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Sammanfattning    

 

Befolkningen i Sverige blir äldre vilket bidrar till att risken ökar att drabbas av 

demenssjukdom. Demenssjukdom klassas idag som en folksjukdom och många personer 

insjuknar varje år. Att leva med demenssjukdom påverkar vardagen och kan medföra 

lidande både för person och för anhöriga. Sjukdomen går inte att bota men genom rätt 

bemötande kan symtomen lindras. Bemötandet blir därför viktigt i behandlingen vid 

demenssjukdom. När en person med demenssjukdom uppsöker akutsjukvården finns det 

risk att behov förbises och att bemötandet är dåligt på grund av tidsbrist och bristande 

kunskaper hos personalen. Det finns begränsad forskning om hur personer med 

demenssjukdom upplever bemötande i akutsjukvården. Syftet är att beskriva hur äldre 

personer med demenssjukdom upplever bemötande i akutsjukvården. Studien har en 

kvalitativ och livsvärldsteoretisk ansats. Sex personer intervjuades i studien. En kvalitativ 

innehållsanalys ledde fram till fyra huvudkategorier: känslan av att vara omhändertagen, 

känslan av utsatthet, att få ett gott bemötande och vårdens otillräcklighet, samt nio 

underkategorier. Resultatet visade att äldre personer med demenssjukdom kan uppleva 

både bra och mindre bra bemötande i akutsjukvården. De äldre upplevde otrygghet och 

utsatthet på grund av att de inte fick sina behov tillgodosedda. De äldre upplevde att 

arbetsmiljön för vårdpersonalen var stressig och därför räckte inte tiden till för samtal 

med patienter och anhöriga. Den positiva upplevelsen hos äldre var när vårdpersonalen 

kunde ta sig tid för dem så att de kände sig omhändertagna. Det är av vikt att 

vårdpersonalen visar intresse både för den som har en demenssjukdom och anhöriga 

genom att sätta sig in i dennes livsvärld och på det viset kunna ge ett gott bemötande.  

 

Nyckelord: Demenssjukdom, bemötande, äldre personer, akutsjukvård, intervju, hållbar 

utveckling  
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INLEDNING 

Akutsjukvården har utvecklats i snabb takt både medicinskt och tekniskt. Däremot 

upplever vi att utvecklingen av bemötande och personcentrerad vård har blivit mer 

aktuellt på senare år. Vi har båda två arbetat inom akutsjukvården och där sett att personer 

med demenssjukdom ibland inte får ett bra bemötande. Det medför en stor förändring för 

personer med demenssjukdom att komma till en akutsjukvårdsavdelning. Det är mycket 

ovana ljud som ringsignaler, larm samt personal som har tidsbrist och i många fall även 

överbeläggningar med sängar i korridorer. Situationen kan bli besvärlig eftersom 

personen samtidigt kan må dåligt och även ha smärta. I akutsjukvård kommer allt mer 

tanken på personcentrerad vård, även om vi har en ganska lång bit kvar. För att kunna 

anpassa vården och ge personcentrerad vård till personer med demenssjukdom behöver 

vi först studera hur de med demenssjukdom upplever vården och bemötandet. För att 

kunna studera hur personer med demenssjukdom upplever bemötandet i akutsjukvård har 

vi valt att intervjua personer med demenssjukdom som varit inneliggande på en 

akutvårdsavdelning. 

 

 

 

BAKGRUND 

 

Vårdpersonal 

I studien förekommer begreppet vårdpersonal. I den här studien innefattar begreppet 

vårdpersonal både undersköterskor och sjuksköterskor på grund av att syftet av studien 

inte är bundet till en profession. Läkare beskrivs som läkare i studien. 

Äldre personer 

Befolkningen i Sverige blir äldre (Socialstyrelsen 2015b, ss. 120-121). Medellivslängden 

för kvinnor är cirka 84 år och för män 81 år. År 2013 utgjorde de äldre personerna 19 

procent av hela Sveriges befolkning (ibid. ss. 120-121). I och med att befolkningen blir 

äldre ökar också antalet personer som drabbas av en demenssjukdom (Socialstyrelsen 

2017d, ss. 7-8). I Sverige idag har ungefär 160 000 personer en demenssjukdom och cirka 

24 000 personer insjuknar varje år (ibid. ss. 7-8). Med stigande ålder löper äldre personer 

högre risk för sjukdomar och funktionsnedsättningar vilket ökar risken för behov av 

sjukhusvård (SBU 2013, ss. 45-49). På grund av äldre personers vårdbehov söker de 

akutmottagning för vidare vård vilket kan resultera i specialiserad eller inneliggande vård 

(Kihlgren, Nilsson & Sörlie 2005). Sveriges akutmottagningar har ungefär två miljoner 

besök per år enligt Socialstyrelsen (2017b, ss. 1-2). Av alla besökande patienter som 

kommer till akutsjukvård står de äldre personerna för 40 procent av alla akutbesök (SBU 

2013, ss. 45-49). Många av de äldre personerna som kommer till akutsjukvården har en 

demenssjukdom (George, Long & Vincent 2013). 

 

Äldre personer benämns ofta utifrån kronologisk ålder, det vill säga 65 år och äldre 

(Orimo et al. 2006). Denna definition gör inte äldre personer rättvisa eftersom det finns 

personer över 65 som är pigga och friska för sin ålder. Därav kallas personer som är 

mellan 65-74 för yngre äldre och personer över 75 för äldre äldre (ibid.). Enligt Sieber 
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(2007) är 65 år benämningen för en äldre person utifrån den kronologiska åldern men 

äldre personer påverkas olika av omgivning och funktionsnedsättningar. Detta innebär att 

en person som är 65 år kan vara väldigt sjuk för sin ålder medan en person som är 80 år 

kan vara mindre sjuk (ibid.). Personer som är över 65 år kan också vara friska och inte ha 

något omvårdnadsbehov för att klara sitt dagliga liv vilket gör att de blir kallade för äldre 

många år av sitt liv (Kristensson & Jakobsson 2010, ss. 15-28). 

 

Demenssjukdom 

Demens kommer från latin och ”de” betyder utan eller från och ”mens” som betyder själ 

eller sinne alltså betyder det ”från sinne” eller ”utan själ” (Skog 2016 ss. 9-11). Detta är 

långt ifrån sanningen och att personer med demenssjukdom med rätt bemötande kan 

bevara personligheten långt in i sjukdomen (ibid. ss. 9-11). I senaste versionen av 

diagnoskodsystemet DSM 5 som kom ut 2013 har demens begreppet tagits bort och 

ersatts av kognitiv sjukdom alternativt lindrig kognitiv funktionsnedsättning (Svenskt 

Demenscentrum 2015). I akutsjukvård används dock diagnoskodsystemet ICD 10 och där 

lever demenssjukdom kvar som ett begrepp (ibid.).  

 

Demenssjukdom är en folksjukdom som kan medföra lidande för personen men även för 

anhörig som medför stora kostnader för samhället (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin 

2011, ss. 16-18). Price et al. (2013) visar på att det år 2010 nästan fanns 36 miljoner 

personer med demenssjukdom i världen. Antalet beräknas att dubbleras var 20:e år, till 

66 miljoner år 2030 och 115 miljoner år 2050 (ibid.). Wimo, Jönsson, Bond, Prince och 

Winblad (2013) beräknar att kostnaden för demenssjukdom i världen år 2050 blir 604 

miljarder dollar, varav 70 procent av kostnaderna gäller Västeuropa och Nordamerika. 

Enligt Socialstyrelsen (2014, s. 9) beräknades kostnaden till ungefär 63 miljarder kronor 

per år, exklusive anhörigas insatser som beräknas ha ett värde motsvarande ungefär 10 

miljarder kronor per år.  

 

Kognitiv svikt innebär en sänkning av den kognitiva förmågan som kan bero på en mängd 

olika sjukdomar (Socialstyrelsen 2017d, ss. 16-19). Det kan även bero på normalt 

åldrande eller påverkan av olika substanser. Demenssjukdom innebär att en specifik 

sjukdomsprocess i hjärnan sänkt den kognitiva förmågan från en tidigare högre nivå och 

att sänkningen påverkar vardagen. Det finns många olika demenssjukdomar, Alzheimers 

sjukdom, vaskulär demens, blanddemens, lewykroppsdemens och frontotemporal 

demens.  Av dessa är Alzheimers sjukdom den vanligaste typen.  Demenssjukdomen 

bedöms i svårighetsgrad mild, måttlig eller svår demens. Vid mild demens lever personen  

relativt självständigt utan eller med visst stöd. Måttlig demensgrad innebär att personen 

behöver stöd i flera vardagliga situationer och vid svår demenssjukdom är personen helt 

beroende av andra.  Demenssjukdom går inte att bota men genom stöd, gott bemötande 

och miljöanpassning kan symtomen lindras och livskvaliteten öka (ibid. ss. 16-19).  

 

Vid demenssjukdom kan olika symtom uppkomma och dessa benämns BPSD och står för 

beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (Socialstyrelsen 2017d, s. 

20).  Orsaken till dessa symtom kan variera stort och kan bero på fysiska symtom men 

ofta beror det på svårigheter för personer med demenssjukdom att bearbeta intryck samt 

uttrycka sin vilja och känsla (ibid. ss. 20). Svårighet att bearbeta intryck beskrivs som 

störd intentionalitet (Svanström 2017, ss. 174-176). Intentionalitet innebär den 
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underliggande meningen i saker, rum eller specifika situationer som har för oss i en 

välkänd omgivning eller kultur. En vårdsal på ett sjukhus känns igen av de flesta. När en 

person befinner sig på en vårdsal förväntas det att vårdpersonal kommer och tar 

blodprover eller att andra undersökningar utförs. Intentionalitet innebär det som knyts till 

en specifik situation, sak eller person (ibid. ss. 174-176). Intentionaliteten kan försvagas 

vid demenssjukdom och personen får då svårigheter att förutse eller förstå sambandet 

mellan exempelvis att vara på sjukhus och situationer man utsätts för. Genom att förstå 

personens livsvärld, hur situationen upplevs av personen med demenssjukdom kan 

intentionaliteten stödjas, vårdpersonal kan då hjälpa till att förankra personen i den 

aktuella situationen (ibid. ss. 174-176). Vid demenssjukdom är ofta minnet påverkat, men 

även om personen med demenssjukdom inte kommer ihåg en specifik händelse sitter ofta 

känslan som uppkommit kvar mycket längre (Skog 2016, ss. 89-90). Personer med 

demenssjukdom kan drabbas av konfusion (Svenskt Demenscentrum 2017a, ss. 20-21). 

Konfusion kan vara svårt att uppmärksamma då demenssymtom och symtom på 

konfusion kan likna varandra. Orsaken kan vara infektion eller annan fysisk eller psykisk 

påverkan, kan även vara läkemedelsutlöst. Konfusion är oftast övergående (ibid. ss. 20-

21). 

 

Gott bemötande vid demenssjukdom 

Vid demenssjukdom är personen ofta utlämnad till andras bemötande i dess omgivning 

(Marcusson et al. 2011, ss. 12-13). Detta på grund av svårigheter som personer med 

demenssjukdom har i kommunikation och annan interaktion gentemot andra (ibid. ss. 12-

13). Ett bemötande kan vara stödjande eller kränkande och allt däremellan (Dahlberg & 

Ekman 2017, ss. 23-41). Alla personer med demenssjukdom är unika med olika 

sjukdomar, bakgrund, funktionsnedsättning och förutsättningar. Av den anledningen går 

det inte att lära ut ett enkelt sätt att bemöta personer med demenssjukdom. Gott 

bemötande innefattar jagstödjande och personcentrerat bemötande och är det som 

rekommenderas för optimal vård. Det innebär att information inhämtas kring personen 

med demenssjukdom och att vårdpersonalen sedan utgår ifrån detta och bemöter personen 

där han eller hon är (ibid. ss. 23-41). 

 

Personcentrerad vård innebär att vården fokuserar på personen snarare än på sjukdomen 

(Skog 2016, ss. 9-11). Personcentrerad vård innebär också att vårdpersonal försöker sätta 

sig in i hur personen med demenssjukdom upplever en specifik situation och agerar 

utifrån det (ibid. ss. 9-11). I de nationella riktlinjerna för vård och omsorg av 

demenssjukdom påtalas vikten av personcentrerad vård (Socialstyrelsen 2017d, ss. 41-

50). Det framkommer i en studie att vårdpersonal vill arbeta mer personcentrerat men att 

förutsättningarna inte finns (ibid. ss 41-50). Många vårdpersonal upplever stress av att 

inte räcka till och känner inte stöd av sin ledning (Pinkert et al. 2018). Det har visat sig 

att utbildning hjälper vårdpersonal att arbeta mer personcentrerat i vården kring en person 

med demenssjukdom (Schindel-Martin et al. 2016). Vårdpersonal som inte har fått 

möjlighet att höja sin kompetens inom området har inte samma förutsättningar att arbeta 

personcentrerat med personer med demenssjukdom. De arbetar istället med högsta 

inriktning på vårdandet och inte utifrån hela personens perspektiv (ibid.). Den 

vårdpersonal som arbetar utifrån personcentrerad vård kan lyckas få en bra 

kommunikation både med personen med demenssjukdom och med anhöriga och kan 

därför uppleva både tillfredsställelse och kontroll i sitt arbete (Clissett et al. 2013). God 
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kommunikation bidrar till att anhöriga känner trygghet och kan involveras i vården. 

McCloskey (2004) menar på att om vårdpersonal ger upplevelse av lugn och ett gott 

bemötande blir personen demenssjukdom lugn och trygg vilket minimerar risken för 

komplikationer som fallolyckor, konfusion eller aggressivitet. 

 

Personer med demenssjukdom i akutsjukvård 

Socialstyrelsen (2017b, ss. 1-2) definierar akut sjukdom eller skada som en plötsligt 

inträffad skada eller hastig uppkommen sjukdom. Vidare beskrivs akutsjukvård som en 

verksamhet där personer med akuta sjukdomstillstånd och olycksfall får akut hjälp (ibid. 

ss.1-2). De vanligaste klinikerna inom akutsjukvården är medicinklinik, ortopedklinik 

och kirurgklinik (Wikström 2012, ss. 23-24). Det kan också innebära att en person i 

akutsjukvården blir inskriven i slutenvården för vidare behandling för sin skada eller 

sjukdom (Socialstyrelsen 2017b, ss. 1-4). När en person blir inskriven inom slutenvården 

betyder det att vården ges på en vårdavdelning på grund av att personen behöver mer 

specialiserad vård än på akutmottagningen och behöver kvarstanna mer än ett dygn 

(Socialstyrelsen 2016, ss. 25-28). 

  

På akutsjukhus vårdas många personer med demenssjukdom, där miljön, rutiner och 

arbetssätt inte är anpassad samt att personalen har bristfälliga kunskaper i att möta denna 

patientgrupp (Svenskt demenscentrum 2017a).  Eftersom vårdpersonal på 

akutmottagning har hög arbetsbelastning och höga patientflöden kan mötet med personen 

bli både kort och opersonligt (Andersson, Jakobsson, Furåker & Nilsson 2012). Personer 

med demenssjukdom önskar att få prata mer med vårdpersonalen om sitt aktuella tillstånd 

enligt (Hynninen, Saarnio & Isola 2015). Detta kan ibland upplevas som svårt på grund 

av dessa korta och opersonliga besök och det har visat sig att äldre personer med 

demenssjukdom riskerar att förbli förbisedda om de har med sig anhörig. Det på grund av 

att både vårdpersonal och läkare pratar med anhöriga i första hand istället för att prata 

med den äldre personen (Boltz, Parke, Shuluk, Capezuti & Galvin 2013). Upplevelsen att 

vara förbisedd kan leda till att den äldre personen kan uppleva kontrollförlust i sin 

situation på grund av bristande information, inte bli lyssnad på samt uppleva ett stressat 

bemötande (Bridges, Flatley & Meyer 2010).  Det har också framkommit att äldre 

personer i akutsjukvården känner sig som medicinska åkommor och objekt på grund av 

att vårdpersonalen arbetar under tidspress och inte hinner involvera personerna i vården 

(Frank, Asp & Dahlberg 2009). De svar som personer med demenssjukdom avger på 

frågor är inte alltid adekvata vilket bidrar till att vårdpersonal och läkare inte tar sig till 

att förstå personen och kan därför leda till oönskade biverkningar om inte deras symtom 

uppmärksammas (George, Long & Vincent 2013). Vårdpersonal, framför allt 

sjuksköterskor arbetar utefter ICN koden som står för International Council of Nursing 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017, s. 7). Koden innebär att vårdpersonal ska arbeta 

utefter ett etiskt handlande utifrån den äldre personens värdegrund och behov. ICN koden 

innebär att vårdpersonal arbetar utifrån att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande (ibid, s. 7). Eftersom vårdpersonalen ska arbeta efter att lindra 

lidande och inte skada kan detta ibland bli problematiskt i mötet med en person med 

demenssjukdom eftersom denna patientgrupp ibland nekar till samtycke för behandling 

(Socialstyrelsen, 2017d, s. 90-91). Detta kan leda till etiska problem när vårdpersonal vet 

att behandling hade varit bra för den äldre personen men att den äldre personen nekar till 
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samtycke. Vårdpersonalen får inte tvinga fram ett samtycke för behandling heller 

eftersom det istället skadar integritet och autonomi (ibid. s. 90-91).  

 

Miljön i akutsjukvården kan upplevas som ett problem enligt Digby, Lee och Williams 

(2018). Personer med demenssjukdom kan uppleva att akutsjukvården är stressande, 

högljudd och svårt att förstå (Cowdell 2010). Den är inte anpassad för personer med 

demenssjukdom (Pinkert et al. 2018; Moonga & Likupe; 2016, Moyle et al. 2010; 

Houghton et al. 2016). Det gäller färger, ljud och ljus vilket gör det svårt för en person 

med demenssjukdom att orientera sig. Inom demenssjukvården förespråkas en lugn och 

trygg miljö vilket det inte är i akutsjukvården (ibid.). Den nya miljön inom akutsjukvården 

kan försätta personen med demenssjukdom i konfusion vilket kan medföra aggressivitet 

och oro (George, Long & Vincent 2013). Deras kognitiva tillstånd kan försämras under 

vårdförloppet vilket kan medföra oönskade konsekvenser som orsakar att personen kan 

behöva ett annat boende (Svenskt demenscentrum 2017).  

 

 

 

Anhöriga till personer med demenssjukdom 

Enligt Hultkvist (2013, ss. 1-2) beskrivs anhörig som en person som ger omsorg till en 

patient. Socialstyrelsens termbank (2004a) beskriver begreppet anhörig som en person 

som har nära relation till den som vårdas. I Sverige är det cirka en miljon personer som 

ger omsorg till sina nära som är i behov av vård (Hultkvist 2013, ss. 1-2). Allt fler äldre 

personer har anhöriga som sköter nästan all omsorg (Socialstyrelsen 2017c, ss. 62-63). 

De äldre kan uppleva sig trygga att vårdas av anhörig på grund av att anhöriga känner och 

har kunskap om den äldres önskemål och vilja (ibid. ss. 62-63). 

 

Många anhöriga tar även på sig ansvaret att vårda en person med demenssjukdom vilket 

kan vara en tuff uppgift (Papastavrou, Kalokerinou, Papacostas, Tsangari & Sourtzi 

2007). När personen har en lugn period i sin sjukdom kan anhöriga uppleva livskvalité 

och känna lugn (Vellone, Piras, Talucci & Cohen 2008). Däremot försämras livskvalitén 

för anhöriga när sjukdomen fortskrider och de upplever en oro för framtiden. Anhöriga 

kan uppleva det som en psykisk påfrestning eftersom personer med demenssjukdom 

ibland kan bli aggressiva, misstänksamma och oroliga (ibid.). Anhöriga kan även uppleva 

sig isolerade och belastade men samtidigt uppleva ett känslomässigt engagemang för att 

ge omsorg till personer med demenssjukdom (Andrén & Elmståhl 2008). Även fast de 

anhöriga är viktiga och betydelsefulla för personen med demenssjukdom kan det även 

vara kostsamt både emotionellt och ekonomiskt (Mitrani & Czaja 2000).  

 

Vid vård och omsorg för personer med demenssjukdom har det också visat sig att de 

anhöriga har fått ökad förståelse, mental kraft samt kunskaper om sjukdomen (Netto, Goh 

Yen Ni & Yap 2009). I vissa fall har det också visat sig att anhöriga har känt att relationen 

till personen med demenssjukdom har blivit starkare vilket leder till ökad trygghet hos 

anhörig (ibid.). Hopp har visat sig ha en stor betydelse i omvårdnaden för de som vårdar 

en person med demenssjukdom på grund av att det gör dagen mer tillfredsställande och 

förmedlar trygghet till personen som vårdas (Duggleby, Swindle, Peacock & Gosh 2011). 

Anhöriga är en stor del i omvårdnaden och därför är det viktigt att vårdpersonalen låter 

de anhöriga involveras i vården och ses som en resurs i vården istället för ett hinder (ibid.). 
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De anhöriga bör istället ses som en samarbetspartner till vårdpersonalen enligt Benzein, 

Johansson, Arestedt, Berg och Saveman (2008). 

 

Mötet mellan person med demens och vårdpersonal i akutsjukvården 

I flera studier har vårdandet av personer med demenssjukdom studerats i akutsjukvården 

och har då tittat på hur vårdpersonal upplever denna situation (Clissett et al. 2013; 

Houghton et al. 2016; Moonga & Likupe, 2016; Moyle et al. 2010; Pinkert et.al. 2018).  

 

Bristande kompetens att bemöta personer med demenssjukdom har varit något som flera 

studier visade på (Pinkert et al. 2018; Moonga & Likupe 2016; Houghton et al. 2016).  Det 

har visat sig att vårdpersonal kan uppleva personer med demenssjukdom som störande 

och att de var på fel ställe vilket bidrog till att vårdpersonal kunde uppleva sig hjälplösa 

(Pinkert et al. 2018). Det visade sig också att vårdpersonal avpersonifierade personer med 

demenssjukdom och att den vårdpersonalen visade tecken på utbrändhet (Clissett et al. 

2013). De flesta hos vårdpersonalen upplevde tidspress och att personer med 

demenssjukdom tog mer tid vilket gjorde att andra patienter inte fick tillräcklig tillsyn 

(Pinkert et al. 2018). Vårdpersonal uppgav en upplevelse av att tiden inte räckte till för 

att ta hand om personer med demenssjukdom på rätt sätt och att vissa vårdåtgärder istället 

blev som tvångsåtgärder på grund av demenssjukdomen (Eriksson & Saveman 2002). 

Vidare beskrev vårdpersonal att vården av personer med demenssjukdom var svår och 

beskriver svårigheten att tillämpa ett gott bemötande och en bevarad värdighet (Houghton 

et al. 2016).  Det har också nämnts att vid vård av personer med demenssjukdom 

prioriteras säkerheten först och inte värdighet som vid toalettbesök där personer med 

demenssjukdom får gå på toaletten med öppen dörr för att vårdpersonal då har bättre 

uppsyn över personen med syfte att minimera risken för fallolyckor (ibid.). 

 

Lagar och riktlinjer 

Vårdpersonal arbetar utefter hälso- och sjukvårdslagen (SFS1982:763) som innebär att 

medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Vården ska bedrivas 

på lika villkor för hela befolkningen och även om varje persons värdighet. Vården som 

ges ska vara trygg och tillförlitlig, vara av god kvalité, värna om självbestämmande och 

integritet samt tillgodose kontinuitet och säkerhet i vården (ibid.). Enligt Socialtjänstlagen 

(SFS 2001:453) ska vården vara i samarbete mellan kommun och landsting vid planering 

om patientens vård och dess behov att klara av ett vardagligt liv. Vården ska utformas 

efter patientens behov och önskemål samt utefter patientens självbestämmande (ibid.). 

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska vården förebygga, utreda och behandla de skador 

och sjukdomar patienten lider av. Patientlagen (SFS 2014:821) beskriver också att vården 

ska bedrivas på lika villkor och att människans värdighet ska upprätthållas och 

respekteras. Det ska även finnas en kontinuitet i vården och en säkerhet där patientens 

behov ska tillgodoses (ibid.). För att kunna erbjuda en bra vård till personer med 

demenssjukdom har socialstyrelsen tagit fram nationella riktlinjer som ska göra vården 

bättre och tryggare för dessa personer (Socialstyrelsen 2017d, ss. 3-12). De nationella 

riktlinjerna för vård och omsorg för demenssjukdom lyfter fram de viktigaste aspekterna 

i demenssjukvården men också vikten av att involvera de anhöriga i vården. Riktlinjerna 

kan vara också vara ett stöd vid beslutsfattande i demensvården. Det viktigaste syftet med 

de nationella riktlinjerna är att främja den goda vården till personer med demenssjukdom, 
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värna människovärdighet principen och implementera en personcentrerad omvårdnad 

som ser både till äldres och de anhörigas behov och önskemål (ibid. ss. 3-12).  

 

Förutom de nationella riktlinjerna har Socialstyrelsen i juni 2017 lämnat in ett underlag 

för en nationell demensstrategi till regeringen som sträcker sig till 2022. I den strategi 

rekommenderas en kunskapshöjning gällande demens för alla som arbetar i vården 

(Socialstyrelsen 2017a, ss. 7-10). Det finns brister i vård och omsorg av personer med 

demenssjukdom, både när det gäller kompetens, samverkan och insatser för äldre 

personer och anhöriga. Utredningen som gjorts har visat att kompetensen gällande 

demenssjukdomar är låg i alla yrkesgrupper i vården. Socialstyrelsen rekommenderar ett 

arbete för ett demensvänligt samhälle att personer med demenssjukdom kan fortsätta leva 

självständigt och med livskvalitet. För att göra detta möjligt krävs att kunskapen höjs i 

hela samhället samt mer forskning (ibid. ss. 7-10). Den svenska demensstrategin är helt i 

linje med WHO´s rekommendation för demens (WHO 2017). 

 

Vårdvetenskap 

Enligt Dahlberg (2014, ss. 27-29) ska vården som bedrivs vara personcentrerad och se till 

hela personens vårdbehov. Vårdvetenskapens huvuduppgift är att förebygga ohälsa och 

återställa hälsa hos personer där deras egna resurser inte längre räcker till (ibid. ss. 27-

29). Genom förståelse av personens livsvärld kan information fås om hur sjukdom, 

lidande, hälsa och vårdande påverkar den enskilda personens liv och sammanhang 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-127). Genom att vårdpersonalen sätter sig i 

personens livsvärld kan personen känna sig mer delaktig i vården vilket upprätthåller 

autonomin (Dahlberg & Segesten, ss. 108-109). Det är också betydelsefullt i det vårdande 

mötet för personen för att kunna upp bygga tillit till vårdpersonalen som har i 

huvuduppgift att stärka och stötta personen som behöver hjälp. Ansvaret för att vården 

ska bli vårdande ligger hos vårdpersonalen som ska hjälpa personer att få ett ökat 

välbefinnande och återupprätta hälsa. Ifall ansvaret inte upprätthålls kan personen utsättas 

för onödigt vårdlidande vilket kan medföra konsekvenser som ohälsa (Dahlberg & 

Segesten, ss. 202-216). Det är därav viktigt att vårdpersonal beaktar personens livsvärld 

och tar den på allvar för att vården ska hålla hög kvalité (ibid. ss. 202-216). 

 

Hållbar utveckling 

I en rapport från FN förbundet (2012, ss. 1-3) diskuteras begreppet ”hållbar utveckling”. 

Den hållbara utvecklingen har som tyngdpunkt att befolkningen ska ta till vara på och 

handskas med de resurser som finns och inte förstöra för kommande generationer 

eftersom jordens resurser är begränsade. Inom hållbar utveckling diskuteras tre 

ursprungliga dimensioner: ekologiska, sociala och den ekonomiska dimensionen (ibid. ss. 

1-3). Dessa tre dimensioner har utvecklats och innefattar nu även den etiska, kulturella 

och tekniska dimensionen (WWF 2008, ss. 6-8). Den ekonomiska dimensionen lyfter hur 

resurser ska fördelas jämnt och rättvist för befolkningen. I den ekologiska dimensionen 

är miljön huvudpunkten eftersom befolkningen behöver värna om miljön för att kunna 

upprätta hälsa. Inom den sociala dimensionen diskuteras grundläggande rättigheter samt 

jämlika möjligheter till välmående och beslutsfattande (ibid. ss. 6-8). 
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Redan efter världstoppmötet i Johannesburg 2002 gällande hållbar utveckling togs fyra 

områden fram som Sverige skulle arbeta med, miljödriven tillväxt och välfärd, en god 

hälsa- framtidens viktigaste resurs, en samlad politik för hållbart samhällsutvecklande 

och barn- och ungdomspolitik för ett åldrande samhälle (Socialstyrelsen 2004b, ss. 1-8). 

I rapporten konstaterades det att det kommer att bli en utmaning för Sverige att behålla 

den nivå av folkhälsa som uppnåtts i dag, detta på grund av de demografiska 

förändringarna som sker i vårt land. Sverige måste ta till vara all arbetskraft och använda 

ekonomiska resurser på optimalt sätt (ibid. ss. 1-8). 

 

Befolkningen i Sverige blir allt äldre (Socialstyrelsen 2015a, ss. 13-15). Med åldern ökar 

även antalet personer med kroniska sjukdomar. Hos personer över 65 år har 80 procent 

minst en kronisk sjukdom och i en Europeisk studie visas att 87 procent av dödsfallen är 

orsakat av kroniska sjukdomar (ibid. ss. 13-15). Demenssjukdom är en vanlig kronisk 

sjukdom bland äldre personer och risken att drabbas ökar med åldern (Socialstyrelsen 

2014, ss. 15-19). Utifrån den sociala dimensionen i den hållbara utvecklingen inkluderar 

denna patientgrupp en stor del av befolkningen (WWF 2008). Enligt agenda 2030 som är 

framtagen av FN är det av vikt enligt mål tre att upprätthålla en god och jämlik hälso- och 

sjukvård.  Sverige är enligt Socialstyrelsen (20151, ss. 120-121) inte bra på att få äldre 

personer att känna sig delaktiga i vården och ligger i botten gällande hur vårdpersonal 

bemöter äldre personer gällande respekt och individuella behov, detta påverkas av den 

arbetsmiljö som råder i sjukvården (ibid. ss. 120-121) 

 

Sverige är idag ett av de länder med högsta förväntade levnadsåren och vården står 

därmed inför en stor ökning av vårdbehov (Socialstyrelsen 2015a, ss. 13-15) För att klara 

bemanningen kommer vården att behöva nyanställa cirka 260 000 personer fram till 2026, 

vilket kommer att bli en utmaning (Sveriges Kommuner och Landsting 2018a, ss. 23-31). 

För att nå en hållbar utveckling både ur social och ekonomisk dimension måste även 

sjukskrivningar i vården minskas. År 2016 var mer än 2 200 sjuksköterskor sjukskrivna 

vilket motsvarade hälften av de som blev klara sjuksköterskor 2015/16 (ibid. ss. 23-31). 

Trots ökning av vårdbehov minskar antalet vårdplatser i geriatrisk hälso- och sjukvård till 

viss del på grund av brist på personal, från 2635 platser 2009 till 2167 år 2013 

(Socialstyrelsen 2015a, ss. 129-130).   

 

Få vårdplatser leder till överbeläggningar, i dag är överbeläggning i akutsjukvården är ett 

arbetsmiljöproblem och en säkerhetsrisk (Sveriges kommuner och landsting 2016, ss. 13-

15). Mellan 2013–2015 ökade antalet överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter 

i somatisk akutsjukvård med nästan 20 procent. Under 2015 var överbeläggningen 3,1 

procent och utlokalisering av patienter till vårdavdelning som har annan specialitet än vad 

patienten vårdas för cirka 1,4 procent (ibid. ss. 13-15). Idag har siffran för överbeläggning 

ökat till 5,4 procent och utlokaliserade patienter till 2,7 procent (Sveriges kommuner och 

landsting 2018b). Enligt Socialstyrelsen (2017e, ss. 27-33) utgör överbeläggningar och 

utlokaliseringar en stor risk för vårdskada. Vårdskador medför i snitt sex extra vårddygn, 

vilket i Sverige motsvarar ca 630 000 extra vårddygn per år (Socialstyrelsen 2008, ss. 4-

6). Detta genererar en stor kostnad och orsakar också mycket lidande för den enskilda 

personen (ibid. ss. 4-6). Enligt Sveriges kommuner och landsting (2017) är vårdrelaterade 

infektioner en vanlig vårdskada. Risken att drabbas är dubblerad hos utlokaliserade 

patienter (ibid.). Dessa infektioner leder till ökad användning av antibiotika och bidrar till 

antibiotikaresistens i samhället (Folkhälsomyndigheten 2014, ss. 27-55). Vårdrelaterade 
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infektioner och dess behandling påverkar den hållbara utvecklingen både ekonomiskt, 

socialt och ekologiskt då kostnaden är betydande, leder till lidande för enskilda och till 

ökning av antibiotikaanvändning i samhället (Sveriges Kommuner och Landsting 2017). 

En patientgrupp som löper risk att drabbas av vårdskador är äldre multisjuka och risken 

att drabbas ökar med åldern (Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, 

Fysioterapeuterna, Sveriges arbetsterapeuter, Dietisternas riksförbund & Sveriges 

tandläkarförbund 2016).  Många gånger beror vårdskadan på brister i kommunikation 

antingen mellan vårdinstanser, mellan vårdpersonal men även mellan personal och patient 

och anhörig (ibid.). Sjukskrivningar hos vårdpersonal, neddragning på vårdplatser samt 

vårdrelaterade skador påverkar den ekonomiska dimensionen i den hållbara utvecklingen 

(KTH 2015).  

 

WHO (2017, ss. 1-22) har tagit fram en plan för att nå en hållbar utveckling för med 

personer med demenssjukdom, detta utifrån att det uppmärksammats att denna 

patientgrupp kommer att öka kraftigt. Personer med demenssjukdom samt deras anhöriga 

har en utsatt situation på många sätt och sjukdomen medför en stor kostnad för samhället. 

I denna plan framgår tydligt att samhället måste bli mer medvetna om vad 

demenssjukdom innebär. Det innebär också att samhället bör ändras för att personer med 

demenssjukdom ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett gott liv trots 

funktionsnedsättning (ibid. ss. 1-22). Det går i linje med FNs agenda 2030 mål 10 att oavsett 

ålder, kön, etnicitet, funktionsnedsättning, religion ska personen inkluderas och ses som 

helhet.  
 

 

PROBLEMFORMULERING 

Andelen äldre personer förväntas öka och även andelen personer med demenssjukdom. 

Personer med demenssjukdom befinner sig i alla vårdformer. Forskning visar att ökad 

kunskap ger sjuksköterskor ökad trygghet i vårdandet av personer med demenssjukdom. 

Personer med demenssjukdom måste ibland uppsöka akutsjukvård och vid hastigt 

miljöombyte som att vistas på en akutmottagning eller på en slutenvårdsavdelning kan 

situationen bli problematisk för dem. Forskning visar att vårdpersonal i akutsjukvården 

kan ha otillräcklig kompetens om demenssjukdom och vad det kan innebära för 

konsekvenser. Personer med demenssjukdom löper risk för både felbehandling och 

förlängda vårdtider på grund av otillräckliga kunskaper. Sedan tidigare finns kunskap om 

hur sjuksköterskor upplever hur det är att bemöta och vårda personer med 

demenssjukdom. Däremot finns begränsad kunskap om hur personer med 

demenssjukdom upplever bemötande i akutsjukvården. För att utveckla vården för 

personer med demenssjukdom är det viktigt att beskriva hur äldre personer med medel 

till måttlig demenssjukdom upplever bemötande i akutsjukvården. 

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva hur äldre personer med mild till måttlig demenssjukdom upplever 

bemötande i akutsjukvården. 
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METOD 

Ansats 

Kvalitativ metod med livsvärldsteoretisk ansats genomfördes. Livsvärldsforskning är, 

enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, ss. 95-96) en central del i vårdvetenskap. 

Med en livsvärldsteoretisk ansats ges möjligheten att kunna studera specifika fenomen 

(ibid.). Ansatsen är lämplig för studier som har syftet att förstå personer och deras 

upplevelser (Dahlberg 2014, ss. 53-74 ). I studier med syfte att undersöka beteende eller 

upplevelser är metoder som intervjuer eller observationer lämpliga enligt Dahlberg, 

Dahlberg och Nyström (2008, s.. 176-178). Dahlberg (2014, ss. 53-74) beskriver att 

huvudpunkten i livsvärldsteorin är att nå fram till den specifika upplevelsen för fenomenet 

som ska beröras. Den livsvärldsteoretiska ansatsen är en induktiv ansats vilket innebär att 

det bara behöver finnas ett välformulerat fenomen som ska belysas (Dahlberg, Dahlberg 

& Nyström 2008, ss. 95-103). Ansatsen används för att förstå den mänskliga existensen 

och är en grund för kunskap (ibid. ss. 95-103). Genom livsvärldsteorin kan kunskaper 

utvecklas och den filosofiska grunden kan betonas (Dahlberg 2014, ss. 53-74). Ansatsen 

kan också beskrivas som en nyckel till våra kroppar eftersom kroppen upplevs som 

subjektiv och kroppen är hemmet för människans existens (Dahlberg, Dahlberg & 

Nyström 2014, ss. 40-42). Ingenting som studeras i den livsvärldsteoretiska ansatsen är 

bestämt utan studeras helt induktivt (Dahlberg 2014, ss. 53-74).  

 

Deltagare 

Inklusionskriterier för deltagarna var 65 år och äldre, ha en mild till måttlig 

demenssjukdom och ha varit inlagd i akutsjukvården de fyra sista månaderna.  

 

Studien genomfördes på ett mellanstort sjukhus, på en medicinavdelning och en 

akutgeriatrisk avdelning. Vårdpersonalen på dessa avdelningar har genomfört 

webbutbildningen demens ABC och demens ABC plus. Enligt Demenscentrum (2017b; 

2017c) är demens ABC är grundutbildning om bemötande vid demenssjukdom och 

demens ABC plus är för sjukhus (ibid.). Alla deltagare som inkluderades har blivit 

omhändertagna av vårdpersonal som har gått webbutbildningen demens ABC plus. 

Kontakt togs med klinikchef och enhetschefer för berörda avdelningar. Dessa fick 

informationsbrev om studien och gav skriftligt medgivande. För att hitta intervjupersoner 

genomfördes en journalsökning utifrån kriterierna demenssjukdom och ålder. Därefter 

granskades journalerna utifrån möjligheten att delta utifrån hälsa, sjukdom och 

demensgrad. Vid journalsökningen fanns 32 personer med demenssjukdom med de valda 

kriterierna. Av dessa uteslöts 26, flertalet på grund av svårighetsgrad på demenssjukdom, 

några avlidna och andra som inte kunde genomföra intervju på grund av andra 

sjukdomar.  Personerna som valdes ut kontaktades via telefon och informationsbrev 

skickades hem (bilaga 1). Totalt deltog sex personer, tre män och tre kvinnor på 72 - 88 

år. Alla deltagare inbjöds till att ha med sig anhöriga som stöd, tre av personerna ville 

inte ha med sina anhöriga under intervjun. 
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Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes genom intervjuer där fenomenet som skulle beskrivas var 

bemötande i akutsjukvården, utifrån äldre personer med mild till måttlig demenssjukdoms 

upplevelser. Intervjuer kan enligt Dahlberg (2014, ss. 87-89) användas i forskning med 

livsvärldsteoretisk ansats. Intervjun inleds med en öppen fråga vilket kan göra att 

deltagaren öppnar sig och talar fritt. En öppen intervjufråga kan också leda till att 

följdfrågor kan ställas för att nå fram till kärnan i fenomenet som ska studeras (ibid.).  

 

Deltagarna kontaktades via telefon och fick information om intervjun och att den var helt 

frivillig. Samma information skickades även till personen i ett brev. Deltagarna fick välja 

plats för intervjun. Fem av intervjuerna var i deltagarnas hem och en intervju var på 

sjukhuset. Innan intervjun startade fick deltagarna information återigen om att intervjun 

var helt frivillig samt att de skulle kunna avbryta intervjun när som helst utan förklaring. 

De fick även information om att intervjun skulle spelas in och att anteckningar skulle 

föras. Uppgifterna skulle hanteras konfidentiellt samt att uppgifterna i studien inte kunde 

härledas till enskilda personer. De fick även information om att intervjuerna skulle raderas 

efter att studien granskats. Efter informationen gav deltagaren sitt samtycke. Under 

intervjun användes en intervjuguide (bilaga 2) bestående av bakgrundsfrågor, en 

inledande öppen fråga samt frågor i olika områden och förslag på följdfrågor. Intervjuerna 

spelades in med telefon och tog mellan 15-40 minuter. Vid varje intervju var båda 

författarna med men en var mer ledande. De anhöriga som var med under intervjuerna 

antog en stödjande roll till sin anhörig och var inte aktivt deltagande i intervjun, däremot 

tilläts de att ge åsikter när personen med demens upplevde frågor som svåra.  Det gjordes 

ingen provintervju på grund av det begränsade antalet intervjupersoner. 

 

Analys 

Den kvalitativa innehållsanalysen syftar till att återge hur ett fenomen upplevs (Lundman, 

Hällgren-Graneheim 2017, ss. 219-222). Vid analysen av intervjumaterial måste detta ses 

utifrån informantens livsvärld och sättas in i dennes sammanhang. En kvalitativ intervju 

har både manifest och latent innehåll. Det manifesta innehållet det uppenbara medan det 

latenta innehållet är det underliggande som sägs mellan raderna (ibid. ss. 219-222). Då vi 

är intresserade av att veta hur bemötande upplevs valde vi att titta på det manifesta och 

det latenta. Personer kan beskriva en upplevelse klart och tydligt utan underliggande 

budskap, viket då blir det manifesta. Upplevelser kan också beskrivas på ett ironiskt sätt 

eller på annat sätt mellan raderna vilket vi tycker är viktigt att ta hänsyn till för att få en 

rättvisande bild av upplevelsen. 

 

Efter avslutade intervjuer gjordes en transkribering. Transkribering är, enligt Lundman 

och Hällgren-Graneheim (2017, ss. 219-234), nödvändigt vid inspelade intervjuer för att 

det blir enklare att röra sig bland insamlad data samt hitta likheter och skillnader i texten. 

Transkriptionen görs ordagrant där alla uttalanden är skrivna ord för ord även om 

meningar har upprepats. Efter transkribering tas meningsbärande enheter ut (ibid. ss. 219-

234). Meningsbärande enheter bör inte vara för stora att de innehåller fler innebörder men 

inte heller för små att betydelsen försvinner. Meningsenheterna kondenseras vilket 

innebär att de förkortas utan att betydelsen i meningsbärande enheten förändras. I nästa 

steg abstraheras kondenseringen och bildar en kod. Koden blir en etikett på den 

meningsbärande enheten som sammanfattar innebörden (ibid. ss. 219-234). Koderna 
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jämförs och liknande koder placeras in tillsammans och bildar kategorier. Innehållet i 

kategorierna ska skiljas från varandra. Materialet i kategorierna ska vara uttömmande och 

ingen meningsenhet ska uteslutas. Innehållet i kategorin bör inte heller kunna placeras in 

i någon annan kategori (ibid. ss. 219-234).  

 

Författarna transkriberade ordagrant de genomförda intervjuerna. Intervjuerna lästes 

igenom var för sig flera gånger för att få en helhetsbild av materialet. Författarna tog 

därefter oberoende av varandra ut meningsbärande enheter ur intervjuerna utifrån 

studiens syfte. När meningsbärande enheter hade plockats ur den transkriberade texten 

gjordes en kondensering. Författarna diskuterade sedan fram koderna. Ibland fick 

författarna gå tillbaka till ursprungsmaterialet för att få en korrekt kodning. I materialet 

framkom 20 koder där likheter och skillnader jämfördes, se exempel på 

analysprocessen, (tabell 1). Ur dessa 20 koder framkom fyra huvudkategorier och nio 

underkategorier, se tabell 2.  Författarna tittade därefter på meningsenheter för att se att 

dessa inte kunde placeras under andra kategorier, detta för att säkerställa att rätt kategorier 

tagits fram.  

 

 

 
Tabell 1.  Exempel på analysprocessen 

 

Meningsbärande enhet  Kondensering    Kod  Underkategori Huvudkatego

ri 

Dom har inte tid för en 

som inte… som bara 

yrar omkring 

Dom har inte tid.. för 

en som yrar omkring 

 Personalen 

hinner inte 

med 

Brist på tid och 

kontinuitet 

Vårdens  

otillräcklighet 

Dom tittade på mej som 

om dom undrade varför 

jag ligger där för 

...tittade på mej som 

om dom undrade 

varför hon ligger där 

 Avvisande 

 bemötande 

 Inte bli sedd Känslan av 

utsatthet 

 

 

 

Förförståelse 

Förförståelse innebär den kunskap och erfarenhet forskaren har kring det som ska 

studeras. Vid kvalitativ forskning med livsvärldsteoretisk grund är det viktigt att tygla 

förförståelsen och visa en öppenhet inför fenomenet som ska studeras. För att kunna göra 

det måste forskaren bli medveten om sin förförståelse (Dahlberg 2014, ss. 69-73). 

Livsvärlden är unik hos alla personer. Men det kan även finnas gemensamma drag och 

egenskaper som kan likna någon annans livsvärld. Därför bör följsamheten och 

öppenheten beaktas även i likheter och olikheter som kan uppkomma (ibid. ss. 69-73). 

Dahlberg (2014, ss. 69-73) beskriver vidare att det kan upplevas svårt att tygla en 

förförståelse, att bortse från erfarenhet och kunskap inom området. Resultatet av 

forskning kan påverkas om förförståelsen är otyglad. Vid tyglande av förförståelsen 

behöver forskaren sakta ner sin förståelseprocess för att inte ta för givet det självklara 

(ibid.). Tidigare erfarenheter kan medföra att förmågan att se saker på ett nytt sätt 

försämras. Författarna i studien gick igenom begreppet förförståelse tillsammans och 
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diskuterade vad det skulle kunna ha för påverkan på resultatet om förförståelsen inte 

tyglas. Vid analysarbetet diskuterades vissa delar mer för att säkerställa att det är den 

äldre personens upplevelse som framkom, detta för att vår förförståelse inte skulle 

påverka resultatet.    

 

Etiska överväganden 

Ett etiskt förhållningssätt har varit genomgående i studien för att skydda deltagarna. Äldre 

personer med demenssjukdom är en särskilt utsatt grupp eftersom det kan finnas oklarhet 

i om de har full insikt i vad de samtycker till.  Därför valdes att erbjuda personen som 

skulle intervjuas att ta med anhöriga vid intervjutillfället för att öka tryggheten för 

personen med demenssjukdom. Under intervjun lades vikt på att upprätthålla den äldre 

personens värdighet genom att författarna riktade sina frågor mot deltagaren, tittade på 

deltagarna, ej avbröt och använde en vänlig ton gentemot deltagarna. Författarna var 

lyhörda mot hur frågor togs emot av deltagarna och var följsamma i de fall personen hade 

svårt att svara. Svanström (2017, ss. 172-174) beskriver hur viktigt det är att även 

personer med demenssjukdom får komma till tals i forskningen, att även deras röster får 

göra sig hörda (ibid. ss. 172-174).  

 

 

För att skydda deltagarna i forskning finns fyra huvudområden som bör beaktas; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2017, ss. 13-14). Inför studien informerades klinikchefen om syftet med 

studien samt vilket tillvägagångssätt och gav sitt medgivande till studien. Deltagarna fick 

skriftlig och muntlig information om studiens syfte samt information om att de när som 

helst kunde avbryta utan förklaring. Deltagarna samt klinikchefen informerades om att 

intervjumaterialet hanteras konfidentiellt, endast kommer att användas i denna studie och 

att intervjuerna i sin helhet kommer att förstöras efter avslutad granskning. I de fall 

deltagarna i studien skulle må dåligt av intervjusituationen eller det som kom upp i 

samband med intervjun, framtogs en handlingsplan. I handlingsplanen skulle ansvarig 

sjuksköterska på respektive avdelning kontaktas, som då skulle ta kontakt med deltagare 

för att ta reda på om behov fanns för mer stöd och hjälp. Vid frågor gällande hälso- och 

sjukvård hänvisades det till respektive vårdavdelning och behandlande läkare. 

 

 

RESULTAT 

Resultatet beskriver hur äldre personer med mild till måttlig demens upplever bemötandet 

i akutsjukvården. Resultatet presenteras utifrån fyra huvudkategorier: Känslan av att vara 

omhändertagen, Känslan av utsatthet, att få ett gott bemötande och vårdens 

otillräcklighet. Dessa fyra huvudkategorier innehåller nio underkategorier, se tabell 2. I 

resultatet finns även åsikter och meningar uttryckta av de äldre personernas anhöriga. 
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Tabell 2. Huvudkategorier och underkategorier 

 

Underkategorier Huvudkategorier 

Upplevelsen av att känna trygghet Känslan av att vara omhändertagen 

Att vårdpersonalen ser mig och mina 

behov 

Att inte bli sedd Känslan av utsatthet  

Brist på information 

Upplevelsen av gott bemötande Att få ett gott bemötande 

 Att personalen tar sig tid som inte 

finns 

Att arbetsgemenskapens har betydelse 

Att uppleva vården som skrämmande   Vårdens otillräcklighet 

Brist på tid och kontinuitet 

  

Känslan av att vara omhändertagen 

Upplevelsen av att känna trygghet 

 

För äldre som sökte akutsjukvården var information en viktig aspekt på bemötandet och 

även för tryggheten. Enligt de äldre personerna och deras anhöriga är det vanligt att 

informationen riktas till anhöriga i första hand och inte till personen själv. I vissa fall kan 

det kännas tryggt men de äldre önskade själva att få begriplig information som var lätt att 

förstå. Det var också viktigt att information och besked gavs i god tid för att de äldre 

skulle känna sig trygga och kunna uppleva ett gott bemötande. Med information menar 

de äldre personerna att det även handlade om hur vårdpersonalen kunde ta emot 

information från den äldre. Genom att personerna fick avge information om sina behov 

fick vårdpersonalen ta emot den informationen. De kunde uppleva en trygghet att vara på 

sjukhuset i och med att det kunde upplevas att deras behov blev tillgodosedda. 

 

 

 

“...Tryggt att vara på sjukhuset...” “...jag fick den hjälp som jag behövde...”.  
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De äldre personerna kunde uppleva att det var ordning i akutsjukvården och 

slutenvårdsavdelningen vilket bidrog till ökad trygghet. Materialet på salarna som 

ringklockor fungerade vilket bidrog till att den äldre fick hjälp när det brådskande. De 

äldre upplevde att de fick den hjälp de behövde och att vårdpersonalen lyssnade på dem 

i deras mål att bli frisk och återupprätta hälsa.  

 

”…Det är tryggt att få komma till sjukhuset…” 

 

Att vårdpersonalen ser mig och mina behov  

 

En viktig aspekt på ett gott bemötande enligt de äldre personerna innebar att 

vårdpersonalen skulle intressera sig för deras berättelser och personlighet. De skulle även 

intressera sig för deras enskilda behov och önskemål för att de skulle kunna känna sig bra 

omhändertagna och gott bemötta. De beskrev också att det är vårdpersonalens skyldighet 

att ta reda på vad det är för person de har framför sig och identifiera deras vårdbehov. Det 

framkom att vårdpersonalen flertal gånger inte hade någon aning om vem de hade framför 

sig vilket kunde påverka bemötandet på ett sätt som inte var önskvärt. 

 

“...dom ska intressera sig för mig...” 

 

Att se en persons olika behov har också en påverkan på hur omhändertagen äldre personer 

känner sig i vården. Genom att vårdpersonalen redan innan tar reda på specifika behov 

kan de tidigt planera sina omvårdnadsåtgärder för att den äldre ska känna en god 

omvårdnad och få ett gott bemötande. De äldre personerna kände sig väl omhändertagna 

eftersom de fick den hjälp med sina specifika omvårdnadsbehov.  Ibland kunde även 

andra behov än omvårdnadsbehov identifieras. Behov som existentiella behov eller 

fysiska behov i form av träning kunde identifieras hos de äldre personerna vilket bidrog 

till att de kunde uppleva att vårdpersonalen såg hela deras behov Detta beskrevs av de 

äldre som ett gott bemötande men också att vårdpersonalen såg deras andra behov än just 

omvårdnadsbehov. 

 

“...viktigt för mig att jag får in en människa som kan ge mig det som jag behöver...” 

 

  

Enligt de äldre personerna påverkar också upplevelsen av omhändertagandet av 

vårdpersonalens förmåga att se hela personens omvårdnadsbehov. På detta sätt beskrev 

de äldre att vårdpersonalen ibland förekom deras behov eftersom de tagit reda på tidigt 

vilka behov personen hade. De äldre personerna upplevde att de ofta fick den tiden de 

behövde och att personalen tog sig tid för dem. De beskrev också att de ofta fick hjälp 

snabbt när de behövde och att det inte tog lång tid innan vårdpersonalen kunde hjälpa 

dem.  

 

 

”… Dom var hjälpsamma mot mig…” 
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Sällan upplevde de äldre att vårdpersonalen vände på klacken eller sprang förbi när de 

försökte komma i kontakt med vårdpersonalen. De äldre personerna beskrev också att det 

var viktigt för dem att vårdpersonalen stannade upp och tog sig tid för samtal. De beskrev 

att det var viktigt att vårdpersonalen tittade på dem som de pratade med i första hand och 

inte deras anhöriga.   

 

”… Personalen tittade på mig när de pratade med mig…” 

 

 

Känslan av utsatthet 

Att inte bli sedd 

De äldre beskrev flera olika perspektiv på att de inte känt sig sedda, att inte blivit tagen 

på allvar, känt sig bortglömd, att ha blivit förbisedd och att inte ha respekterats. 

 

”...dom bara skakade på huvudet sen gick dom...” 

 

De äldre beskrev att upplevelsen av att vårdpersonalen inte tagit dem på allvar uppkom 

flera gånger. Vårdpersonalen hade gett intryck av att det inte hade varit värt att prata med 

den äldre personen utan bara tittat konstigt på dem. De äldre beskrev att de upplevde att 

vårdpersonalen tyckte att de var, som dom själva uttryckte det ”knäppa” eller “koko”. 

Därför kunde en känsla av att känna sig utlämnad och ”idiotförklarad” yttra sig. Även 

känslan av att vara oönskad beskrevs och att vårdpersonalen inte tyckte de skulle vara 

där. Vårdpersonalen kunde även upplevas irriterade när de äldre bad om hjälp.   

 

”...dom tittade på mig som om dom undrade varför hon ligger där för...” 

 

Känslan av att vara bortglömd beskrevs också av den äldre. De beskrev att vårdpersonalen 

inte brydde sig om dem, framförallt gällande akutmottagningen. Det kunde upplevas att 

vårdpersonalen sprang förbi utan att uppmärksamma att de låg där och ingav ingen 

bekräftelse av att vårdpersonalen sett dem. De beskriver också vidare att känslan av att 

vara bortglömd kunde infinna sig när de ibland blev liggande på ett rum eller bakom ett 

skynke utan att någon tog sig tid för dem. 

 

”...jag ropade på dom många gånger när dom kutade förbi...” 

 

De äldre beskrev sig förbisedda både på akutmottagningen och på 

slutenvårdsavdelningen. Det förekom att vårdpersonal upplevdes prata över huvudet på 

de äldre personerna. Deras anhöriga fick istället informationen som sedan fördes fram till 

den äldre. De äldre beskrev en upplevelse av att vårdpersonalen inte lyssnat på dem när 

de försökte uttrycka en åsikt.  

 

”...och skulle jag försöka göra min röst hörd så gick det inte…dom pratade ju inte med 

mig...” 

 

De äldre beskrev en känsla av att inte respekteras. Vid måltider där möjlighet fanns att 

välja mat fick de äldre inte den möjligheten, utan vårdpersonalen valde åt dem. De 

berättade också att de inte fick låsa toalettdörren. Vid toalettbesök kunde vårdpersonalen 
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rycka upp dörren, vilket kunde upplevas som kränkande. Det beskrevs att 

vårdpersonalen pratat med anhöriga istället för med den äldre och att personalen sedan 

gått mer på vad anhöriga uttryckt angående den äldres vård. De äldre beskrev en känsla 

av att inte blivit sedd som en fullvärdig människa. Ibland kände de heller inte igen sig 

själva, de beskrev att de blev tystare. 

 

”...vid maten… dom frågade inte…man fick ju önska, jaa men det frågade dom aldrig 

mig, dom valde åt mig……. då vart man ännu mer omintetgjord…och jag är inte sån, 

alltså mes…men jag var nog chockad…” 

 

Brist på information 

 

Det beskrevs av den äldre att det hände mycket på sjukhuset, framförallt på 

akutmottagningen. Det var många undersökningar och provtagningar som de äldre bara 

försökte följa med på och göra det som de uppmanades att göra. Den äldre personen 

beskrev att det kunde vara svårt att ta in och förstå allt som skedde. Fokuset gick till att 

försöka svara på frågor och lyda de uppmaningar som gavs. Den informationen som gavs 

kunde också upplevas som svår att ta in i det akuta skedet. Detta medförde att de äldre 

kände sig otrygga då de inte visste vad som gjordes eller varför.  

 

”...man.. fokuserar…på det man håller på med just då, så då tänker man inte... ” ”…man 

vet inte vad som händer… egentligen..”  

  

Viss osäkerhet beskrevs i samband med hemgång då information kunde saknas om vad 

som skulle hända framöver. Eftersom de inte kommit ihåg allt vad som hänt under 

vårdtiden upplevde de sig osäkra inför hemgång. Därför uttryckte de en nyfikenhet om 

vad som hade hänt under deras sjukhusvistelse och önskade få det förklarat för sig. Det 

fanns brister i informationen eftersom de äldre inte hade någon aning om varför de hade 

varit på sjukhuset 

  

”...jag fick ingen information av personalen när jag skulle gå hem...” 

  

Brist på information skapade osäkerhet och de äldre beskrev att detta i vissa fall ledde till 

att de trodde sig var sjukare än de var. De äldre upplevde sig vara i vårdpersonalens 

händer och saknade helt egen kontroll. När informationen då blev bristfällig eller i vissa 

fall otydlig bildades lätt en falsk verklighet.  Även anhöriga saknade ibland information 

vilket gjorde att de inte förstått varför deras anhörig med demenssjukdom exempelvis 

blivit förvirrad i samband med annan sjukdom och trodde därmed att personen var 

sjukare.  

 

”...dom stack mig hela tiden så jag undrade alltså varför ska dom sticka mig?... är det 

nån mer sjukdom?.....de letar efter något sa dom bara då...” 

  

De äldre uppgav att informationen från läkaren var bristfällig. De uppgav att läkaren varit 

inne och pratat med dem men att han bara sagt några ord men de hade ingen uppfattning 

om vad som hade sagts. Det fanns inte heller tid för varken de äldre eller anhöriga att 

ställa några frågor till läkaren. 
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Om ronden:  

 ”...ja… det var inget speciellt…..han bara sa några ord sedan gick han  medesamma...” 

  

De äldre upplevde långa väntetider, främst på akutmottagningen. De upplevde att det tog 

lång tid innan de fick besked från vårdpersonalen gällande prover och undersökningar 

vilket skapade en oro.   

  

      ”...jag hamnade på akuten och där fick jag ligga… herre tid va länge jag låg där...” 

 

Att få ett gott bemötande 

Upplevelsen av gott bemötande 

Resultatet visade att äldre beskrev akutsjukvården på ett bra sätt. Det gäller både 

akutmottagningen och den slutna akutsjukvården. Äldre beskrev att de trivts bra och saker 

som var mindre bra var fåtaliga. Det upplevdes att de fick den hjälp som förväntats och 

upplevde personalen som trevlig. Vårdpersonalen beskrevs som snäll och kompetent.  

 

 

”...jag har inga negativa upplevelser för huvudtaget av besöket utan det var positivt då...” 

 

 

Det som framkom mer specifikt var att som äldre kände sig välkommen till 

slutenvårdsavdelningen de hamnat på. Det upplevdes betydelsefullt att hälsas 

välkommen, att personalen presenterade sig och att få presentera sig själv. Det upplevdes 

betydelsefullt även när personalen som kom in på rummet presenterade sig och att de 

äldre blev visade respekt. Att få känna sig välkommen och att få en känsla av att 

vårdpersonalen uppskattade att träffa de äldre var viktigt för att uppleva ett gott 

bemötande. 

 

” ...dom sa ju välkommen, pratade lite...” ”...det är bra att man får komma in och 

presentera sig...” 

 

De äldre beskrev hur viktigt det var hur uppgifter som hjälp med hygienen och kroppsnära 

arbete genomförs. Behovet av hjälp är för många en ovan situation. Att bli sjuk och 

därmed behöva hjälp med saker man vanligtvis klarar själv kändes för många jobbigt. De 

äldre beskrev en upplevelse av att personalen bryr sig om dem och vill hjälpa till. Det var 

viktigt att vårdpersonalen kunde hjälpa den äldre på ett sätt att det inte skulle upplevas 

besvärligt. 

 

”...när man bad om någonting eller behövde någonting var det inte några tunga 

suckar...” 

 

Att personalen tar sig tid som inte finns 

Äldre hade under vårdtiden uppmärksammat att personalen hade en stressig miljö, att det 

var mycket att göra. Det var många som behövde hjälp men de äldre hade också en stor 
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förståelse för detta. De hade också en upplevelse av att vårdpersonalen arbetade på ett 

sätt att stressen inte påverkade vården för den enskilda personen. 

 

”...stressen ….den kom väl…den kompenserade dom genom att springa …. men det 

funkade...” 

  

Anhöriga beskrev att patienterna ibland inte blev varse att det var stressigt för personalen. 

Personalen agerade på ett sätt att den äldre inte kände av detta utan kände att 

vårdpersonalen kunde ta sig den tid som de som patienterna behövde. 

  

”…patienterna märker ju inte när det blir stress…” 

 

Att arbetsgemenskapen har betydelse 

Det är betydelsefullt för den äldre patienten vilken stämning det är på 

slutenvårdsavdelningen och mellan personalen. De äldre beskrev stämningen som mycket 

god och att vårdpersonalen uppfattades ha ett gott humör. Det framkom att just känslan 

av att vårdpersonalen var positiv och trivdes tillsammans var mycket betydelsefull för 

den äldre, det uppfattades som att det bidrog till ett bättre bemötande. 

 

”….det märktes att de trivdes tillsammans (personalen)..”   

 

 De äldre beskrev att den goda stämningen spreds vidare även till patienterna. 

Vårdpersonalen upplevdes som kompisar och att stämningen på slutenvårdsavdelningen 

uppfattades som mycket god. 

 

 ”...det var väldigt god stämning skulle jag säga…ja det är klart… de spred vidare det .. 

gjorde de” 

 

Vårdens otillräcklighet 

Att uppleva vården skrämmande 

Det finns äldre som uttryckt en rädsla för sjukvård, de upplevde en rädsla både för vården 

i sig med sprutor och undersökningar men även för vårdpersonal. De beskrev en rädsla 

även för andra sjuka människor och fann ett obehag av att vara på sjukhus. De kände sig 

obekväma och känner ett obehag av sjukhusmiljön allmänt. 

   

”...jag är så rädd för läkare och allting....” 

 

Akutsjukvården kunde beskrivas som det värsta de äldre någonsin varit med om. Det 

innebar både akutmottagningen och slutenvårdsavdelningen som de låg inne på. Besöket 

hos akutsjukvården hos den äldre personen kunde beskrivas som en mardröm som både 

var förskräcklig och hemsk. 

 

“...det var det värsta jag varit med om...” 
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Blotta tanken på att eventuellt behöva besöka akutsjukvården igen kunde ge upphov till 

både mardrömmar och oro. De äldre kunde beskriva oro för att eventuellt behöva hamna 

i ett sådant läge igen. Helhetsbilden av akutsjukvården kunde beskrivas som chockerande 

dåligt och som en hemsk miljö som de äldre personerna bara vill åka hem ifrån.  

 

“...aldrig mer vill jag överhuvudtaget hamna där...” 

 

Brist på tid och kontinuitet 

De äldre ansåg att det fanns stora faktorer som bidrog till ett försämrat bemötande 

gentemot de äldre personerna; brist på kontinuitet, brist på kontakt med vårdpersonal och 

tidsbristen hos vårdpersonal. Enligt de äldre har vårdpersonalen mycket att göra i 

akutsjukvården och att vårdpersonalen ofta upplevs ha bråttom iväg med sina patienter. 

Arbetsmiljön i akutsjukvården kunde de äldre men även deras anhöriga upplevas som 

stressande. Deras upplevelse var att det var mer stress på morgonen för vårdpersonalen 

och att de ibland fick springa ifrån pågående omvårdnad på grund av att det ringde på 

någon annan sal.  

 

“...ibland ringde det på dom….å då fick de ju springa till någon annan...” 

 

De äldre personerna upplevde inte att de fick den tid de behövde för att få en optimal 

läkning och rehabilitering. Det på grund av att vårdpersonalen inte hade ordentligt med 

tid. De äldre upplevde att vårdpersonalen aldrig hade tid för att kunna se vad den äldre 

personen verkligen behövde. De äldre hade inte alltid vetskap om själva vad de behövde 

och upplevde inte att personalen hade möjlighet att ge det stöd som behövdes 

 

“...dom har inte tid för en som inte… som bara yrar omkring...” 

 

De äldre och deras anhöriga upplevde att det fanns mycket personal i akutsjukvården. 

Eftersom det var mycket personal kunde inte de äldre personerna eller deras anhöriga 

vänja sig vid personalen på grund av det höga antalet. I ytterst specifika fall kom samma 

vårdpersonal två gånger eller flera till den äldre personen. De äldre hade därför svårt i 

kontakten med vårdpersonalen då det var nya ansikten varje dag. 

    

“...den enda som kom två gånger var diabetessköterskan...” 

 

På grund av tidsbristen hos vårdpersonalen upplevde de äldre och deras anhöriga att de 

saknade kontakt med vårdpersonalen. När anhöriga besökte de äldre på 

slutenvårdsavdelningen kom inte vårdpersonalen in och ens hälsade på de anhöriga. 

Vårdpersonalen tog ingen kontakt med anhöriga utan de anhöriga istället fick istället 

aktivt söka kontakt för att få prata med vårdpersonalen.  

   

“…man får ju inte så mycket kontakt med vårdpersonalen...” 
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DISKUSSION 

Resultatet av studien visade på att äldre personer med demenssjukdomar kunde uppleva 

bemötandet i akutsjukvården på olika sätt. De kunde uppleva sig trygga men också kunde 

uppleva sig förbisedda och tillintetgjorda. Vårdpersonalens gemenskap på arbetsplatsen 

visade också ha en betydelse för hur vida vårdpersonalen kunde ge ett gott bemötande till 

den äldre personen. Resultatet visade också att arbetsmiljön påverkar det dagliga arbetet 

inom akutsjukvården och hur det påverkar deras sätt att bemöta äldre personer med 

demenssjukdom. 

Resultatdiskussion 

Att känna sig omhändertagen 

 

Resultatet av studien visade att äldre personer med demenssjukdom upplevde det tryggt 

att vara i akutsjukvården och att de kände sig omhändertagna. Hur väl de kände sig 

omhändertagna och trygga påverkades av hur intresserade sjuksköterskan var av personen 

framför sig, men också hur delaktig den äldre fick känna sig. Detta går i linje med de 

nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom (2017, ss.16-17) som 

beskriver att sjuksköterskan ska se hela den äldre personen utifrån livsmönster, 

värderingar och preferenser och inte som en sjukdom. De nationella riktlinjerna beskriver 

också att den äldre personen med demenssjukdom ska ses som samarbetspartner och att 

sjuksköterskan ska värna om delaktighet och självbestämmande (ibid.). De äldre 

personerna ska känna sig bekräftade och behandlas med rättvisa utan att sjuksköterskorna 

behandlar dem med skeptisk attityd (Frank, Asp & Dahlberg 2009). Enligt McCarthy et 

al. (2013) ska sjuksköterskan uppmuntra den äldre personens nyfikenhet om sin situation 

vilket bidrar till delaktighet. Genom att uppmuntra den äldre personen till delaktighet höjs 

vårdkvalitén och den äldre kan uppleva sig prioriterad (Larsson, Sahlsten, Sjöström & 

Plos 2007). Enligt Ferri, Muzzalupo och Di Lorentzo (2015) tycker äldre att 

sjuksköterskor ser den äldre personen utifrån dennes livsvärld då sjuksköterskorna tar till 

sig vem den äldre personen är. Det är därför viktigt för sjuksköterskor att värna om den 

äldres värdighet och arbeta personcentrerat (ibid). I resultatet framgick det att de äldre 

personerna tyckte att delaktigheten var viktig för att de skulle känna sig respekterade och 

trygga. Författarna tror inte att den personcentrerade vården alltid prioriteras på grund av 

att bristande kunskaper och för att tidsbrist kan vara ett hinder. Vid omvårdnadsåtgärder 

bör den äldre personen inkluderas. Den äldre behöver till exempel få knäppa knappar på 

sin skjorta eller dra på sig strumporna själv även fast det tar lång tid. Författarna tror att 

med den arbetsmiljö och stress som råder på Svenska akutsjukhus ses detta förbi vilket 

gör att sjuksköterskorna utför dessa åtgärder istället för den äldre, endast för att spara lite 

tid. På det sättet ser sjuksköterskan förbi personens behov och vården blir inte 

personcentrerad.  

  

I flera studier (Clissett et al. 2013; Houghton et al. 2016; Moonga & Likupe 2016; Moyle 

et al. 2010; Pinkert et al. 2018) framkommer det att akutsjukvårdens inriktning är mycket 

uppgiftsorienterat och att vården av personer med demenssjukdom ofta blir problematisk 

eftersom patienterna inte alltid vill medverka. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 299-319) 

beskriver hur sjuksköterskeprofessionen har utvecklas över tid och hur historiska 

traditioner där läkare var överordnade sjuksköterskorna samt olika former av arbetssätt 
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fortfarande belastar oss och utgör hinder mot utvecklingen att arbeta mer personcentrerat. 

De menar att sjuksköterskor måste vara medvetna om historiens påverkan på dagen vård 

för att sedan kunna driva vårdutvecklingen åt ett mer personcentrerat håll (ibid.). I 

nationella riktlinjerna beskrivs att det finns tre nivåer för bemötande: en systemnivå som 

innefattar lagstiftning och regler, en verksamhetsnivå som innefattar rutiner och 

traditioner och en individnivå som innebär mötet mellan personal och äldre personer 

(Socialstyrelsen 2017d, ss. 89-90). Hur bemötandet upplevs påverkas bland annat av 

personalens kunskap, attityder och beteende (ibid.). För att lyckas med att förändra vården 

åt ett mer personcentrerat håll tror författarna att det är sjuksköterskeprofessionen som 

måste driva detta. Eftersom lagstiftning och redan stödjer personcentrerat förhållningssätt 

är det verksamhetsnivån med rutiner och traditioner som måste förändras. Genom att 

fokusera mer på hur och ibland varför uppgifter i vården genomförs snarare än vad som 

ska utföras. På det sättet blir vården inte lika uppgiftsorienterad utan mer personcentrerad. 

Ett mer personcentrerat arbetssätt kommer enligt Clisset et al. (2013) även ge mer 

arbetstillfredsställelse och känsla av kontroll för sjuksköterskorna. 

 

Eftersom miljön i akutsjukvården inte är anpassad för personer med demenssjukdom är 

det viktigt att sjuksköterskorna arbetar personcentrerat för att skapa trygghet hos äldre 

personer (Nilsson, Rasmussen & Edvardsson 2013). Genom att sjuksköterskorna är 

nyfikna och intresserade av de äldre skapas både en god vårdrelation och 

omvårdnadsbehov kan identifieras (Nolan 2006). I denna studie framkom att patienterna 

kände sig väl omhändertagna. Detta tyder enligt författarna på att sjuksköterskorna trots 

dåligt anpassad miljö och en vård som idag inte är anpassat för personcentrerad vård 

lyckats skapa ett tryggt omhändertagande. Författarna anser även att vårdmiljön är något 

som behöver förändras i akutsjukvården. I nationella riktlinjerna står att miljön ska vara 

inkluderande (Socialstyrelsen 2017d, ss. 46-47). Miljön i akutsjukvården inte anpassat 

för personer med demenssjukdom. Det är mycket starka ljud, opersonlig och ger mycket 

få ledtrådar för att orientera sig. Det finns idag mycket forskning kring demenssjukdom 

och miljö om hur det påverkar personen med demenssjukdom (Aremyr & Wijk 2015, ss 

5-35). 

 

Studiens resultat om hur personer med demenssjukdom upplevde bemötandet i 

akutsjukvården visade också att sjuksköterskan ibland förekom de äldre i bedömning av 

omvårdnadsbehov. Det ligger i linje med hur sjuksköterskor identifierar risker som den 

äldre personen löper risk för och förebygger dessa risker i god tid innan de uppkommer 

som tillexempel trycksår, undernäring och fallrisk. (Timmons, O’Shea, O’Neill & 

Gallagher 2016). Äldre personer i akutsjukvården är nöjda med sjukvården när 

sjuksköterskorna är kompetenta och vet vilka behov patienten har och vilka åtgärder som 

är mest lämpade för behoven. En viktig del för äldre personer är att få svar på sina frågor 

(McCarthy et al. 2013) samt att få information varför vissa åtgärder eller undersökningar 

görs är viktigt enligt Messina et al. (2015). Informationen ska vara tydlig, relevant och 

lätt att förstå för de äldre personerna enligt Frank, Asp och Dahlberg (2009). De äldre 

personerna anser att kommunikationen är viktig men också på vilket sätt sjuksköterskan 

kommunicerar. Vid verbal kommunikation tycker äldre personer att de känner sig 

bekräftade i samtalet om sjuksköterskan tar ögonkontakt (ibid.). De beskriver också att 

de känner sig bekräftade när sjuksköterskan som ska ta hand om dem presenterar sig för 

patienten i början av sitt arbetspass (Blank et al. 2014). I denna studie framkom just vikten 

av att personal presenterade sig, tog ögonkontakt och att den äldre kände att 
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sjuksköterskan intresserade sig för dem. Författarna anser att respekt är en grund i 

bemötandet i akutsjukvården. De äldre personerna vill bli respekterade av 

sjuksköterskorna. När en äldre person känner sig respekterad kan de uppleva sig sedda 

som en hel person med individuella behov och önskemål. Respekt handlar också om hur 

information ges och huruvida de äldre personerna får svar på sina frågor och funderingar. 

Både den äldre personen och anhöriga vill känna sig respekterade och det påverkas av hur 

sjuksköterskan är mot dem. En sjuksköterska som alltid tar sig tid trots stress blir mer 

respekterad än en sjuksköterska som aldrig hinner. Redan vid första mötet mellan 

sjuksköterska och den äldre personen vinner sjuksköterskan både förtroende och respekt 

om den hälsar och visar att bekräftelse inför den äldre personen. 

 

Att känna utsatthet 

 

Resultat visade att de äldre personerna kunde uppleva sig utlämnade och inte tagna på 

allvar. Det visade även att de äldre personerna inte kände sig delaktiga och upplevde att 

vårdpersonalen inte såg dem utan pratade förbi dem.  Detta är i linje med Socialstyrelsen 

(2015b, ss.137-138) som beskriver att Sverige ligger i botten gällande hur hälso- och 

sjukvård arbetar med respekt för den äldre personens individuella behov och önskemål. 

Sverige har även dålig position jämfört med liknande länder gällande att få äldre personer 

att känna sig delaktiga i vården (ibid. ss. 137-138). Detta är enligt författarna mycket 

skrämmande, något som all vårdpersonal måste ta ansvar för att förändra. Det är troligtvis 

ett problem som kommer av synen på den äldre personen i samhället och något som vi 

behöver fundera över. Författarna anser dock att det är oacceptabelt att sjuksköterskor i 

vård och omsorg inte visar respekt för den äldre personen eftersom sjuksköterskan ska 

arbeta för delaktighet i vården. 

 

Studier har visat att det kan upplevas svårt få en person med demenssjukdom delaktig i 

vården på grund av deras kognitiva förmåga (George, Long & Vincent 2013). Personer 

med demenssjukdom kan upplevas som svårhanterliga patienter på grund av att de inte 

kan uttrycka sina behov på ett adekvat sätt (ibid.). I nationella riktlinjerna står att vi bör 

ge information på ett anpassat sätt och arbeta för att få personen med demenssjukdom 

delaktig i vården (Socialstyrelsen 2017d, ss. 21-22).  De skriver att vi bör se personen 

med demenssjukdom som en samarbetspartner i vården (ibid. ss. 21-22). Studien om hur 

äldre personer med demenssjukdom upplever bemötandet i akutsjukvården visade att 

äldre personer med demenssjukdom inte alltid blev lyssnade på och att de inte kände sig 

delaktiga i vården. Författarna tror att detta är en alltför vanlig upplevelse. Författarna 

anser att det är varje sjuksköterskas ansvar att arbeta för att få en äldre person med 

demenssjukdom att känna delaktighet och på det sättet skapa en känsla av trygghet. 

Genom att få personer med demenssjukdom att känna sig trygga har forskning visat att 

det resulterar i mindre antal vårdskador (McCloskey 2004), vilket enligt författarna måste 

vara ett sätt att arbeta för en säker vård. 

 

Messina et al. (2015) beskriver att äldre personer kan uppleva sig som ett nummer och 

åkomma och inte som en person med individuella behov. Detta kan göra att de kan 

uppleva sig förbisedda och bortglömda i akutsjukvården (ibid.).  Woolhead, Calnan, 

Dieppe och Tadd (2004) beskriver vidare att bristen på respekt hos vårdpersonal skapar 

en otrygghet hos de äldre personerna och de kan då uppleva sig som ett objekt. I och med 
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att de upplever sig som objekt förloras en del av deras självkänsla och integritet (ibid.). 

Eftersom hälsoproblem kan skada integriteten vågar inte äldre personer kräva för mycket 

uppmärksamhet på grund av att de är rädda för att de ska bli klassade som besvärliga 

(Nyström, Nydén & Petersson, 2003). Resultatet om hur äldre personer med 

demenssjukdom upplever bemötandet i akutsjukvården visade att de äldre personerna inte 

ville vara till besvär. De kunde uppleva att integriteten försvann och att vårdpersonalen 

kunde beskriva dem som ”koko”. Författarna anser att en bevarad integritet är viktigt i 

den äldre personens situation. När en äldre person blir sjuk och behöver hjälp hamnar de 

i en beroendesituation där de är underlägsna gentemot vårdpersonalen. I det skedet är det 

desto viktigare att vårdpersonalen värnar om och respekterar integriteten. När en äldre 

person förlorar sin integritet förloras också en del av deras självkänsla. I denna 

beroendesituation är det desto viktigare för den äldre personen att ha kvar sin självkänsla 

för att inte uppleva sig som ett objekt.  Hälso - och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 

beskriver att vården ska ges med respekt för allas lika värde och behov och respektera 

den mänskliga värdigheten.  

 

Studiens resultat visade också på att äldre personer med demenssjukdom inte känner sig 

prioriterade i akutsjukvården och att deras behov inte upplevs som tillgodosedda. Det 

strider emot vad Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) säger om delaktighet och 

tillgodosedda behov. Det är lagstadgat att vården ska bedrivas på lika villkor för alla. 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskriver också att vården ska respektera 

människan som person och respektera integriteten (ibid.). Studien om hur äldre personer 

med demenssjukdom upplever bemötandet i akutsjukvården påvisade att de äldre 

personerna kunde uppleva brister i personcentrerad omvårdnad på grund av att 

vårdpersonalens tid inte räckte till. Detta resonemang stödjs av McCance, Gribben, 

McCormack och Laird (2013) som beskriver att begränsat antal personal och tidspress 

gör att personcentrerad vård blir nedprioriterad i akutsjukvården. I och med att den 

personcentrerade vården nedprioriteras tror författarna att de äldre personerna förlorar 

både respekt och förtroende för akutsjukvården. Författarna anser att respekt är viktigt för 

hur patienter upplever bemötandet. Sjuksköterskan måste ta sig den lilla tiden som behövs 

för att hälsa på sin patient och på det viset få förtroendet för sjuksköterskan. Resultatet i 

denna studie om hur äldre personer med demenssjukdom upplever bemötandet i 

akutsjukvården framkom det att de äldre och deras anhöriga saknade kontakt med 

vårdpersonal och läkare. De kunde ibland uppleva att vårdpersonal och läkare pratade 

över huvudet på dem vilket kunde få dem att känna sig nedprioriterade. Författarna anser 

att detta är ett problem när vårdpersonal talar över huvudet på sin patient för det bidrar 

till att patienten inte känner sig respekterad som person. Vårdpersonal och läkare får ingen 

respekt eller förtroende från de äldre personerna eller anhöriga om de inte ser dem och 

inte heller får möjlighet att prata med dem. Det är en av vårdpersonalens huvuduppgifter 

att se den äldre personen som unik och individuell och respektera varje person. När den 

äldre personen inte känner sig respekterad, drar sig den äldre personen undan istället för 

att delta aktivt i vården och ställa frågor.   

 

Studiens resultat om hur äldre personer med demenssjukdom upplever bemötandet i 

akutsjukvården visade även på att informationen från vårdpersonalen  och att få förståelig 

information var bristfällig.. Detta ligger i linje med forskning enligt Messina et al. (2015) 

som visar att vårdpersonal brister i att äldre personer och anhöriga får tydlig information 
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om olika undersökningar men också om ytterligare planering efter utskrivning. Förstå 

information är ett behov hos den äldre personen men det behovet försummas på grund av 

att vårdpersonalen inte tar sig tid för att ge information som den äldre personen förstår 

(Nydén, Petersson & Nyström 2003). Enligt Hälso-och sjukvårdslagen (SFS1982:763) är 

vårdpersonal skyldig till att ge tydlig och klar information till både den äldre personen 

och anhöriga. Vårdpersonal har beskrivit att det är svårt att ge god omvårdnad till en 

person med demenssjukdom på grund av att de ibland har svårigheter att förstå den 

information som ges (Fukuda, Shimizu & Seto 2015). Att arbeta med personer med 

demenssjukdom är enligt författarna en svår uppgift som kräver mycket av 

vårdpersonalen. Det krävs både stor kunskap, lyhördhet och formbarhet. Det är också 

enligt författarna extra utmanande i akutsjukvården där vårdinsatser kan uppfattas 

skrämmande för en person med demenssjukdom. Trots detta är det den vårdpersonalens 

ansvar att utföra detta på ett sätt där personen med demenssjukdom kan känna trygghet, 

även när det är svårt att förmedla all information. 

 

Enligt studiens resultat om hur äldre personer upplever bemötandet i akutsjukvården kan 

äldre personer också uppleva att de inte är prioriterade i akutsjukvården. Denna 

upplevelse kan enligt forskning ha med de långa väntetiderna att göra i akutsjukvården 

(Messina et al. 2015). Den långa väntetiden skapar frustrationer både hos vårdpersonal 

och den äldre personen på grund av att situationen är svår att påverka (Burström, Starrin, 

Engström & Thulesius 2012). Äldre personer som inte känner sig prioriterade i 

akutsjukvården kan känna sig både förolämpade och maktlösa i och med att de inte får 

någon uppmärksamhet från vårdpersonalen (Dahlen, Westin & Adolfsson 2012). Den 

äldre personen kan därför dra sig för att uppsöka akutsjukvården på grund av de långa 

väntetiderna (Considine et al. 2010). De äldre personerna kan också uppleva att tillgången 

till akutsjukvård blir begränsad på grund av arbetsmiljö, personalbrist och för att de 

känner sig nedprioriterade av vårdpersonalen (ibid.). Vi har problem med långa väntetider 

på akutmottagningar i Sverige och författarna tror att det kommer att vara svårt att få den 

äldre personen med demenssjukdom att bli högre prioriterad enbart på grund av sin 

demenssjukdom. Akutmottagningar kommer alltid att prioritera efter allvarlighetsgrad på 

aktuell sjukdom. Författarna tror på en utveckling mot mer hemsjukvård. Hemsjukvård 

med tillgång till läkare för bedömning vid försämring eller vid sjukdom. Detta hade enligt 

författarna minskat antalet besök inom akutsjukvården. Detta skulle gynna denna 

patientgrupp som ofta blir försämrad vid miljöombyte, röriga miljöer och vid många olika 

möten med människor. Genom att kunna få ett akutbesök i hemmet tror författarna att 

många konfusionstillstånd skulle undvikas. Det skulle också kunna leda till att personer 

med demenssjukdom kände sig tryggare och då blivit mer delaktiga, vilket skulle kunna 

underlätta vården. Idag finns mobila akutvårdsteam på flera platser i Sverige och bland 

annat i Motala finns ett team som kallas ”ALMA-teamet” som kan åka hem till äldre och 

utföra ett akutvårdsbesök i hemmet (Region Östergötland 2017). Detta ser författarna som 

en positiv utveckling i personcentrerad anda. 
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Att få ett gott bemötande 

 

Denna studie visade att den äldre personen upplevt gott bemötande. Studien genomfördes 

på avdelningar där vårdpersonalen genomfört webbutbildning i demens både 

grundläggande utbildning och specifik utbildning för sjukhus. Genom denna utbildning 

kan det antas att vårdpersonalen har en högre kunskapsnivå gällande bemötande av 

personer med demenssjukdom än genomsnittlig vårdpersonal i akutsjukvården. En studie 

från 2016 har tittat på hur vårdpersonal i akutsjukvård upplever att det är att vårda 

personer med demenssjukdom (Moonga & Likupe 2016). Där framkommer att 

vårdpersonal saknar kunskap kring både demenssjukdom och bemötande vid 

demenssjukdom (ibid.). Forskning har också visat att kortare utbildningar om 

demenssjukdom och kommunikation vid demenssjukdom har ökat kunskapen i området 

och att kunskapen finns kvar även över längre tid (Hui-Chen et al. 2016). Enligt Skog 

(2016, ss. 168-180) är kunskap kring demens och kommunikation vid demenssjukdom 

mycket viktigt för att den äldre personen ska få en god och säker vård. Kunskap kring 

bemötande vid demenssjukdom ökar möjligheten att arbeta personcentrerat (ibid.) 

Möjligheten att arbeta mer personcentrerat bidrar och kan leda till större 

arbetstillfredsställelse (Pinkert et al. 2018). Författarna anser att det faktum att 

vårdpersonalen fått viss utbildning om demenssjukdom och bemötande vid 

demenssjukdom kan ha påverkat resultatet på ett bra sätt. Genom ökad kunskap har 

vårdpersonalen bättre förutsättningar för att arbeta personcentrerat för denna 

patientgrupp. 

 

Resultatet visade att de äldre upplevde att vårdpersonalen tog sig tid för dem trots att de 

hade mycket att göra vilket bidrog till känslan av gott omhändertagande. Detta stöds av 

tidigare forskning där det framkommit att hur äldre personer är nöjda med akutsjukvården 

är beroende på hur vårdpersonalen tagit sig tid för dem (Göransson & Von Rosen 2010). 

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 190-197) påtalar vikten av att skapa en god relation till 

den äldre personen som vårdas för att kunna förstå och ge den vård som personen har 

behov av.  En vårdrelation kännetecknas av professionellt engagemang och ett genuint 

intresse för den äldre personens behov (ibid. ss. 190-197.). 

 

Studiens resultat visade att de äldre personerna uppmärksammat stämningen mellan 

vårdpersonalen och att trivseln på arbetsplatsen påverkat hur de blivit bemötta på bra sätt. 

Detta stödjs av en studie som genomförts i 12 Europeiska länder med bland annat Sverige 

och USA (Aiken et al. 2012). Där framkommer ett tydligt samband mellan hur 

vårdpersonal upplever sin arbetsmiljö och hur nöjda äldre personer är med vården. I 

studien studerades organisation, inflytande och relation mellan vårdpersonal (ibid.). Även 

en senare studie har visat att vårdpersonal som arbetar i en god arbetsmiljö har större 

möjlighet att bedriva en god omvårdnad och att arbetsmiljön är viktig för att vården ska 

bli av hög kvalité (Copanitsanou, Fotos & Brokalaki 2017). Författarna anser att 

gemenskap på arbetet påverkar vilket bemötande den äldre personen får men påverkar 

också hur vårdpersonal bemöter varandra. I studien visades att en god stämning på arbetet 

upplevdes sprida en positiv anda även hos de äldre personerna. Det är därför viktigt att 

värna om arbetsmiljön för att kunna upprätthålla en sådan anda i akutsjukvården. 
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Författarna anser att kunskap kring demenssjukdom och bemötande vid demenssjukdom 

främjar ett personcentrerat arbetssätt. Författarna har under studiens gång och genom att 

läsa aktuell forskning förstått att akutsjukvården i dag har en hel del utmaningar i form 

av både stressande och dåligt anpassad miljö för personer med demenssjukdom. Kulturen 

inom akutsjukvården kan upplevas som uppgiftsorienterad istället för personcentrerad. 

Författarnas uppfattning är att det oftare handlar om vad som ska göras än hur något ska 

göras. Författarna har även fått insikt i att det ofta är en stressig arbetsmiljö för 

vårdpersonal men att en god stämning i arbetslag är betydelsefullt inte enbart för 

vårdpersonalen utan även för de äldre personerna. I denna studie framkommer det att den 

äldre personen känner sig sedd och omhändertagen vilket visar på att personcentrerad 

vård går att genomföra trots dessa utmaningar. 

 

Vårdens otillräcklighet 

Resultatet om hur äldre personer med demenssjukdom upplever bemötandet i 

akutsjukvården visade att både de äldre personerna men också deras anhöriga kunde 

uppleva akutsjukvården som stressig. Det upplevdes också att vårdpersonalen inte kunde 

ta sig tid för att vårda de äldre personerna. Detta går i linje med Andersson, Jakobsson, 

Furåker och Nilsson (2012) studie om arbetsmiljön i den svenska akutsjukvården. De 

beskriver att tidsbristen som råder påverkar vårdpersonalens förmåga att kunna ge 

personcentrerad vård. Det mötet som blir mellan vårdpersonalen, anhörig och den äldre 

personen blir kort på grund av det tidsbegränsade utrymmet (ibid.). Vidare visade 

resultatet i studien att de äldre personerna upplevde att vårdpersonalen inte kunde ta sig 

tid för dem och förstå deras behov. Eriksson och Saveman (2002) beskriver att 

vårdpersonal kan uppleva det svårt att ta hand om personer med demenssjukdom i akuta 

situationer på grund av bristande kompetensnivå. Vårdpersonal har även haft svårt att 

hantera de etiska problem som kan uppkomma vid vård och omsorg vid demenssjukdom 

(ibid.). Vårdpersonal kunde också uppleva en stress över att vårda en person med 

demenssjukdom på grund av tidsbrist och att miljön inte är anpassad för denna 

patientgrupp i akutsjukvården (Pinkert et al. 2018). Författarna anser att det finns brister 

i vårdpersonalens kunskap om olika demenssjukdomar och hur de yttrar sig. Bristen på 

tid och resurser utgör ett hinder för att ta sig tid och sätta sig in i den äldre personens 

situation om hur de specifika behoven ska utformas.  

 

  

Resultatet visade att både de äldre och anhöriga upplevde bristande kontakt mellan dem 

och vårdpersonalen. De anhöriga fick aktivt söka kontakt med vårdpersonalen för att få 

en konversation med dem. Det kunde också upplevas att det inte var kontinuitet med 

vårdpersonal i akutsjukvården eftersom det var många olika som kom in till de äldre 

personerna. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är det viktigt att kontakter 

ska främjas mellan vårdpersonal, äldre personer och anhöriga. Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1982: 763) beskriver också att det måste finnas en kontinuitet för att vården ska bli 

säker. Hur väl vårdpersonal kan utföra sitt arbete på ett säkert sätt för patienten beror på 

arbetsbelastningen (Van-Bogaert et al. 2014) Studier har visat att vårdpersonal som 

upplever en god arbetsmiljö och tillfredsställelse med sitt arbete får färre klagomål från 

äldre personer och anhöriga (ibid.). Vårdpersonal har beskrivit att deras arbetsmiljö är 

stressande vilket leder till att de inte hinner samtala med de äldre personerna och anhöriga 
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i den utsträckning som önskas (Ball, Murrells, Rafferty, Morrow & Griffiths 2012). 

Vårdpersonal beskriver också att saker som information och vissa omvårdnadsåtgärder 

inte hinner uträttas under arbetspasset utan får kvarstå till nästa skift (ibid.). Eftersom 

arbetsmiljön för vårdpersonalen är stressande påverkar det bemötandet. Författarna anser 

att den höga arbetsbelastningen för vårdpersonal påverkar möjligheterna till att utföra ett 

gott arbete negativt. På grund av arbetsmiljön och bristande kontinuitet förhindras 

främjandet av en god och säker vård. Det är en stressande miljö på svenska akutsjukhus 

och vårdpersonalen prioriterar bort vissa delar som omvårdnadsåtgärder för att hinna 

med. Enligt Ball et al. (2012) har vårdpersonal för mycket att göra och får istället lämna 

över till vårdpersonal på nästa skift att utföra dessa åtgärder. De prioriterar också bort att 

ge information samt att samtala med äldre personer och deras anhöriga (ibid.). Att lämna 

åtgärder till nästa skift tror författarna orsakar problem hos vårdpersonalen på 

nästkommande skift som då får ytterligare arbetsuppgifter att göra förutom de ordinarie 

åtgärder som var tänkt att utföra. Detta är inte hållbart för vårdpersonalen och det skapar 

ännu mer stress i deras arbete. 

 

Skattningsskala för personcentrerad vård i akutsjukvård 

Det har framkommit i denna studie men även i andra studier att akutsjukvården behöver 

utvecklas gällande personcentrerad vård. Det är dock mycket tydligt att det är just 

personcentrerad vård vi måste sträva mot. En vård där vårdpersonal tar reda på mer om 

den äldre personen som vårdas och därefter anpassar vården efter information som 

samlats in. Det finns en skattningsskala ”Person-centred care for Older People with 

cognitive impairment in Acute Care” (POPAC) som ursprungligen är från Australien och 

som översatts till svenska år 2013 (Nilsson, Lindkvist, Rasmussen & Edvardsson 2013). 

Det är ett formulär som vårdpersonalen på en enhet eller avdelning fyller i för att få en 

uppfattning hur personcentrerat vårdpersonalen arbetar. Formuläret består av 15 

påståenden där personen som fyller i formuläret tar ställning och fyller i en sex gradig 

skala mellan begreppen aldrig till alltid. I skalan är begreppet aldrig ett poäng och 

begreppet alltid sex poäng. Därefter räknas det samman och kan ge mellan 15-90 poäng 

där högre siffra innebär mer personcentrerad vård (ibid.). Författarna anser att detta kan 

vara ett bra hjälpmedel i arbetet mot en mer personcentrerad vård i akutsjukvården. 

Hållbar utveckling 

Resultatet visade att de äldre med demenssjukdom upplevde att de inte är prioriterade, 

känner sig bortglömda och att vårdpersonalen inte har tid. Vi vet idag att Demenssjukdom 

kommer att bli mycket vanligare i kort och då även i akutsjukvården (Wimo, Jönsson, 

Bond, Prince & Winblad 2013.) Författarna anser att för att kunna möta denna 

patientgrupp på ett optimalt sätt behövs mer kunskap både om sjukdomarna men också i 

bemötande vid demenssjukdom. Författarna anser även att det är mycket viktigt att 

vårdpersonalen ges möjlighet att arbeta efter den vetenskap och beprövad erfarenhet som 

finns. I studien framkom även att de äldre personerna upplevt en känsla av utsatthet, att 

inte bli sedd. Studier har visat att vårdpersonalens stressiga arbetsmiljö i samband med 

att försöka ge en god personcentrerad vård under den tidsbrist som råder kan leda till 

utbrändhet och uppsägningar hos vårdpersonal (Aiken et al. 2001). Enligt FNs agenda 

2030 (2016) mål åtta ska det finnas en trygg arbetsmiljö med anständiga arbetsvillkor i 

ett långtidsperspektiv. Sjukskrivningar hos vårdpersonal kan orsaka både ekonomiska 

problem men också svårigheter att gå vidare i sin karriär (SBU 2003, ss. 383-386). Enligt 
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Sveriges Kommuner och Landsting (2018, ss. 23-31) måste arbete prioriteras för att 

minska sjukskrivningarna för att kunna klara bemanningen i framtiden. Författarna tror 

att genom att förbättra förutsättningarna för vårdpersonalen att bedriva personcentrerad 

vård kommer arbetsplatserna bli mer attraktiva och det kommer underlätta rekryteringen 

i framtiden vilket är nödvändigt för en hållbar utveckling. 

  

Resultatet visade att de äldre upplevde att vårdpersonalen hade det stressigt. En del kände 

sig nedprioriterade medan andra upplevde att vårdpersonalen alltid tog sig tid för dem. 

Vi har idag ett begränsat antal slutenvårdsplatser i Sverige (Socialstyrelsen 2015a, ss. 

129-130).  Detta har lett till överbeläggning och utlokalisering av äldre personer till andra 

enheter (Sveriges kommuner och landsting 2016, ss. 13-15). Författarna anser att en hög 

arbetsbelastning med överbeläggningar eller att vårda en patientgrupp som vårdpersonal 

inte är van att vårda skapar stress. En Irländsk studie visade att vårdtiden har varit 

betydligt längre för personer med demenssjukdom. Mellan 11-15 dagar längre än för 

personer utan demensdiagnos vilket då även medfört en betydligt högre kostnad 

(Connolly & O´Shea 2015).  Författarna tror att svårigheter med rekrytering av 

vårdpersonal kommer att bidra till att det blir svårt att öppna fler vårdplatser. Kvalitén på 

vården och kunskaper om demenssjukdom behöver därför ökas på den vård som bedrivs 

för att vårdtiderna ska förkortas. Enligt Griffiths, Bridgets, Sheldon och Thompsson 

(2014) kan sjuksköterskor med specialistkompetens inom äldrevård ha en ledande roll i 

akutsjukvården effektivisera och förbättra vården för personer med demenssjukdom 

(ibid.). Även en studie av Bartel, Beaulieu, Phibbs och Stone (2014) har visat att 

sjuksköterskor med specialistkunskap inom äldrevård samt vårdpersonal med god 

erfarenhet från den aktuella vårdenheten ökar produktiviteten och förbättrar 

möjligheterna för äldre personer med demenssjukdom att få en god vård. Antalet 

specialistutbildade sjuksköterskor för vård av äldre har ökat i Sverige från 372 st år 2007 

till 552 år 2012, av dessa är 35 procent 55 år eller äldre (Socialstyrelsen 2015a, ss. 131-

133). Hälften av dessa sjuksköterskor med specialistkompetens inom äldrevård arbetar i 

Stockholm och Göteborgsregionen vilket leder till att det finns många delar av Sverige 

som saknar denna kompetens (ibid. ss. 131-133). Det kan visa sig vara kostnadseffektivt 

i akutsjukvården att ge vårdpersonal utbildning om demenssjukdomar och hur de ska 

arbeta för att vårda personer med demenssjukdom på ett personcentrerat sätt enligt 

Timmons, O’Shea, O’Neill och Kennelly (2016). Genom ökade kunskaper om sjukdomen 

kan olika bedömningar och behandlingar sättas in snabbare (ibid.). Författarna menar att 

genom att arbeta personcentrerat, ta sig tid att lära känna personen och dennes livsvärld 

kan mer korrekta vård och omvårdnadsåtgärder sättas in. Genom en bättre anpassad vård 

och omvårdnad kan troligtvis många vårdskador undvikas vilket leder till färre vårddygn 

och minskad läkemedelsanvändning. Författarna menar att genom att höja kompetensen 

för vård av äldre personer i akutsjukvården kommer det troligtvis minska vårddygn, 

vårdskador, öka effektiviteten och öka både arbetsglädje och patientnöjdheten. 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur äldre personer med demenssjukdom upplever 

bemötande i akutsjukvården. För att kunna svara på detta syfte valdes en intervjustudie 

med kvalitativ ansats. Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2017, s. 219) är 

kvalitativ ansats med innehållsanalys en vanlig metod i vårdvetenskap. En kvalitativ 

ansats med innehållsanalys syftar enligt Kvale och Brinkman (2014, ss. 41-51, 277-279) 
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till att få ta del av olika personers upplevelser och få en inblick i deras livsvärld gällande 

ett specifikt område. Tanken är sedan bryta ner materialet och bygga upp ett nytt mer 

allmänt beskrivande och på det sättet öka kunskapen inom ett specifikt område (ibid. 

ss.41-51, 277-279). För att kunna svara mot syftet ansåg författarna att denna metod var 

bäst anpassad. Författarna valde att genomföra intervjuer med personer som har 

diagnostiserad demenssjukdom och som varit inneliggande på sjukhus i närtid. 

 

Valet av patientgrupp medförde en etisk diskussion gällande ifall personer med 

demenssjukdom kan vara fullt införstådda i syfte med studien, sina rättigheter samt att 

sedan ta ställning till och kunna ge sitt godkännande.  Enligt Norberg, Sandman och 

Winblad (1985) är det alltid ett etiskt dilemma att genomföra studier med personer med 

demenssjukdom. De menar att forskning gällande denna patientgrupp krävs en stor etisk 

lyhördhet. För att kunna utveckla vård och behandling även för personer med 

demenssjukdom krävs enligt Norberg, Sandman och Winblad (1985) att vi genomför 

studier och att det skulle vara ett ännu större etiskt problem att inte göra det (ibid.). 

 

För att hitta informanter gjordes ett strategiskt urval. Det var betydelsefullt att hitta 

personer som inte kommit långt in i demenssjukdomen utan som var i ett tidigare skede. 

Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2017, ss. 230-232) påverkar valet av deltagare 

resultatets giltighet, de ska ha erfarenhet av det som ska studeras och vara villiga och ha 

möjlighet att delge sina erfarenheter.  Författarna gjorde en journalsökning utifrån att 

personerna skulle ha diagnostiserad demenssjukdom, vara över 65 år och varit inlagd 

senaste 4 månaderna. Sedan granskades journalerna utifrån att ta reda på grad av 

demenssjukdom samt annan sjuklighet. Författarna ansåg att det även var av vikt att 

personerna inte hade annan svår sjuklighet som kunde påverka medverkan i intervjun. 

Det var viktigt att hitta intervjupersoner som orkade vara delaktiga och som hade 

möjlighet att bidra med erfarenheter. Författarna ville på så sätt möjliggöra en god kvalité 

på intervjumaterialet och därmed öka giltigheten. Antalet möjliga intervjupersoner som 

hittades var mycket begränsat men enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2017, ss. 

230-232) är inte antalet alltid det viktigaste utan att det finns en spridning i 

erfarenheter. Intervjupersonerna som hittades hade en relativt stor spridning i ålder och 

kön. Bredden i urval med tre kvinnor och tre män och en spridning i ålder mellan 72-88 

år bidrar till ökad möjlighet till variation i erfarenheter och därmed ökad giltighet. 

 

För att genomföra intervjuerna på bästa möjliga sätt för de intervjuade erbjöds de ha med 

anhöriga under intervjun, de fick även välja plats för intervjun. Detta för att öka 

tryggheten hos personen med demenssjukdom. Författarna strävade efter att vara mycket 

uppmärksamma och lyhörda för att personerna som intervjuades kände sig väl till mods 

genom hela intervjutillfället. Enligt Kvale och Brinkman (2014, ss. 51-53) förekommer 

alltid en obalans av makt vid intervjuer, där den som intervjuar har ett övertag. Det finns 

alltid en risk att resultatet påverkas om den som intervjuas svarar som de tror att 

intervjuaren vill att de ska svara (ibid. ss. 51-53). Genom att ställa öppna frågor försöker 

författarna minska den risken. Vid intervjuerna användes en intervjuguide med en öppen 

inledande fråga och sedan följdfrågor för att ha stöd i att belysa det aktuella ämnet. 

Författarnas begränsade erfarenhet av att genomföra intervjuer kan ha påverkat resultatet 

till viss del. Intervjuerna som genomfördes i slutet blev mer innehållsrika än de första 

intervjuerna.  
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Båda författarna har viss förförståelse i ämnet då vi båda har arbetat i akutsjukvård. 

Författarna har även läst in sig på aktuell forskning i ämnet vilket bidragit till ökad 

förförståelse. Det är viktigt att bli medveten om sin förförståelse (Dahlberg, Dahlberg och 

Nyström 2008, ss. 171-175; Lundman och Hällgren-Graneheim 2017, ss. 230-232). De 

beskriver att det finns sedan olika åsikter hur förförståelsen kan påverka vissa anser att 

den ska sättas helt inom parentes medan andra menar att detta inte går fullt ut. Alla är 

dock eniga i att forskaren bör bli medveten om sin förförståelse och sedan försöka tygla 

den (ibid. ss. 230-232).  Författarna som inför studien läst in sig i området och även haft 

egen erfarenhet genom arbete i akutsjukvård förde samtal kring detta och arbetade aktivt 

för att ha ett öppet förhållningssätt i syfte att inte påverka resultatet. Författarna arbetade 

med detta genom hela processen. Inledningsvis inför intervjuerna genom att ha öppna 

frågor också under intervjuerna. Vi arbetade sedan genom att tänka aktivt på att ha öppet 

sinne när materialet lästes och meningsenheter togs fram. Under analysprocessen fördes 

diskussioner kring vissa meningsenheter för att undvika att förförståelse påverkade 

resultatet. 

 

Intervjuerna transkriberades i direkt anslutning till intervjutillfället. Detta för att så 

mycket som möjligt av innehållet skulle bevaras. Enligt Dahlberg, Dahlberg och Nyström 

(2008, ss. 234-236) är det omöjligt när en intervju transkriberas att bevara intervjun exakt. 

Kvaliteten förbättras dock om forskaren själv genomför transkriberingen samt att det sker 

nära intervjutillfället, då minskar risken att viktiga delar faller bort (ibid.). 

 

En innehållsanalys genomfördes gemensamt av båda författarna för att kunna diskutera 

ställningstagande och genomföra tolkningar tillsammans och på det sättet komma nära 

sanningen. Detta kan enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2017, ss. 230-232) stärka 

tillförlitligheten. Båda författarna hade varit med vid alla intervjuer vilket underlättade 

vid analysen. Genom att ha varit delaktig vid intervjutillfället anser Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2017, ss. 227-230) att forskarna lättare kan sätta meningsbärande 

enheter i rätt sammanhang. 

 

Resultatet visar både bra och mindre bra upplevelser, vilket kan tyda på att författarna till 

stor del kunnat tygla sin förförståelse och att det är informanternas röst som blivit hörd 

och presenterats.  Resultatets bredd borde kunna stärka tillförlitligheten och giltigheten. 

Överförbarheten av resultatet i studien ska dock läsas med viss försiktighet och gäller just 

dessa personer i den undersökta situationen. Däremot kan andra känna igen sig i resultatet. 

 

Slutsatser 

Personer med demenssjukdom upplever inte alltid delaktighet i akutsjukvården vilket är 

ett krav enligt lag. Miljön i akutsjukvården är inte anpassad för personer med 

demenssjukdom vilket kan ge oönskade konsekvenser som konfusion. Detta gör att 

vårdpersonal tycker det är svårt att bemöta personer med demenssjukdom i 

akutsjukvården. Svårigheterna kan också bero på otillräcklig kompetens och otillräckligt 

med tid för att förstå personer med demenssjukdom Vårdpersonal måste få utbildning i 

hur de ska bemöta personer med demenssjukdom för att kunna arbeta personcentrerat. 

Det är hög tid att vårdpersonal börjar arbeta personcentrerat i akutsjukvård för att personer 

med demenssjukdom ska uppleva trygghet. Resultat av studien har visat att genom att 

goda förutsättningar och en god arbetsgemenskap främjas vårdpersonalens bemötande 
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gentemot personer med demenssjukdom. Trots en stressig arbetsmiljö är det ingen 

omöjlighet för vårdpersonal att bedriva personcentrerad vård i akutsjukvården. 

Författarna tror att förbättrade förutsättningar för vårdpersonal att bedriva 

personcentrerad vård kan göra akutsjukvården attraktiva och det kan underlätta 

personalrekrytering, vilket är nödvändigt för en hållbar utveckling inom akutsjukvården. 

 

Vidare forskning 

Syftet med denna studie var att beskriva hur äldre personer med mild till måttlig 

demenssjukdom upplever bemötande i akutsjukvården. Det har blivit tydligt för oss att 

studier där personer med demenssjukdom fått komma till tals var mycket begränsat. Det 

fanns många studier där sjuksköterskor intervjuats medan det var mycket svårt att hitta 

studier med patientperspektiv i området bemötande i akutsjukvård. Enligt Norberg, 

Sandman & Winblad (1985) är det dock mycket viktigt att vi låter även denna 

patientgrupp komma till tals. Det vore oetiskt att inte bedriva studier som syftar till att 

förbättra vården för personer med demenssjukdom (ibid.). Författarnas uppfattning är att 

det behövs mer studier som fokuserar på personer med demenssjukdoms upplevelse av 

akutsjukvården.  

 

Det behövs också forskning om akutsjukvård kopplat till personcentrerad vård. Det 

behövs ökad kunskap om i vilken utsträckning akutsjukvård arbetar personcentrerat för 

personer med demenssjukdom. Det behövs också kunskap om vad vårdpersonal behöver 

för att arbeta personcentrerat för personer med demenssjukdom. 

 

Kliniska implikationer 

 

Det är viktigt att uppmärksamma hur personer med demenssjukdom upplever bemötandet 

i akutsjukvården för att förbättra för denna patientgrupp. Det är först när vårdpersonal blir 

medvetna om hur deras bemötande kan upplevas hos personer med demenssjukdomar 

som som vården kan utvecklas. För att kunna ge upphov till förändring behöver fler 

studier göras med inriktning på hur bemötande kan upplevas.  
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Information till forskningspersoner  
 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterskor inom vård av äldre, 

Tove Hultberg och Maja Sellman. Vi ska nu skriva en magisteruppsats i vårdvetenskap 

på Högskolan i Borås. Vi vill i vår magisteruppsats titta på hur personer med 

demenssjukdom upplever bemötande inom akutvården.  

 

Vi skulle vilja intervjua personer med mild till måttlig demenssjukdom eventuellt 

tillsammans med en närstående. Genom att höra era upplevelser kan vi få bättre kunskap 

om hur akutsjukvården upplevs för patienter med demenssjukdom. 

 

Intervjun beräknas ta mellan 30 till 60 minuter och kommer att spelas in, dessa kommer 

sedan att hanteras konfidentiellt och anonymitet i resultatet garanteras. Efter avslutad 

studie kommer det inspelade materialet förstöras och resultatet kommer att presenteras i 

en vetenskaplig uppsats. 

 

Er medverkan är helt frivillig och ni kan när som helst avbryta, helt utan förklaring.  

 

 

 

Vi träffas som bestämt  …………………………………………………….  

Den……/…… Klockan……………….. 

 

 

Med vänlig hälsning  

 

 

 

 

 

 

                     

                                                                                                                               

 



 

 

 

 

          Bilaga 2 

INTERVJUGUIDE         

Skriftligt samtycke 

Ja/nej 

 

Inledning  

Beskriva hur äldre personer med mild till måttlig demenssjukdom upplever bemötande i 

akutsjukvården. 

 

Bakgrundsdata  

Kvinna/Man  

Ålder …..  

Fick sin demensdiagnos år….. 

Har besökt akutsjukvården……….. 

 

Huvudfråga  

Kan du berätta lite om när du besökte akutsjukvården? 

• Bemötande? 

• Undersökningar? 

• Hur upplevde du personalen på avd? 

akuten? röntgen? mm? 

 

 

 

Följdfrågor 

• På vilket sätt?  

• Kan du berätta lite mer? 

• Utveckla?  

• Ge några exempel?  

• Vad hände sedan? 

 

Avslutning 

• Finns det något du vill tillägga innan intervju avslutas? 


