2003, 'Moral stress: 
synthesis of a concept', Nursing Ethics, vol. 10, no. 3, pp. 312-22. 



 25 

McCloskey, RM 2004, 'Caring for patients with dementia in an acute care 
environment', Geriatric Nursing, vol. 25, no. 3, pp. 139-44. 

* Moyle, W, Borbasi, S, Wallis, M, Olorenshaw, R & Gracia, N 2011, 'Acute care 
management of older people with dementia: a qualitative perspective', Journal 
of Clinical Nursing, vol. 20, no. 3/4, pp. 420-8. 

Moyle, W, Olorenshaw, R, Wallis, M & Borbasi, S 2008, 'Best practice for the 
management of older people with dementia in the acute care setting: a review of 
the literature', International Journal of Older People Nursing, vol. 3, no. 2, pp. 
121-30. 

* Nolan, L 2006, 'Caring connections with older persons with dementia in an 
acute hospital setting - a hermeneutic interpretation of the staff nurse's 
experience', International Journal Of Older People Nursing, vol. 1, no. 4, pp. 
208-15. 

* Nolan, L 2007, 'Caring for people with dementia in the acute setting: a study 
of nurses' views', British Journal of Nursing, vol. 16, no. 7, pp. 419-22. 

Rahm Hallberg, I 2011, 'Att vara vårdare - tillfredsställelse och påfrestning', in 
A-K Edberg (ed.), Att möta personer med demens, 2., [helt omarb.] uppl. edn, 
Studentlitteratur AB, Lund, pp. 85-100. 

Romören, TI 2010, 'Äldre, hälsa och hjälpbehov', in M Kirkevold, K Brodtkorb, 
A Hylen Ranhoff, I Bolinder-Palmér & K Olsson (eds), Geriatrisk omvårdnad : 
god omsorg och vård till den äldre, Liber, Stockholm, pp. 29-37. 

Saarnio, R, Sarvimäki, A, Laukkala, H & Isola, A 2012, 'Stress of conscience 
among staff caring for older persons in Finland', Nursing Ethics, vol. 19, no. 1, 
pp. 104-15. 

Sampson, EL, Blanchard, MR, Jones, L, Tookman, A & King, M 2009, 
'Dementia in the acute hospital: prospective cohort study of prevalence and 
mortality', The British Journal of Psychiatry, vol. 195, no. 1, pp. 61-6. 

SBU 2006, Sammanfattning av SBU:s rapport om: Demenssjukdomar : en 
systematisk litteraturöversikt, SBU-rapport, Statens beredning för medicinsk 
utvärdering (SBU), Stockholm. 

SBU 2008, Dementia - etiology and epidemiology : a systematic review : June 
2008 Vol. 1, SBU-rapport, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 
Stockholm. 

SCB 2012, Sveriges framtida befolkning 2012-2060 
[The future population of Sweden 2012-2060], Statistiska centralbyrån,, 
Stockholm. 
http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259923.aspx?Publ



 26 

ObjId=16592 (Hämtad 2013-04-02). 

Scerri, A & Scerri, C 2012, 'Nursing students' knowledge and attitudes towards 
dementia - A questionnaire survey', Nurse Education Today. 

Scherer, YK, Bruce, SA, Montgomery, CA & Ball, LS 2008, 'A challenge in 
academia: meeting the healthcare needs of the growing number of older adults', 
Journal Of The American Academy Of Nurse Practitioners, vol. 20, no. 9, pp. 
471-6. 

Skog, M 2012, Bättre demensvård nu! : hur du förbättrar den dagliga vården 
och omsorgen för personer med demenssjukdom, 1. uppl. edn, Liber, 
Stockholm. 

Sloan, FA, Trogdon, JG, Curtis, LH & Schulman, KA 2004, 'The effect of 
dementia on outcomes and process of care for Medicare beneficiaries admitted 
with acute myocardial infarction', Journal of the American Geriatrics Society, 
vol. 52, no. 2, pp. 173-81. 

Socialdepartementet 2003, På väg mot en god demensvård. Samhällets 
insatser för personer med demenssjukdomar och deras anhöriga, Ds 2003:47, 
Stockholm. 

Socialstyrelsen 2009, Folkhälsorapport 2009, Socialstyrelsen, Stockholm, 
http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2009/10363/2009-126-71.htm 
(Hämtad 2013-04-04). 

Socialstyrelsen 2010, Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 
demenssjukdom 2010, Socialstyrelsen, Stockholm.   
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-5-1 (Hämtad 2013-04-
02). 

Steele, C 2010, Dementia care : [expert interventions], McGraw-Hill's nurse to 
nurse series, McGraw-Hill Medical, New York, N.Y. 

United Nations Population Division 2002, World population ageing 1950-
2050, Economic & social affairs, Department of Economic and Social Affairs, 
Population Division, New York. 
http://www.un.org/esa/population/publications/worldageing19502050/ 
(Hämtad 2013-04-04) 
 
  



 

Bilaga 1 
Tabell 1. Sökmetod och urval redovisat i kronologisk ordning                                                         

 

* Titel och/eller abstrakt som bedömdes svara mot litteraturstudiens syfte. Artiklar som påträffats med en viss uppsättning sökord och där passerat till Urval 1 passerade inte 
till Urval 1 igen om de påträffades i efterföljande sökningar. ** De artiklar som lästs och granskats i sin helhet och bäst bedömts svara mot syftet togs med i studien.   

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Urval 1* Urval 2** 

13-04-24 CINAHL, Medline, Academic 
Search Elite via  EBSCO-host 

Nursing AND Dementia AND 
Acute care AND nurs* 
experience* 

Publicerad efter 2000-01-01 59 7 6 

13-04-24 CINAHL, Medline, Academic 
Search Elite via  EBSCO-host 

Nursing AND Dementia AND 
Acute care AND nurs* attitude* 

Publicerad efter 2000-01-01 41 3 2 

13-04-24 CINAHL, Medline, Academic 
Search Elite via  EBSCO-host 

Nursing AND Dementia AND 
Acute care AND nurs* view* 

Publicerad efter 2000-01-01 8 0 - 

13-04-24 PubMed Nursing AND Dementia AND 
Acute care AND nurs* 
experience* 

Publicerad efter 2000-01-01 21 0 - 

13-04-24 PubMed Nursing AND Dementia AND 
Acute care AND nurs* view* 

Publicerad efter 2000-01-01 6 0 - 

13-04-24 PubMed Nursing AND Dementia AND 
Acute care AND nurs*  view* 

Publicerad efter 2000-01-01 6 0 - 

13-04-29 CINAHL, Medline, Academic 
Search Elite via  EBSCO-host 

Nursing AND Dementia AND 
Acute care AND perception 

Publicerad efter 2000-01-01 18 0 - 

13-04-29 CINAHL, Medline, Academic 
Search Elite via  EBSCO-host 

Nursing AND Dementia AND 
Acute care AND reflection 

Publicerad efter 2000-01-01 5 0 - 

13-04-29 PubMed Nursing AND Dementia AND 
Acute care AND reflection 

Publicerad efter 2000-01-01 1 0 - 

13-04-29 PubMed Nursing AND Dementia AND 
Acute care AND perception 

Publicerad efter 2000-01-01 6 0 - 

Totalt    177 10 8 



  

Bilaga 2 
Tabell 2. Artikelöversikt samt kvalitetsbedömning  

 
 

Författare (År) Titel, 
Tidskrift, Land  

Syfte Urval och deltagare Metod Resultat Kvalitet* 

Etisk 
kvalitet** 

Borbasi, S., Jones, J., 
Lockwood, C., & 
Emden, C. (2006) 
Health Professionals’ 
Perspectives of 
Providing Care to 
People with Dementia in 
the Acute Setting: 
Towards better practice, 
Geriatric Nursing, 
Australien 

(1) Att undersöka och förstå hur 
vårdpersonal tar hand om 
patienter med demenssjukdom 
som vårdas inom akutsjukvården 
för ett icke-demensrelaterat 
sjukdomstillstånd. 

(2) Att ge en fyllig beskrivning 
av nuvarande arbetsmetoder och 
vad som upplevs som 
bättre/bästa praxis.  

Ett strategiskt urval gjordes genom 
att nyckelpersonal vid tre stora 
sjukhus fick i uppgift att identifiera 
”experter” på området. Dessa 
ombads i sin tur att kontakta 
forskarna om de var intresserade 
att delta i studien. 

Rekrytering till studien skedde 
fram till dess att forskarna ansett 
sig ha uppnått saturation i datan. 
Totalt deltog 25 personer från olika 
personalkategorier.  

Data samlades in med hjälp 
av intervjuer och 
dokumenterades i form av 
bandinspelningar (i 23 fall) 
och skriftliga anteckningar (i 
två fall).  

”Interpretative realism” 
användes för att analysera 
data.   

Forskningsresultaten visar på hur 
akutsjukvården kan påverka omvårdnad 
av personer med demenssjukdom på ett 
negativt sätt vad gäller livskvalitet och 
funktionellt oberoende och således är det 
en olämplig plats för denna 
patientgrupp. 

Vidare beskrivs hur vårdpersonalen 
kämpar med att försöka ge bra vård i ett 
system som inte förser dem med rätt 
förutsättningar. Författarna menar att det 
finns behov av att skapa en 
organisationsgemensam syn på vad som 
är bästa praxis för vård av personer med 
demenssjukdom inom akutsjukvården. 

Medel  

Medel 

Byers, D. & France, N. 
(2008) The Lived 
Experience of 
Registered 
NursesProviding Care 
to Patients with 
Dementia in the Acute 
Carer Setting: A 
phenomenological 
Study, International 
Journal for Human 
Caring, USA 

Att studera sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda patienter 
med demenssjukdom inom 
akutsjukvården.  

Detta gjordes utifrån 
forskningsfrågan: Hur är det för 
sjuksköterskan att vårda 
patienter med demenssjukdom 
inom akutsjukvården? 

Strategiskt urval där 
inklusionskriterierna var att 
informanterna skulle arbeta på 
medicinsk alternativt kirurgisk 
avdelning och där ofta vårda 
patienter med demenssjukdom. 

Självrekrytering utifrån anslag på 
berörda avdelningar. Rekryteringen 
pågick parallellt med 
datainsamlingen till dess att 
forskarna ansåg att saturation 
uppnåtts i data.  

Total deltog nio sjuksköterskor. 

Hermeneutisk 
fenomenologisk metod. 

Data samlades med 
bandspelare och 
anteckningar under 
öppna/ostrukturerade 
intervjuer med 
informanterna. Intervjuerna 
inleddes med frågan: Hur är 
det att vårda patienter med 
demenssjukdom inom 
akutsjukvården? 

Författarnas slutsats är att sjuksköterskor 
upplever frustration och samvetskval på 
grund av att inte kunna ge adekvat 
omvårdnad till patienter med 
demenssjukdom. 

Studien pekar på behovet av att 
sjuksköterskan måste finnas ”bed-side” 
hos patienten med demenssjukdom och 
dennes närstående samt att 
personaltätheten bör ökas för att kunna 
ge fullgod vård till dess patienter. 

 

 

 

Medel 

Medel 



  

Författare, år, Titel, 
Tidskrift, Land  

Syfte Urval och deltagare Metod Resultat Kvalitet* 

Etisk 
kvalitet** 

Cowdell, F. (2010) Care 
of older people with 
dementia in anacute 
hospital setting, Nursing 
Standard. Storbrittanien 

Att undersöka patienters och 
sjuksköterskors erfarenheter av 
omvårdnad av äldre personer 
med demens inom 
akutsjukvården. 

Studien utfördes på tre geriatriska 
akutvårds-avdelningar. 

Elva patienter (fyra män och sju 
kvinnor) med svår demenssjukdom 
(MMA ≤7), 25 sjuksköterskor samt 
33 undersköterskor deltog. 

 

Etnografisk studie. 

Data samlades genom 
observationer och intervjuer 
av både patienter och 
personal. Data 
dokumenterades med hjälp 
av skriftliga anteckningar.  

 

 

Slutsatsen är att personalen strävar efter 
att ge bra vård men hindras av 
organisatoriska- och miljöfaktorer samt 
bristande stöd och utbildning i att bedriva 
personfokuserad omvårdnad. Författaren 
efterlyser metoder för att förändra detta.   

 

Medel 

Hög 

Eriksson, C. & 
Saveman, B-I. (2002) 
Nurses experiences of 
abusive/non-abusive 
caring for demented 
patinets in acute care 
settings, Scand J Caring, 
Sverige 

Att beskriva sjuksköterskors 
upplevelser av svårigheter i 
samband med vård av patienter 
med demenssjukdom inom 
akutsjukvården. 

Studien utfördes på fem 
akutsjukvårdsavdelningar och en 
akutmottagning på ett mellanstort 
sjukhus i Sverige. Tolv 
sjuksköterskor med varierande 
arbetslivserfarenhet tillfrågades och 
samtliga tackade ja till att delta. 
(Ingen av informanterna hade 
någon specialutbildning i geriatrisk 
vård.) 

Bandinspelade 
semistrukturerade intervjuer 
gjordes för att samla in data.  

Data analyserades med hjälp 
av tematisk innehållsanalys.  

 

 

Resultatet visar på olika svårigheter i 
bemötandet av personer med 
demenssjukdom inom akutsjukvården 
vilket ledde bland annat till frustration. 
Det vanligaste problemet som belystes av 
sjuksköterskorna var tidsbrist i 
omvårdnaden. Svårigheterna var oftast 
relaterade till patientens förvirrade 
tillstånd, olika etiska dilemman eller 
sjukvårdsorganisatoriska problem. De 
olika problemområdena beskrivna ledde 
ibland till vanvård och missförhållanden. 

Hög 

Medel 

 
  



  

Författare, år, Titel, 
Tidskrift, Land  

Syfte Urval och deltagare Metod Resultat Kvalitet* 

Etisk 
kvalitet** 

Fessey, V (2007) 
Patients who presents 
with dementia: exploring 
the knowledge of 
hospital nurses, Nursing 
older people, England 

 

Att undersöka sjuksköterskors 
kunskaper, förståelser och 
betydelsen för omvårdnad av 
personer med demenssjukdom 
på en allmän vårdavdelning. 

Icke slumpmässigt urval. 
Frågeformulär skickades till 87 
sjuksköterskor.  

49 sjuksköterskor fyllde i 
formuläret. 

Kvantitativ/kvalitativ studie. 
Frågeformulär bestående av 
skildring av en person med 
demenssjukdom med 17 
åtföljande frågor och 
flervalsalternativ. Svaren 
skulle visa på om 
sjuksköterskorna hade ett 
personcentrerat 
förhållningssätt eller ej. 
Kvantitativa data 
analyserades med deskriptiv 
statistik och i 
kommentarerna till svaren 
sorterades kvalitativa data ut 
till teman.   

Resultatet visar på variationer huruvida 
sjuksköterskorna i studien valde 
personcentrerat förhållningsätt eller inte 
beroende på situation. Detta visar på att 
det finns viss kunskap om 
personcentrerat förhållningssätt men att 
sjuksköterskorna inte förstår den till fullo 
eller omfamnar den inte som en specifik 
metod i omvårdnad av personer med 
demenssjukdom. 

Ökade resurser är nödvändigt gällande 
utbildning, stöd och kommunikation. 

Låg 

Låg 

Moyle, W., Borbasi, S., 
Wallis, M., Olorenshaw, 
R. & Gracia, N. (2011) 
Acute care management 
of older people with 
dementia: a qualitative 
perspective, Journal of 
Clinical Nursing, 
Australien 

(1) Att beskriva personalens 
syn på det nuvarande arbetet 
med personer med 
demenssjukdom inom 
akutsjukvården på ett stort 
sjukhus i Queensland. 

(2) Kritiskt utvärdera 
nuvarande vårdform utifrån 
tillgänglig litteratur.  

Bekvämlighetsurval där 
arbetsledningen tillfrågade personal 
inom akutsjukvården som i sitt 
arbete vårdar personer med 
demenssjukdom om de ville delta i 
studien.  

13 personer, varav en läkare, nio 
sjuksköterskor (med varierande 
utbildningsnivå och roller i 
organisationen) och tre 
undersköterskor. 

Pragmatisk, explorativ 
kvalitativ studie. Data 
samlades in med hjälp av 
bandinspelade, 
semistrukturerade intervjuer. 

Forskningsfrågan: Hur ser 
den nuvarande modellen för 
vård av personer med 
demenssjukdom 
akutsjukvården ut och hur 
kan den förbättras? 

Data tolkades och 
analyserades därefter för att 
söka teman. 

Resultatet beskrivs som en 
”paradoxal omvårdnad”. Med detta 
menar författarna att deltagarna stod 
för ett inkonsekvent synsätt på 
vården som fokuserade på säkerhet 
på bekostnad av värdighet och 
livskvalitet.  

Riskhantering användes som metod 
istället för att inbegripa 
fallprevention som en aspekt i en 
övergripande strategi. 

 

 

Medel  

Medel 

 
 



  

Författare, år, Titel, 
Tidskrift, Land  

Syfte Urval och deltagare Metod Resultat Kvalitet* 

Etisk 
kvalitet** 

Nolan, L (2006) Caring 
connections with older 
people with dementia in 
an acute hospital setting 
– a hermeneutic 
interpretation of the staff 
nurse’s experience, 
International Journal of 
Older People Nursing, 
Irland 

Att utforska sjuksköterskors 
upplevelser av omvårdnad av 
äldre personer med 
demenssjukdom inom 
akutsjukvården.  

Strategiskt urval där 7 
sjuksköterskor intervjuades. De 
som deltog i intervjuer var alla 
kvinnor med olika lång 
arbetserfarenhet (mellan 3 till 16 år) 
och varierande grad av erfarenhet 
att vårda personer med 
demenssjukdom (mellan 2 till 7 år). 
Studien gjordes på en geriatrisk 
akutavdelning på ett större sjukhus. 

 

Kvalitativ studie med 
hermeneutisk tolkning av 
ljudinspelade intervjudata. 
Djupgående, öppna 
intervjuer som varade i 
genomsnitt 50 minuter. 
Dessa intervjuer samlades in 
över en 3-månaders period.  

Resultaten visar på att sjuksköterskorna i 
studien anser att personer med demens 
har ett meningsfullt liv och att klarhet 
och kommunikation är möjligt genom ett 
deltagande i omvårdnaden. Trots 
kontextuella begränsningar i 
akutsjukvården försökte 
sjuksköterskorna i denna studie hålla fast 
vid ett relationskapande och ett 
personligt förhållningssätt till personer 
med konfusion.  

Hög 

Hög 

Nolan, L. (2007) Caring 
for people with dementia 
in the acute setting: a 
study of nurses’ views, 
British Journal of 
Nursing,  

Att undersöka sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda äldre 
personer med demenssjukdom 
inom akutsjukvården. 

Ett strategiskt urval, vars 
inklusionskriterier inte specificeras 
närmare än att informanterna ska 
arbeta med personer med 
demenssjukdom på en specifik 
geriatrisk akutvårdsavdelning, 
inkluderade sju sjuksköterskor i 
studien.  

Data samaldes genom 
djupgående, öpnna 
intervjuer. Data analyserades 
med hjälp av tematisk 
innehållsanalys.  

 Forskarens slutsats är att 
sjuksköterskorna är medvetna om 
utmaningarna som finns när det gäller att 
ge god omvårdnad till personer med 
demenssjukdom och att de jobbar hårt 
för att svara mot dessa. Vårdmiljöns 
utformning och de många olika 
uppgifterna som tar sjuksköterskors tid i 
anspråk försvårar dock detta arbete. 
Erfarna och kunniga sjuksköterskor är 
essentiellt för att kunna leverera god 
personcentrerad demensvård.   

Medel 

Medel 

*Kvalitetsbedömning har gjorts utifrån Forsberg och Wengströms (2008) beskrivning av hur kvalitativ forskning bör värderas. Utifrån detta har kvalitén bedömts i tre nivåer: låg, medel eller 
hög.  

**Den etiska kvalitén bedöms i tre nivåer: låg, medel eller hög. Hög innebär att författarna för ett utförligt etiskt resonemang samt att studien är granskad av en etisk kommitté. Medel innebär 
att författarna för ett aktivt etiskt resonemang och/eller att studien är granskad av en etisk kommitté. Låg innebär att inget av dessa kriterier är uppfyllda. 


