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Sammanfattning    

I takt med att fler personer blir äldre ökar antalet personer med demenssjukdom i 

Sverige. Sjukdomen innebär ett hot mot personens upplevelse av identitet och leder till 

ett lidande när personen inte längre kan uppleva en relation till sig själv och andra 

personer. När sjukdomen fortskrider ökar lidandet ytterligare och personen får ett ökat 

behov av både sjukvård i slutenvård och vård och omsorg på särskilt boende. När 

personen på grund av förändrat hälsotillstånd måste vårdas på avdelning på sjukhus 

ställer det höga krav på sjuksköterskorna i form av gott bemötande och en 

personcentrerad vård. Studiens syfte är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att 

vårda dessa personer inom somatisk akutvårdsavdelning. Studien har utförts genom en 

sammanställning av forskningsresultat i nio artiklar som rör sjuksköterskors 

upplevelser. Forskningsresultaten lästes och sorterades sedan ut och presenterades i två 

huvudteman; ”vårdandet en utmaning “och “vikten av interaktion”. Resultatet visade på 

en del utmaningar sjuksköterskor upplever i mötet med personer med demenssjukdom. I 

diskussionen bearbetades sedan den information som framkommit och möjliga 

behjälpliga åtgärder i vårdandet av personerna identifierades. 
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INLEDNING 

Risken för sjukdomar ökar när en person åldras. En sådan vanlig och uppmärksammad 

sjukdom är demenssjukdom. Sjukdomen är ofta mycket vårdkrävande och ställer höga 

krav på sjukvården vad gäller resurser i form av läkemedel, särskilt boende och 

kompetent personal. Vi har egna erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom 

på särskilt boende. Trots att miljön där till stor del är personanpassad så finns det 

svårigheter i att vårda personerna även där. Därav väcktes intresset att undersöka 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med demenssjukdom inom 

slutenvården på en somatisk akutvårdsavdelning eftersom miljön där inte är anpassad 

för dessa personer. 

 

 

BAKGRUND 

Antalet personer med demenssjukdom i Sverige beräknas idag vara 150 000. Varje år 

insjuknar runt 25 000 personer i sjukdomen. I samband med att den äldre befolkningen 

ökar i antal kommer siffran att stiga, eftersom risken att insjukna ökar med stigande 

ålder. Alzheimers är den vanligaste demenssjukdomen i Sverige. Den står för runt 60 - 

70% av alla fall. Andra demenssjukdomar är frontotemporal demens och vaskulär 

demens. Missbruk av alkohol och brist på B12 kan i vissa fall leda till demens. En del 

av dessa sjukdomar som är så kallade sekundära kan vara möjliga att behandla. För 

Alzheimers finns det dock inget botande läkemedel utan endast symtomlindrande 

läkemedel. Demenssjukdomen påverkar hjärnceller att förtvina och dö. Den har ett 

smygande förlopp och ger därför gradvis försämrade kognitiva och kroppsliga 

funktioner (Svenskt Demenscentrum 2018). 

Att leva med demenssjukdom 

En demenssjukdom är ett hot mot personens identitet. Upplevelse av identitet är 

sammankopplat med svaren på frågorna: Vem är jag? Var är jag och var någonstans hör 

jag hemma? För att kunna må bra är det av vikt att både känna sig hemma i sin egen 

kropp och att känna sig hemma med andra personer. Det är genom sinnesintryck och 

kommunikation personer är förbundna med varandra. Demenssjukdomen som drabbar 

personers kognitiva funktioner innebär ett hot mot detta. Sjukdomen leder till ett lidande 

när personen inte kan uppleva en relation till sig själv eller till andra, när personen inte 

känner sig hemma (Norberg & Zingmark 2011, ss. 37-39). Personen kan uppleva en rad 

olika kognitiva och sekundära symtom som kan variera och är beroende av olika 

faktorer som exempelvis i vilken fas av sjukdomen personen befinner sig. I den milda 

fasen har personen tydliga minnesproblem och även förmågan att orientera sig kan ha 

försämrats. Personens spontana tal kan fortfarande fungera bra och sjukdomsinsikten 

kan finnas kvar. I den medelsvåra fasen har personen fått fler och starkare symtom som 

exempelvis fler minnesproblem, svårigheter att kommunicera, koncentrationssvårigheter 

och bristande tidsuppfattning. Det kan vara svårt för personen att skilja dag från natt. 

Det är möjligt att sjukdomsinsikten börjar avta i den här fasen. När personen befinner 

sig i den svåra fasen finns det skador i stora delar av hjärnan. Alla symtom förvärras 

ytterligare och personen börjar även få svårigheter med det rent fysiska som att äta 

och/eller klä på sig. Personen är nu beroende av en omfattande hjälp och ständig tillsyn. 
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Att leva med ett nedsatt minne med påverkan på orienteringsförmågan innebär ofta för 

demenssjuke personen att hen vistas i en eller flera olika omgivningar som upplevs som 

främmande för personen (Svenskt Demenscentrum 2018). Wijk (2011 ss. 193-194) 

beskriver att personen med demenssjukdom kan gå vilse till och med i sitt eget hem när 

orienteringsförmågan till både tid, rum och person försvinner.  

 

 En del psykiatriska symtom som ångest, förvirring eller aggressivitet även förekommer 

vid demenssjukdom. Det finns ett flertal bakomliggande faktorer som kan vara orsaker 

till att dessa symtom uppstår, personen kan vara plågad av smärta, vara sjuk i en 

depression eller ha en nedsatt förmåga när det gäller att tolka sina sinnesintryck, agnosi. 

De beteendemässiga symtomen är vanliga vid en medelsvår demenssjukdom. Det kan 

vara svårt för personen att komma till ro och hen kan vandra oavbrutet. Det är också 

vanligt med ett konstant plockande, personen tar gärna med sig saker och glömmer var 

sakerna slutligen har hamnat. Ibland kan personen fastna i ett upprepande av en 

handling, som att exempelvis öppna och stänga en dörr. Kroppsliga symtom 

förekommer också vid demenssjukdom, som exempelvis urininkontinens och 

avföringsinkontinens. Dessa blir vanligare när sjukdomen fortskrider. Andra kroppsliga 

symtom är stelhet, kramper, muskelryckningar, kontraktorer och kramper. Kramper kan 

orsakas av urladdningar i den skadade hjärnans nervvävnad (Svenskt Demenscentrum 

2018). 

 

Att möta och vårda personer med demenssjukdom 

Relationen mellan sjuksköterskan och personen med demenssjukdom är grundläggande 

för personens omvårdnad. Edberg (2011, ss. 19-27) beskriver hur sjuksköterskans syn 

på den sjuka personen i det första mötet spelar stor roll för hur den fortsatta vården 

utvecklas. Personen med demenssjukdom kan ses som ett “subjekt” eller som ett 

“objekt”, det vill säga att personen antingen ses som en person med demenssjukdom 

eller som en diagnos - en demenssjuk person. Om sjuksköterskan i mötet med personen 

ser hen som ett subjekt kommer sjuksköterskan inte bara utföra den ålagda uppgiften 

utan hon kommer också att intressera sig för hela personen. Det är när sjuksköterskan 

endast fokuserar på att utföra uppgiften som risken finns att personen med 

demenssjukdom ses som ett objekt. I de nationella riktlinjerna för vård och omsorg av 

personer med demenssjukdom beskrivs personcentrerad vård som en tydlig grund i 

vårdandet. I personcentrerad vård är det personen som är i fokus istället för sjukdomen. 

En persons berättelser och värderingar ska vara utgångspunkten för vårdandet 

(Socialstyrelsen 2017, s. 21). Ekebergh (2015b, ss. 19) beskriver hur att vårda med en 

persons livsvärld som grund innebär att uppmärksamma hur sjukdom, hälsa, lidande och 

vårdande upplevs av personen som individ. För att kunna erbjuda en god vård behöver 

sjuksköterskan ha kunskap om personen i förhållande till hälsa, lidande och vårdande, 

det vill säga kunskap om och en helhetssyn på personen när personen är en patient (ibid, 

s.16). 

 

Den kognitiva och kroppsliga förlusten som drabbar personen med demenssjukdom 

leder till att personen får ett ökat behov av vård och då hamnar i beroendeställning. Hur 

stort behov av vård en person med demenssjukdom har beror delvis på vilken typ av 

demenssjukdom personen har drabbats av. Många personer med demenssjukdom 
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upplever svårigheter när det handlar om att förstå omvärlden och vid den verbala 

kommunikationen (Edberg 2011, s. 19). I relationer mellan personer ingår inte enbart 

den verbala kontakten, utan det handlar också mycket om kroppsspråk och ögonkontakt. 

Vårdpersonal kan uppleva att det är svårt att tolka det personen uttrycker och att det då 

kan vara svårt att bedöma personens behov och sinnesstämning (ibid. s. 31). 

 

Att vårda personer med demenssjukdom på en somatisk akutvårdsavdelning 

Inom slutenvården är miljön utformad efter de behov som specifika vårdprocesser 

kräver avseende medicinsk och teknisk apparatur, behandlingar och personal. Det finns 

en stor risk att den tekniktäta miljön påverkar välbefinnandet hos både personen som är 

sjuk och de anhöriga (Wijk 2014, s. 46). Personer med demenssjukdom kan också 

uppvisa beteendemässiga förändringar när hen befinner sig i en ny miljö vilken kan vara 

utmanande för sjuksköterskan (Krupik, Eisler, Sköldenberg & Fatahi 2016). 

Arbetstakten är hög, vilket innebär att sjuksköterskor som jobbar på en 

akutvårdsavdelning har ett högt tempo. En stressig arbetsmiljö och en betydande 

arbetsbelastning ställer höga krav på sjuksköterskan. Dessutom ska sjuksköterskan följa 

lagar och föreskrifter såsom socialstyrelsens nationella riktlinjer som tydliga med att 

vården som ges till personer med demenssjukdom ska vara personcentrerad. 

Personcentrerad vård innebär att personen ska vara i centrum och inte personens 

sjukdomsdiagnos. Detta kan åstadkommas genom att omvårdnaden och vårdmiljön 

anpassas och blir mer personlig (Socialstyrelsen 2017, s. 21). Enligt Wijk (2012, s. 190) 

har den fysiska miljöns utformning stor betydelse för välbefinnande hos personer med 

demenssjukdom och för deras förmåga att fungera i sin närmiljö.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Antalet personer med demenssjukdomar ökar i Sverige. I samband med att sjukdomen 

fortskrider ökar personens behov av vård och omsorg. Personen med demenssjukdom är 

också i stort behov av personcentrerad vård, där omvårdnaden och vårdmiljön är 

personlig. Slutenvården som är utformad efter de behov som specifika vårdprocesser 

kräver kan ha svårt att svara mot det behov av en personligt anpassad miljö som 

personer med demenssjukdom har. Dessutom är arbetstempot i slutenvården högt, och 

sjuksköterskor har en hög arbetsbelastning då de ansvarar för vården av många 

personer. Problem kan uppstå då sjuksköterskor måste fördela sin tid mellan dessa 

personer och inte kan ge personen med demenssjukdom den extra tid som hen är i 

behov av. Vidare krävs det också att sjuksköterskor har tillräcklig kunskap för att kunna 

vårda personer med demenssjukdom. Sjuksköterskor har genom sin grundutbildning 

erhållit omvårdnadskompetens men upplever de att de har tillräcklig kunskap för att 

kunna vårda personer med demenssjukdom inom somatisk akutvård? 

 

 

SYFTE 

Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda personer med demenssjukdom 

inom somatisk akutvårdsavdelning. 
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METOD 

Den genomförda studien är en litteraturstudie, vilket innebär att det är litteraturen som 

är informationskällan. Här studeras vanligen artiklar som är vetenskapliga eller andra 

relevanta vetenskapliga rapporter (Olsson & Sörensen 2011, ss. 144 - 145). Denna 

litteraturstudie består av en sammanställning av kvalitativa studier. 

 

Datainsamling 

Arbetet med datainsamlingens delades in i två på varandra byggande steg för att hitta 

relevant information; inledande och egentliga informationssökningar. Den första fasen 

gällde mer en översikt av forskningsområdet, medan den andra fasen omfattade ett 

systematiskt arbete där vi begränsade sökningen för att hitta det slutliga urvalet av 

litteratur. Informationssökningen genomfördes utifrån biblioteksdatabaser där den 

fokuserade på det ämnesområde som innehåller information inom den vård och 

hälsorelaterade vetenskapen. Här användes databaserna CINAHL och PsycINFO. För 

att underlätta sökandet och få ett bättre resultat användes tesaurusar vilka kan vägleda 

den person som gör en sökning. De kan öka förståelsen av sambandet eller skillnaden 

mellan olika termer och, de kan också ge uppslag till synonymer. Förutom detta 

användes boolesk sökteknik för att kombinera sökorden, ord som AND eller/och med 

OR användes för att hitta relevant litteratur. För att hitta ord i olika böjningsformer och 

få ett bredare resultat var det även möjligt att använda trunkering * (Östlundh 2017 ss. 

61-78). Inledningsvis användes sökorden: nurse, hospital, dementia and experience. 

Sökorden översatta till svenska är likvärdiga med orden: sjuksköterska, slutenvård, 

demens och upplevelse. Sökorden valdes ut med arbetets syfte som grund för att öka 

möjligheten att hitta passande artiklar till arbetet. Sökningen genomfördes i CINAHL 

och psycINFO med sökord (hospital* OR ward OR inpatient) AND dementia AND 

nurse AND (experience* OR attitude* OR perception*). Vi begränsade sökningen till 

att gälla artiklar publicerade mellan år 2008 till år 2019. Artiklarna skulle vara skrivna 

på engelska samt vara peer reviewed. Sökningen resulterade i 291 träffar, där samtliga 

titlar lästes och 65 träffade artiklar valdes ut. Efter detta lästes abstrakt för de 59 

artiklarna och nio artiklar valdes sedan ut för att inkluderas i studien (Se Bilaga 1). De 

studerade artiklarnas studier är genomförda i Sverige, Storbritannien, Australia, Austria, 

Finland, USA, Belgien och Japan (Se Bilaga 2). 

 

Dataanalys 

Analysen påbörjades med en genomläsning av artiklarna, detta gjordes ett flertal gånger. 

Enligt Axelsson (2012, s. 212) kan upprepad genomläsning bidra till en djupare 

uppfattning av det insamlade materialet. Genomläsningen utfördes först på var sitt håll, 

då gjordes även markeringar vid relevanta stycken i artiklarnas resultat och vid den 

information som svarade mot arbetets syfte. Efter detta genomfördes en gemensam 

diskussion kring den insamlade informationen, då bestämdes att färgmarkeringar i 

texten skulle ske. De textavsnitt som berörde sjuksköterskors olika upplevelser blev 

markerade med färgpennor, samma färgpenna användes för de upplevelser som liknade 

varandra i de olika artiklarna. Detta gjordes för att underlätta indelning av 

upplevelserna. Beroende av vilket behov som identifierades i sjuksköterskans 
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upplevelse blev upplevelsen färgkodad i en grupp. Enligt Axelsson (2012, s. 212) är det 

viktigt att skapa en struktur för den nya enheten, och genom detta skapades två 

huvudtema med fem subtema. En sammanställning av artiklarna gjordes där detaljer 

kring den analyserade litteraturen framgår. 

 

 

RESULTAT 

Resultat från nio artiklar, sorterade efter huvudtema och subtema. 

 

 

Huvudtema 

 

Subtema 

 

Vårdandet en 

utmaning 

Behov av ökad tid för omvårdnad 

Behov av ökad kunskap 

Behov av anpassad vårdmiljö 

 

Vikten av interaktion 

Interaktion mellan sjuksköterska och personer med 

demenssjukdom 

Samarbete med olika professioner 

 

 

Vårdandet en utmaning 

De behov som sjuksköterskor har i arbetet med personer med demenssjukdom på den 

somatiska akutvårdsavdelningen kunde identifieras. Sjuksköterskornas upplevelser 

speglar svårigheter i vårdandet relaterade till avsaknad av tid, kunskap och anpassad 

miljö för personer med demenssjukdom. 

 

Behov av ökad tid för omvårdnad 

Sjuksköterskor upplever att det generellt krävs mer tid av sjuksköterskan för att kunna 

tillfredsställa de fysiska, psykiska och sociala behoven hos en person med 

demenssjukdom vid jämförelse med en person utan sjukdomen (Hynninen, Saarnio & 

Isola 2014). Enligt Pinkert et al. (2018) upplever sjuksköterskor att personer med 

demenssjukdom har ett ökat behov av tid för omvårdnad då personerna är i behov av 

mycket stöd när det gäller dagliga aktiviteter som exempelvis stöd vid måltid eller vid 

personlig hygien. Byers och France (2008) beskriver dock att sjuksköterskorna upplever 

det både utmanande och frustrerande när de på grund av systemet på avdelningen inte 

har den tid som krävs för att kunna erbjuda personer med demenssjukdom god vård. 

Sjuksköterskorna menar att de inte har tillräckligt med tid till att lära känna personen 

och att de då istället endast fokuserar på att ge personen den planerade behandlingen. 

Trots att det finns kunskap om betydelsen av att se personen bakom sjukdomen så 

upplever sjuksköterskorna att detta inte är möjligt i situationen. Konsekvensen blir då 

att sjuksköterskor måste gå emot sina värderingar och det leder till att de lider av 

samvetskval och då också ofta tar med sig jobbet hem. Pinkert et al. (2018) beskriver 
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liknande hur sjuksköterskor upplever att de på grund av tidsbrist inte hinner tillägna sig 

tillräcklig information om personens levnadshistoria för att kunna ge personen med 

demenssjukdom en god vård. 

 

Byers och France (2008) konstaterar att personer med demenssjukdom ur 

säkerhetssynpunkt är i behov av konstant tillsyn och att sjuksköterskorna upplever att 

detta är mycket tidskrävande. (Fukuda, Shimizu & Seto 2015; Krupic et al. 2016; 

 Pinkert et al. 2018) beskriver att sjuksköterskor upplever att det tidspressade schemat 

på sjukhus inte är anpassat för personer med demenssjukdom, och att personerna har 

svårt att förhålla sig till de rutiner som finns avdelningarna. Det som upplevs utmanande 

är när sjuksköterskorna måste följa sina rutinmässiga uppgifter och samtidigt säkerställa 

att personen med demenssjukdom får en god vård. Rutinerna på avdelningen påverkar 

vården av personer med demenssjukdom och bidrar till att det inte finns tid att visa 

omsorg när personen är ledsen eller är motvillig till omvårdnaden. Sjuksköterskor 

kämpar för att ge personerna med demenssjukdom god vård och parallellt med detta 

försöker de genomföra sina andra arbetsuppgifter. Enligt Krupic et al. (2016) tar en del 

sjuksköterskor med sig personen med demenssjukdom till sjuksköterskeexpeditionen 

eller fikarummet för att på så sätt kunna förhindra att personen skadar sig. Byers och 

France (2008) och Fukuda, Shimizu och Seto (2015) beskriver vidare hur 

sjuksköterskor ibland upplever att de inte hinner ge övriga personer på avdelningen god 

vård på grund av att de är upptagna med att vårda personerna med demenssjukdom. Att 

se de övriga personerna lida av brist på vård till följd av sjuksköterskornas tidsbrist 

leder till en frustration hos sjuksköterskorna. Fukuda, Shimizu och Seto (2015) uppger 

också att personen med demenssjukdom på samma sätt kan bli förbisedd när 

sjuksköterskan har mycket att göra med andra personer på avdelningen och att personen 

dessutom kan ha svårt att göra sin röst hörd på grund av den nedsatta uttrycksförmågan. 

Sjuksköterskorna anser att lösningen på problemet är att öka personaltätheten, då detta 

skulle bidra till att en minskning av antalet personer i den enskilda sjuksköterskans 

vård.  

 

Behov av ökad kunskap 

Enligt Hynninen, Saarnio och Isola (2014); Pinkert et al. (2018); Fukuda, Shimizu och 

Seto (2015) och Cowdell (2010) upplever sjuksköterskor att de har bristande kompetens 

i att vårda personer med demenssjukdom. Hynninen, Saarnio och Isola (2014) uppger 

att grundutbildningen till sjuksköterska innehåller utbildning om vård av äldre personer, 

men inte tillräcklig utbildning för att vårda personer med demenssjukdom. Detta 

innebär att den bristande kunskapen i att vårda personerna leder till både fysiska och 

psykiska utmaningar för sjuksköterskan. Hynninen, Saarnio och Isola (2014) menar att 

det behövs extra utbildning för att vårda personer med demenssjukdom. Pinkert et al. 

(2018) och Fukuda, Shimizu och Seto (2015) är inne på samma linje och konstaterar att 

utbildning kring demenssjukdomar kan hjälpa sjuksköterskor att bli mer medvetna om 

de specifika behov en person med demenssjukdom har. Trots det uttrycker 

sjuksköterskor att arbetsgivaren inte erbjuder adekvat utbildning när det gäller vården 

av personer med demenssjukdom. Sjuksköterskorna försöker därför istället att lära sig 

att vårda personer med demenssjukdom på egen hand genom att prova olika metoder 

och/eller genom att observera äldre kollegor när de vårdar personen. 
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Enligt Cowdell (2010) är sjuksköterskor väldigt medvetna om den egna kunskapsbristen 

inom demenssjukdom och de är angelägna om att lära sig mer för att kunna erbjuda 

bättre vård. Samtidigt beskriver en del sjuksköterskor att de får en viss utbildning, men 

att de är osäkra på hur den nya kunskapen ska kunna appliceras i deras arbete. 

Osäkerheten leder framförallt till bristande självförtroendet i den psykosociala 

omvårdnaden, vilken gör att sjuksköterskorna fokuserar mer på personens fysiska 

omvårdnad. Sjuksköterskorna uppger att de kämpar med möten som är mer 

känslomässiga, som exempelvis vid de tillfällen när personen med demenssjukdom blir 

upprörd eller upplevs som svår att hantera. Pinkert, et al. (2018) beskriver liknande 

svårigheter att yngre sjuksköterskor som precis blivit klara med sin grundutbildning 

upplevs vara sämre rustade för att vårda personer med demenssjukdom. Medan 

sjuksköterskor med mer erfarenhet upplevs ha en bättre beredskap och en större 

kompetens för att vårda personerna. De yngre sjuksköterskorna har ofta fokus på den 

medicinska aspekten och de blir då överväldigade vid insikten om att personen med 

demenssjukdom behöver en annan form av vård, som psykosocial vård. 

 

Behov av anpassad miljö 

Sjuksköterskor upplever att personen med demenssjukdom påverkas negativt av 

miljöombytet från personens boende till avdelningen på sjukhuset. Sjuksköterskorna 

beskriver hur personen på grund av en främmande miljön och fysiska restriktioner ofta 

uppvisar ökade beteendemässiga symtom som att vandra med risk för att falla och att 

sjuksköterskorna upplever att det då blir svårt att ge personerna med demenssjukdom 

god vård (Fukuda, Shimizu & Seto 2015). Ayton et. al. (2017) är inne på samma linje 

och beskriver att sjuksköterskor på akutavdelningar upplever att det är en utmaning att 

förebygga skador orsakade av en för personen förändrad miljö, som exempelvis vid fall. 

Fukuda, Shimizu och Seto (2015) konstaterar vidare att sjuksköterskor upplever att 

personer med demenssjukdom har svårt att anpassa sig till restriktioner kring 

medicinska behandlingar på sjukhusavdelningar och att detta leder till att det blir svårt 

för sjuksköterskan att vårda personen då personen exempelvis plockar bort den 

intravenösa infusionen, drar ur urinkatetern eller tar bort sårförband. Det upplevs svårt 

att förhindra beteendet då personen med demenssjukdom har svårt att förstå miljön och 

omgivningen på avdelningen. Fukuda, Shimizu och Seto (2015) beskriver att 

avsaknaden av ett välbekant ansikte skapar ett aggressivt beteende hos personen med 

demenssjukdom. Cowdell (2010) förklarar vidare att sjuksköterskor upplever 

svårigheter när personen med demenssjukdom uppvisar beteendemässiga symtom som 

inkluderar utåtagerande och/eller aggressivt beteende, då detta skapar rädsla och 

avståndstagande hos sjuksköterskorna. Personen med demenssjukdom blir då betraktad 

som svår att hantera och det leder till att sjuksköterskor skapar en social distans till 

personen. Enligt Fukuda, Shimizu och Seto (2015) och Hynninen, Saarnio och Isola 

(2014) påverkas även övriga personer på sjukhusavdelningen av de beteendemässiga 

symtom personen med demenssjukdom uppvisar. Sjuksköterskorna upplever en oro för 

de andra personerna på avdelningen som uttrycker att de är rädda och att de känner sig 

obekväma i sällskap med personen med demenssjukdom. 
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Vikten av interaktion 

När sjuksköterskor vårdar personer med demenssjukdom är en interaktion med god 

kommunikation av stor vikt. Sjuksköterskan måste dock även kunna kommunicera med 

andra personer involverade i personens vård som exempelvis läkare, fysioterapeuter 

och/eller anhöriga till personen med demenssjukdom. I artiklarna som granskades i 

studien identifierades sjuksköterskors olika upplevelser kring kommunikation i 

sjuksköterskans arbete. Sjuksköterskorna redogör för hinder men också strategier för 

kommunikation. 

 

Interaktion mellan sjuksköterska och personer med demenssjukdom 

I flera studier beskrivs hur den kognitiva nedsättningen hos personen med 

demenssjukdom bidrar till kommunikationssvårigheter mellan sjuksköterskan och 

personen. Sjuksköterskorna upplever att detta blir problematiskt i olika situationer som 

exempelvis när personen får instruktioner kring en behandling av sjuksköterskan, men 

trots information vid upprepade tillfällen, inte har förmågan att följa instruktionerna på 

grund av att personen inte har förstått eller redan glömt informationen (Hynninen, 

Saarnio & Isola 2014; Krupic et al. 2016). Krupic et al. (2016) beskriver att den verbala 

kommunikationen är kortvarig och att sjuksköterskor upplever att personen med 

demenssjukdom ofta inte förstår vad de säger. Svårigheterna i kommunikationen 

upplevs som störst vid omständigheter där stressen är hög eller om personen med 

demenssjukdom inte är tillräckligt medicinerad. Sjuksköterskorna beskriver att detta 

leder till en frustration då målet för det vårdande samtalet mellan personen och 

sjuksköterskan inte går att nå.  Dock uppger Hynninen, Saarnio och Isola (2014)  att 

svårigheterna i kommunikationen verkar minska när sjuksköterskan lyckas skapa en 

positiv atmosfär och få omgivningen så lugn som möjligt för personen med 

demenssjukdom. Krupic et al. (2016) förklarar att i vissa situationer när sjuksköterskan 

är observant och uppmärksam på de icke verbala uttrycken hos personen med 

demenssjukdom så kan en icke verbal kommunikation fungera bättre än den verbala 

kommunikationen. Ett sätt för sjuksköterskan att kommunicera med personen kan vara 

att ge personen med demenssjukdom ett bekant föremål som en varm filt eller en mjuk 

kudde. Sjuksköterskor beskriver också hur de genom att hålla personens hand under en 

pågående behandling kan förmedla trygghet och skapa lugn hos personen med 

demenssjukdom.  

 

Krupic et al. (2016) beskriver också att sjuksköterskans samarbete förbättras med 

personen när sjuksköterskan aktivt lyssnar på dennes berättelser om sin livshistoria. 

Även Brorson, Plymoth, Örmon och Bolmsjö (2012) är inne på samma linje och 

konstaterar att det är fördelaktigt att veta personens livshistoria när personen med 

demenssjukdom har svårt att kommunicera. Det gäller för sjuksköterskan att se 

personen bakom sjukdomen vilket då också kan underlätta för sjuksköterskan när det 

gäller att förstå personens individuella behov och signaler. Vidare uppger Brorson et al. 

(2012) att sjuksköterskor upplever att det underlättar om personen med demenssjukdom 

har en anhörig med sig vid kontakt med vården eftersom den anhörige kan bidra med en 

personlig bild av personen med demenssjukdom när personen har svårt att förmedla 

informationen själv. På liknande sätt beskriver Hynninen, Saarnio och Isola (2014) att 

sjuksköterskorna upplever att de flesta anhöriga är mycket aktiva kring personens vård 

och att de anses spela en nyckelroll i personens vårdprocess. Sjuksköterskor dock 
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upplever ett dilemma när anhöriga till personer med demenssjukdom inte är närvarande, 

samarbetsvilliga eller av annan åsikt gällande behandling (Bryon, Dierckx De Casterlé 

& Gastmans 2011; Fukuda, Shimizu & Seto 2015).  

  

 

Samarbete mellan professioner 

Enligt Pinkert et al. (2018) har alla professioner som arbetar på sjukhus ett gemensamt 

ansvar att vårda personerna med demenssjukdom. Trots det upplever ofta 

sjuksköterskorna att de är lämnade ensamma att vårda dessa personer (Fukuda, shimizu 

& Seto 2015; Pinkert et al. 2018). Enligt studien av Pinkert et al. (2018) känner 

sjuksköterskorna att de ensamma kämpar för att ge god vård och att de saknar stöd från 

andra professioner. Detta leder till att sjuksköterskorna upplever samarbetssvårigheter 

med olika professioner och att de då även hamnar i konflikter med dessa. Den 

profession som sjuksköterskorna upplever mest konflikter med är läkarna. Pinkert et al. 

(2018) menar också att ledningens hierarkiska struktur främjar till att ta hänsyn till 

läkarnas åsikter och beslut och att detta begränsar sjuksköterskans självständighet och 

då blir ett hinder för en god omvårdnad. Bryon, Dierckx De Casterlé och Gastmans 

(2011) beskriver liknande som Pinkert et al. (2018) och uttrycker att sjuksköterskornas 

delaktighet i beslut beror på i vilken utsträckning läkaren tillåter sjuksköterskan att delta 

i beslutsprocessen. En del sjuksköterskor upplever att deras åsikter inte tas på allvar och 

att beslut endast tas utifrån den medicinska synvinkeln. Sjuksköterskorna menar på att 

de har en nära relation till de personer med demenssjukdom som de vårdar och att de 

inte bara ser till personens sjukdom, utan att de framförallt ser till personen bakom 

sjukdomen.  

 

Sjuksköterskorna upplever en inre konflikt när de utför uppgifter som de inte anser är 

till godo för personen. Detta gör att personens integritet inte respekteras och 

sjuksköterskorna får då dåligt samvete, känner vanmakt och frustration. Bryon, Dierckx 

De Casterlé och Gastmans (2011) uppger dock också att det finns även sjuksköterskor 

som upplever motsatsen, att de är delaktiga i beslut som tas och att läkarna tillstår dem 

deras kompetens. Sjuksköterskorna känner då en tillfredsställelse i sitt arbete och är 

nöjda med att kunna ge sina patienter en god vård. Hynninen, Saarnio och Isola (2014) 

förstärker detta och menar att hemligheten bakom en god omvårdnad är ett bra 

samarbete mellan sjuksköterska, läkare och övriga professioner. Sjuksköterskans 

bedömning av den övergripande situationen hos personer med demenssjukdom ger en 

värdefull vägledning för medicinska behandlingar. Vidare beskriver Hynninen, Saarnio 

och Isola (2014) att sjuksköterskor upplever ett gott samarbete med andra 

sjuksköterskor och undersköterskor. Tillsammans tar de ett gemensamt ansvar för 

vården av personer med demenssjukdom och minskar på så sätt den egna fysiska och 

psykiska utmattningen. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda 

personer med demenssjukdom inom somatisk akutvårdsavdelning. Studiens resultat 

lyfter fram en del utmaningar som sjuksköterskor upplever i vårdandet av personer 

med dessa personer. Trots det faktum att studierna är gjorda i flera olika världsdelar är 

sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom i stort sätt 

detsamma. Det framgår i resultatet att så gott som alla sjuksköterskor i de undersökta 

studierna upplever att de har behov av ökad kunskap, ökad tid och en anpassad miljö. 

Resultatet visar också hur viktigt det är för sjuksköterskorna med en bra interaktion 

med personerna med demenssjukdom men också med de andra professionerna på 

avdelningen på sjukhuset. Behoven och de upplevda svårigheterna i vårdandet av 

personer med demenssjukdom har ofta samband med varandra.  

 

Socialstyrelsens (2017, s. 22) nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 

demenssjukdom fastslår att det inte finns något botemedel för demenssjukdom men att 

hälso- och sjukvårdens tjänster ska vara inriktade på åtgärder som ska underlätta 

vardagen och bidra till en bättre livskvalitet för personer med demenssjukdom under 

alla faser av sjukdomen. Riktlinjerna nämner även att personer med demenssjukdom 

ska ha en personcentrerad vård och omsorg. Det betyder att personen bakom 

sjukdomen ska synliggöras, och omvårdnad och vårdmiljö ska vara mer personlig. 

Personens berättelse om sig själv och/eller anhörigas berättelse om personens ska vara 

utgångspunkt för omvårdnaden. Trots det som tydligt uppges i riktlinjerna framgår det 

i resultatet att sjuksköterskor ofta upplever att det inte efterföljs. Detta påpekar Krupik 

et al. (2015) som beskriver hur sjuksköterskorna upplever frustration på grund av att 

kvaliteten på vården som erbjuds till personer med demenssjukdom inte är tillräckligt 

god. Sjuksköterskorna upplever att orsaken framförallt är tidsbrist, och påtalar att det 

är viktigt att få tid för att kunna lära känna personen med demenssjukdom och för att 

kunna identifiera personens behov. Scerri, Innes och Scerri (2015) påtalar också detta 

när de beskriver att det goda vårdandet kan göras möjligt när sjuksköterskan spenderar 

tillräckligt med tid med personen men att det inte endast handlar om att spendera tid, 

utan också om att visa ett engagemang och ett genuint intresse för personen bakom 

sjukdomen. Ekebergh (2015a, s. 70) beskriver detta som att möta och förstå den andres 

livsvärld genom att visa öppenhet, viljan att förstå och uppfatta vad som sker i mötet 

med patienter.  

 

Resultatet visar att en bidragande orsak till att sjuksköterskor upplever tidsbrist kan vara 

den kommunikativa funktionsnedsättningen hos personerna med demenssjukdom. 

Enligt Downs och Collins (2015) är kommunikation en komplicerad process och 

innebär en möjlighet för personer att få uttrycka sina tankar, känslor, önskningar och 

preferenser. Resultatet visar att sjuksköterskor upplever kommunikationssvårigheter 

med personer med demenssjukdom då personerna har en nedsatt förmåga att förstå 

och/eller att uttrycka sig. Dock konstaterar Hynninen, Saarnio och Isola (2014)  att 

kommunikationen förbättras när sjuksköterskan aktivt lyssnar på personens 
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livsberättelse. Ekebergh och Dahlberg (2015, s. 130) förklarar att det finns risk att 

informationen inte når fram till personen om den som vårdar inte lyssnar på denne. För 

att få en ömsesidighet ska det finnas en öppenhet för livsvärlden i det vårdande 

samtalet, när sjuksköterskan talar måste hen vara lyhörd för den andre personens 

förståelse och tänkande.  Kilgore (2015) bekräftar att kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och personen med demenssjukdom förbättras när hänsyn tas till 

personens individuella historia. Här kan sjuksköterskan ta hjälp av anhöriga eller 

personalen på boende för att få mer information om personens livshistoria, detta kan då 

bli behjälpligt i vårdandet. Sjuksköterskan kan samla information om personens 

förmåga, om personens begränsningar i samspelet med andra människor och vilka 

strategier de anhöriga använder sig av för att hantera den bristande förmågan. Down och 

Collins (2015) lyfter dock samtidigt fram vikten av att sjuksköterskan uppmuntrar och 

stöttar personen med demenssjukdom i att kunna prata för sig själv, eftersom 

omständigheterna på sjukhus kan påverka personens dåvarande förmåga. 

 

Vidare påpekar Down och Collins (2015) att alla personer kan och vill kommunicera 

men att alla dock inte kan kommunicera på samma sätt. Här är det sjuksköterskans 

uppgift att hitta ett bra sätt för att kunna kommunicera med varje person med 

demenssjukdom. Även om personen inte kan uttrycka sig verbalt, är det ofta möjligt att 

skapa förutsättningar som gör kommunikationen utförbar. Detta kan göras exempelvis 

genom gester, ansiktsmimik, röstton eller genom att visa personen ett bekant föremål.  I 

de nationella riktlinjerna beskrivs också att relationen mellan sjuksköterskan och 

personen med demenssjukdom kan försämras på grund av brister i språket och att det då 

finns en risk att personens upplevelse av helhet och mening påverkas. Risken minskar 

när sjuksköterskan använder olika kommunikationsmetoder såsom validation, 

realitetsorientering, beröring och musik. Det är genom den verbala och icke-verbala 

kommunikationen som personens känslor bekräftas (Socialstyrelsen 2017, ss. 21-22). 

Down och Collin (2015) håller med om detta och förklarar att språkliga missförstånd 

kan minska när sjuksköterskan pratar tydligt, har samma dialekt som personen, har 

kunskap om det aktuella ämnet, är närvarande i situationen och medveten om den 

personen hon pratar med. Ekebergh och Dahlberg (2015, s. 132) beskriver hur viktigt 

det är för sjuksköterskan att lyssna in och möta personens livsvärld vid samtal för att 

kunna vara på rätt nivå innehålls- och språkmässigt. 

 

Sjuksköterskors behov av en anpassad vårdmiljö för personer med demenssjukdom blir 

också tydligt i resultatet. Att skapa en positiv atmosfär för personer med 

demenssjukdom upplevs viktigt av sjuksköterskor på somatiska akutvårdsavdelningar. 

Även när det gäller vårdmiljön uppkommer diskussion kring huruvida socialstyrelsen 

riktlinjer efterföljs eller inte eftersom det är möjligt att tolka att en anpassad vårdmiljö 

ska ingå i den personcentrerade vård som personen med demenssjukdom har rätt till 

enligt Socialstyrelsen. Resultatet visat att det är svårt att tillfredsställa de behov 

personen med demenssjukdom har på grund av den fysiska miljön på avdelningen och 

rutinerna där som inte är anpassade för personer med demenssjukdom (Pinkert et al. 

2018). En omgivning med höga ljud eller med många personer kan få personen med 

demenssjukdom att reagera med ökade beteendemässiga symtom och detta kan vara 

svårt att undvika på en avdelning på sjukhus (Svenskt demenscentrum 2019). Kilgore 

(2015) förklarar att yttre faktorer som plötslig rörelse eller omgivande personers spända 

uttryck kan leda till att personen blir upprörd. Han förklarar också att det är viktigt att 
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vara uppmärksam för att kunna förstå och tolka orsaken bakom personens beteende. När 

personen med demenssjukdom exempelvis frågar efter sin avlidne make eller förälder 

kan detta innebära att personen söker efter säkerhet. Sjuksköterskan måste här 

säkerställa känslan av trygghet hos personen. 

  

Resultatet visar att sjuksköterskor bättre skulle kunna tillgodose de behov personer med 

demenssjukdom har genom att arbeta mer personcentrerat och tillämpa mer flexibla 

rutiner. En sjuksköterska skulle exempelvis kunna bidra till ett lugn hos en person som 

uppvisar tecken på oro och rädsla genom att sitta hos personen en stund och då avvakta 

med en icke akut behandling. Scerri, Innes och Scerri (2015) bekräftar ovanstående och 

påtalar att sjuksköterskor som tar initiativ för att ändra på sina rutiner också upplever att 

de gör skillnad och ökar personens välbefinnande. Även den fysiska miljön kan bli mer 

personcentrerad för personer med demenssjukdom. Natur, belysning, färg och/eller 

konst som till exempel ett akvarium kan hjälpa personerna att skifta fokus och få ny 

positiv energi (Edvardsson 2008). Detta förstärks av Scerri, Innes och Scerri (2015) som 

påpekar att det finns ett behov av att skapa en hemliknande trygg och lugn miljö. Frågan 

är om det är möjligt att göra detta på den somatiska akutvårdsavdelningen eller måste en 

specifik demensavdelning skapas?    

 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

personer med demenssjukdom inom den somatiska akutvårdsavdelningen. Eftersom 

uppsatsen handlar om sjuksköterskors “upplevelser”, var det endast kvalitativa artiklar 

som inkluderades i studien, detta för att få en mer djupgående beskrivning av ämnet. 

Enligt Axelsson (2012, s. 205) är det ett visst område som studeras i en litteraturstudie. 

Detta genom en lokalisering och sammanställning av de artiklar som redan finns i 

ämnesområdet. Genomförandet av studien ökar kunskapen kring att söka kunskap, men 

genomförandet kan också bidra till personlig utveckling och utveckling av verksamhet. 

Detta kan ske när kunskap sammanställs och problematiseras på ett adekvat sätt. Enligt 

Friberg (2017, s. 62) finns dock risken att författarnas egna ståndpunkter styr valet av 

artiklar, den egna uppfattningen om det utvalda ämnet styr då urvalet av artiklar under 

insamlingen. För att undvika detta lades fokus på det valda syftet för arbetet.  

 

Sökningen begränsades genom fokusering på sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

personer med demenssjukdom uteslutande inom somatiska akutvårdsavdelningar. Vad 

gäller olika typer av demenssjukdomar eller demenssjukdomens olika faser så har inte 

någon begränsning gjorts. Sökningen efter artiklar skedde i databasen CINAHL och 

PsyckINFO. I studien analyserades sedan nio artiklar, åtta av dessa hittades i databasen 

CINAHL och 1 hittades i databasen PsycINFO. Den största anledningen till att 

databasen CINAHL valdes var att den har en inriktning mot ämnet omvårdnad och vård, 

vilket ansågs vara lämpligt med tanke på syftet. En sökning genomfördes även i 

databasen Medline där resultatet blev likvärdigt med resultatet på sökningen i CINAHL, 

därför valdes Medline bort. Sökorden som användes valdes ut med arbetets syfte som 

grund. Ett noggrant arbete kring översättningen av sökorden genomfördes för att 

säkerställa ordens relevans. Inledningsvis användes sökorden: nurse, hospital, dementia 

and experience. Sökorden översatta till svenska är likvärdiga med orden: sjuksköterska, 

slutenvård, demens och upplevelse. En översättning av ordet slutenvård resulterade i 
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ordet inpatient på engelska, orden har dock inte alltid samma betydelse. Ordet 

slutenvård syftar på den vård som bedrivs i Sverige i form av inneliggande vård på 

sjukhus, medan ordet inpatient även kan syfta på vård på särskilda boenden. Eftersom 

studiens ämne innebar en begränsning till endast somatiska akutvårdsavdelningar ledde 

detta till en genomläsning av artiklarnas abstrakt för att kunna välja ut de artiklar med 

studier endast utförda på somatiska akutvårdsavdelningar. Ordet sjuksköterska, som 

översatt till engelska är ordet nurse, har också olika betydelser. Här inkluderades orden 

nurse och registered nurse, men ordet nurse assistant exkluderades. Artiklarnas studier 

var genomförda i Sverige, Storbritannien, Australia, Austria, Finland, USA, Belgien och 

Japan. 

 

Hållbar utveckling 

Det finns 17 globala mål för den hållbara utvecklingen. Mål 3 är att bevara hälsa och 

välbefinnande. Målet ska säkerställa att alla får möjlighet att leva hälsosamt och verka 

för att alla människor oavsett ålder får uppleva välbefinnande (Regeringskansliet 2017). 

Sjuksköterskans arbete med den individanpassade omvårdnaden syftar till att öka 

patientens välbefinnande. Den utförda studien ska bidra till en hållbar utveckling genom 

en ökad kunskap om sjuksköterskors upplevelse av att vårda personer med 

demenssjukdom inom slutenvården. Studiens resultat visar att sjuksköterskor upplever 

en del utmaningar i vårdandet av personer med demenssjukdom. Resultatet belyser de 

problem som ofta uppstår i vårdsituationer såsom brister vad gäller kommunikation, 

kunskap, tillgång till tid och vårdmiljö. Trots omständigheterna hjälper en del redan 

insatta åtgärder och utformade strategier sjuksköterskorna att bättre kunna vårda dessa 

personer. Genom att uppmärksamma problemet kan dock ännu fler åtgärder sättas in 

och sjuksköterskor kan få bättre förutsättningar för att kunna sköta sina arbeten 

samtidigt som personer med demenssjukdom får bättre vård. Sammanfattningsvis kan 

detta bidra till kortare vårdtider och både färre och kortare sjukhusvistelser för personer 

med demenssjukdom. Till vinsterna hör också en högre grad av välbefinnande hos 

personen, en bättre arbetssituation för sjuksköterskorna och en bättre samhällsekonomi 

på sikt. 

 

SLUTSATSER 

Demenssjukdomen är en komplicerad sjukdom som gör att den drabbade får en helt 

eller delvis förändrad personlighet. Detta leder till att personen får betydande 

svårigheter, framförallt i samspelet med andra människor. Sjuksköterskan har en 

kärnkompetens i omvårdnad, vilket betyder att hen har det yttersta ansvaret när det 

gäller att identifiera personens individuella behov. För sjuksköterskor som jobbar på 

somatisk akutvårdsavdelning kan omständigheter förhindra att personer med 

demenssjukdom får en god vård. Vårt examensarbete presenterar en del av de 

utmaningar som sjuksköterskor upplever i vårdandet av personer med demenssjukdom 

på den somatiska akutvårdsavdelningen. Det framkommer i examensarbetet att 

sjuksköterskor är i behov av ökad tid för omvårdnad, ökad kompetens, en fungerande 

interaktion och framförallt en anpassad vårdmiljö. Flera studier visar att sjuksköterskor 

upplever att de kan erbjuda god när de får möjlighet att ge personer med 

demenssjukdom en personcentrerad vård.  Även de nationella riktlinjerna förklarar att 

omvårdnaden ska vara personcentrerad, att vården ska vara personlig. Det saknas dock 
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en del forskning i området som skulle kunna visa i vilken utsträckning det är möjligt för 

sjuksköterskor att arbeta personcentrerat på den somatiska akutvårdsavdelningen. 

Ytterligare forskning med fokus på personanpassad vårdmiljö på somatisk 

akutvårdsavdelning vore värdefull då forskningen i området är bristfällig. Vidare kan en 

egen avdelning för demenssjukvård på sjukhus ge sjuksköterskor bättre förutsättningar 

för att kunna vårda personer med demenssjukdom. 
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Bilaga 1. Sökord 

 

Databas Sökord 
Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

valda 

artiklar 

CINAH 

L 

"( hospital* OR ward OR inpatient ) AND 

dementia AND nurse AND ( experienc* 

OR attitude* OR perception* ) 

162 35 5 

CINAH 

L 

“nurse experiences or perceptions” AND 

“dementia or alzheimers patients “ AND “ 

inpatient or acute or hospital or ward or 

unit “ AND “caring” 

45 15 3 

CINAH 

L 

"acute care” AND “dementia” AND 

“nurses experience” 
36 6 0 

PsyckIN 

FO 

“caring for a person with dementia in 

acute hospitals” 
18 3 1 

Summa 
 

261 59 9 
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Bilaga 2. Översikt av analyserad litteratur 

 

 

Författare, 

Årtal, Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Nurses' perceptions 

of preventing fall 

for patients with 

dementia in the 

acute hospital 

setting. 
 
Ayton, D., 

O’Brien, P., Treml, 

J., Soh, S., 

Morello, R. & 

Barker, A 2017 
Australasian 

Journal on Ageing. 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

förhindra fall hos 

personer med 

demenssjukdom i akut 

vård. 

Sekundär analys av 

fokusgruppsdiskussion. 

Totalt 96 sjuksköterskor 

från olika avdelningar i 

12 gruppdiskussioner. 

Sjuksköterskor lyfter ofta 

frågor om akutvårdens 

fysiska miljö, Hur 

prioritering sker i en 

komplex vårdinrättning 

och hur behovet av 

ständig övervakning för 

personer med 

demenssjukdom 

tillfredsställs. 

Pain Relief at the 

End of Life: 

Nurses’ 

Experiences 

Regarding End-of-

Life Pain Relief in 

Patients with 

Dementia. 
 
Brorson, H., 

Plymoth, H., 

Ãrmon, K & 

BolmsjÃ, , I . 

(2014) 
 
Pain Management 

Nursing. Sverige 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelse av 

smärtlindring till 

personer med 

demenssjukdom i livets 

slut. 

En kvalitativ studie som 

baserades på sju 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Oförmågan att 

kommunicera smärta hos 

personer med 

demenssjukdom gör 

personerna till en sårbar 

patientgrupp. Samverkan 

mellan professioner 

baserad på god 

kommunikation och 

användning av 

värderingsverktyg 

upplevdes av 

sjuksköterskorna kunna 

förbättra smärtlindringen 

vid livets slut för personer 

med demenssjukdom. 

”Because we see 

them naked 

nurses”- 

expriencesing 

caring for 

hospitalized 

patients with 

dementia: 

considering 

artificial nutrition 

or hydration 

(ANH)  
 
Bryon, E., Dierckx 

De CasterlÉ, B. & 

Gastmans, C. 

(2012)  
 

Att utforska och beskriva 

sjuksköterskors upplever 

i vårdandet av personer 

med demenssjukdom på 

sjukhus, särskilt i 

samband med det att 

personen får artificiell 

näring eller hydrering 

(ANH). 
 

En kvalitativ studie, 

individuell intervju. 
Det är uppenbart att 

sjuksköterskor upplever 

ett engagemang i ANHs 

beslutsprocesser som 

berör personer med 

demenssjukdom. De 

situationer som uppstår 

upplevs som etiskt 

känsliga. 
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Bioetiks, Belgien 

The lived 

experience of 

registered nurses 

providing care to 

patients with 

dementia in the 

acute care setting: a 

phenomenological 

study. 

 

 
Byers DC and 

France NEM 

(2008) 

 

 

 

 
International 

Journal for Human 

Caring , USA 
 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenhet av att vårda 

personer med 

demenssjukdom i 

akutvård.  

En hermeneutisk och 

fenomenologisk metod 

med intervjuer användes. 

Sjuksköterskor upplever 

frustration i vårdandet av 

personer med 

demenssjukdom, detta för 

att de på grund av tidsbrist 

inte kan erbjuda en god 

vård.    

The care of older 

people with 

dementia in acute 

hospitals. 
 
Cowdell F (2010) 
International 

Journal of Older 

People Nursing, 

UK 
 

Att utforska 

vårdpersonalens och 

patienternas erfarenheter 

när det gäller vården av 

 äldre personer med 

demens vid 

akutavdelningar på 

sjukhus. 

En etnografisk metod 

användes och data 

samlades in genom 

observation och 

intervjuer på en 

akutavdelning på ett 

sjukhus. 

Vård för äldre med 

demens på akuta sjukhus 

inte alltid är optimal, men 

det finns undantag. 

Sjuksköterskor strävar 

efter att ge god vård men 

uppnår inte alltid detta. 

Issues experienced 

while 

administering care 

to patients with 

dementia in acute 

care hospitals: A 

study based on 

focus group 

interviews 
  
Fukuda, R., 

Shimizu, Y., & 

Seto, N. (2015) 
International 

Journal of 

Qualitative Studies 

on Health and 

Well-being 
Japan 

Att utforska de 

utmaningar som 

sjuksköterskor står inför 

för när de vårdar 

personer med demens på 

akuta vårdavdelningar på 

sjukhus. 
 

En kvalitativ studie som 

gjordes med hjälp av 

fokusgruppsintervjuer. 

(FGI) 
 

Sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

personer med 

demenssjukdom delades 

in i 7 grupper.  3 grupper 

som identifierades var 

“problematiskt 

patientbeteende”, 

“problem som påverkar 

många personer” och 

“återkommande problem” 

ingår i en problematisk 

cirkel.  

The care of older 

people with 

Att beskriva 

vårdpersonalens och 

En kvalitativ, 

beskrivande design 

Sjuksköterskor rapporterar 

att vården av personer 

https://web.b.ebscohost.com/ehost/command/detail?vid=8&sid=f43d8604-5f14-4941-ab68-186ca095cac1%40pdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
https://web.b.ebscohost.com/ehost/command/detail?vid=8&sid=f43d8604-5f14-4941-ab68-186ca095cac1%40pdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
https://web.b.ebscohost.com/ehost/command/detail?vid=8&sid=f43d8604-5f14-4941-ab68-186ca095cac1%40pdc-v-sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d
https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/psycinfo/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Qualitative+Studies+on+Health+and+Well-being/$N?accountid=9670
https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/psycinfo/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Qualitative+Studies+on+Health+and+Well-being/$N?accountid=9670
https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/psycinfo/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Qualitative+Studies+on+Health+and+Well-being/$N?accountid=9670
https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/psycinfo/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Qualitative+Studies+on+Health+and+Well-being/$N?accountid=9670
https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/psycinfo/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International+Journal+of+Qualitative+Studies+on+Health+and+Well-being/$N?accountid=9670
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dementia in 

surgical wards 

from the point view 

of nursing staff & 

physicians. 
 
Hynninen, N., 

Saarnio, R. and 

Isola, A. (2015) 
 
Journal of Clinical 

Nursing. UK & 

Irland 

läkarnas upplevelser av 

att vårda personer med 

demenssjukdom. 

användes. Data 

insamlades med hjälp av 

ostrukturerade intervjuer 

med vårdpersonal. 

med demenssjukdom är 

fysiskt och psykiskt 

krävande. 
Läkare att psykiska 

symtom är de primära 

orsakerna till personernas 

utmanande beteende. 

Sjuksköterskan beskriver i 

liknande situationer att 

sådant beteende var 

relaterat till 

sjuksköterskans egen 

personlighet eller brister i 

hens 

omvårdnadskompetens. 
Experience of 

anaesthesia nurses 

of preoperative 

communication in 

hip fracture 

patients with 

dementia. 
 
Krupic, F., Eisler, 

T., Sköldenberg, O. 

& Fatahi, N. (2016) 
 
Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

Att beskriva 

anestesisjuksköterskans 

upplevelse av att 

kommunicera med 

personer som har 

demenssjukdom 
 

Individuell intervju av 10 

sjuksköterskor 
Demens ses som en av de 

svåraste och växande 

sjukdomarna som en 

individ kan lida av. Tiden 

måste fördelas för att 

sjuksköterskan ska kunna 

kommunicera tydligt och 

tålmodigt, noggrant med 

personen med 

demenssjukdom. 

Experiences of 

nurses with the 

care of patients 

with dementia in 

acute hospitals: A 

secondary analysis.  
 
Pinkert, C., Faul, 

E., Saxer, S., 

Burgstaller, M., 

Kamleitner, D & 

Mayer, H 2018 
Journal of Clinical 

Nursing 
 

Att beskriva 

sjuksköterskornas 

erfarenheter när det 

gäller vård av personer 

med demenssjukdom i 

akuta 

sjukhusinrättningar. 

Kvalitativ sekundär 

analys. Data samlades in 

genom ljudinspelning av 

fokusgruppsdiskussioner 

med sjuksköterskor 

Resultaten visar att 

sjuksköterskor känner sig 

osäkra när de vårdar 

personer med 

demenssjukdom vid akuta 

sjukhusavdelningar. 

Sjuksköterskor hanterar 

denna osäkerhet på olika 

sätt.. Dessutom upplever 

sjuksköterskorna att 

miljön på sjukhus innebär 

ett hinder för att ge 

personcentrerad vård. 

    

 

 

 
 


