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Bakgrund:  Forskning visar att sjuksköterskor på akutsjukvårdsavdelningar många gånger har 

stora brister i bemötandet av patienter med demenssjukdom. För sjuksköterskan kan det 

uppstå problem i att tillgodose omvårdnadsbehoven hos denna patientgrupp.  

Problemen kan relateras till sjuksköterskans eventuella oförmåga att förstå och göra sig 

förstådd i relationen med patienter med demenssjukdom. 

 

Syfte: Syftet är att undersöka bemötande av patienter med demenssjukdom på en 

akutsjukvårdsavdelning sett ur sjuksköterskans perspektiv.   

 

Metod: Vi har utfört en systematisk litteraturstudie där vi granskar tidigare forskningsresultat. 

 

Resultat: Vår analys resulterade i fyra kategorier med utgångspunkt ur sjuksköterskans 

perspektiv: i) Sjuksköterskans förhållningssätt till patienter med demenssjukdom; ii) 

Kommunikation och tillitsskapande; iii) Den generella tidsbristens och akutsjukvårdsmiljöns 

betydelse för bemötande och iv) Betydelse av kunskap och utbildning för sjuksköterskans 

bemötande.   

 

Diskussion:  

Resultaten av vårt arbete har diskuterats med utgångspunkt i Kari Martinsens omsorgsteori 

där en stor del av hennes tankar fokuserar på att ta ansvar för de svaga. Vi gör en 

sammanfattning och diskuterar de mest centrala fynden som uppkommit i vår analys. 

 

Nyckelord: Demenssjukdom, akutsjukvårdsavdelning, bemötande, sjuksköterska, 

kommunikation 

 

Keywords: Dementia, acute settings, nursing, nurse, communication 
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1 Inledning 

I takt med att befolkningen i Sverige blir allt äldre ökar antalet personer med demenssjukdom 

(Statistiska centralbyrån, 2008). Denna ökning innebär även att antalet patienter med 

demenssjukdom blir större inom akutsjukvården och skapar därmed bekymmer och oro bland 

de sjuksköterskor som förväntas tillgodose omvårdnadsbehoven hos denna patientgrupp. Vi 

framhåller att dessa omständigheter ställer stora krav på sjuksköterskans specifika kunskaper 

inom geriatrik i allmänhet och demenssjukdomar i synnerhet.  

     Intresset för ämnesområdet väcktes under vår praktikperiod på akutvårdsavdelningar inom 

ortopedi. Där fick vi insikt i att sjuksköterskan har stora brister när det gäller bemötandet av 

äldre patienter med demenssjukdom. 

     I denna litteraturstudie kommer vi att undersöka sjuksköterskans bemötande av patienter 

med demenssjukdom inom akutsjukvården. Vi kommer att söka efter faktorer som påverkar 

bemötandet i vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient. Vi kommer i den möjligaste 

mån, använda ordet sjuksköterska och i övriga fall av ordets feminina form, då sjuksköterska 

saknar ett könsneutralt pronomen.  

     Motivet för denna studie fick vi under vår praktikperiod på akutvårdsavdelningar inom 

ortopedi. Där fick vi erfara att sjuksköterskan många gånger har stora brister i bemötandet av 

patienter med en demenssjukdom. Detta ledde till att vi ville fördjupa våra kunskaper i hur 

sjuksköterskan kan känna sig trygg i sin profession då hon förmedlar omvårdnad till patienter 

med demenssjukdom.Vi anser att en allmän kunskap om demenssjukdomar är viktig inom 

akutsjukvården där felaktig omvårdnad kan resultera i onödigt lidande eller till och med för 

tidig död.  

 

2 Bakgrund 

Patienter med demenssjukdom är en utsatt grupp inom akutsjukvården då de ofta har svårt att 

uttrycka sig när det gäller till exempel upplevelsen av smärta, oro samt deras fysiska 

vårdbehov (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Svårigheterna att 

uttrycka sig resulterar i att patienter med demenssjukdom lätt förbises av 

omvårdnadspersonal, vilket i sin tur kan leda till negativa effekter som undernäring, trycksår 

och aggressivt beteende från patienten (Let’s Respect project team, 2006). Sjuksköterskor har 

även svårt att bedöma den kognitiva funktionsnedsättningen hos sina patienter och saknar ofta 
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kunskap om den dagliga dokumentationens stora betydelse vid omvårdnad av personer med 

demenssjukdom (Tolson, Smith & Knight, 1999).  

 

2.1 Begreppet demens och klassificering av demenssj ukdomar 

Demens kommer från latinets de mens, som betyder utan själ (SBU, 2006).  Demenssjukdom 

utgörs av sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minnes- och tankeförmågan. Demens 

drabbar ofta äldre-äldre (Wime & Sandman, 1999), vilket innebär åldern 85+ eller äldre 

(Tornstam, 2005).  

     Enligt Världshälsorganisationens (WHO) internationella klassificering av sjukdomar, ICD-

10, krävs följande kognitiva nedsättningar för demenssjukdom: kroniska eller fortskridande 

sjukliga förändringar i hjärnan och som medför störning av minnesfunktionen (WHO, 2007). 

Det räcker inte enbart med minnesförlust för att ställa diagnosen. Symtomen måste ha så grav 

påverkan på minnes- och tankeförmågan att det leder till en stor försämring av tidigare 

kognitiv funktionsnivå (WHO, 2007; Fahlander, Karlsson, & Vikström, 2009). Funktioner 

som oftast drabbas är förmågan att tänka, planera, att hitta i miljön, samt att tala och förstå 

språket. Ytterligare funktioner som kan påverkas är förmågan att ta egna initiativ och att 

kontrollera sina känslor. Det är viktigt att utesluta att svårigheterna är övergående. Problemen 

ska ha funnits i minst sex månader innan en diagnos kan ställas (WHO, 2007; Fahlander et al., 

2009). Personer med demenssjukdom kan även drabbas av personlighetsförändringar. Det kan 

visa sig i form av bristande insikt, känslomässig avtrubbning, aggressivitet och brist på empati 

(SBU, 2006).  

 

2.2 Kommunikation med patienter med demenssjukdom 

När man talar med personer med demenssjukdom kan det vara lätt att tro att man behöver tala 

högre än normalt och använda barnspråk. I själva verket kan det beteendet förvärra 

situationen för patienten med demenssjukdom. Patienten blir snarare både provocerad och 

kränkt (Fahlander et al., 2009). Det är en konst att tala enkelt utan att tala barnsligt. En person 

med demenssjukdom har lättare att förstå en mening utan bisatser och alternativ. Man får ta 

en sak i taget, undvika frågor och istället använda sig av påståenden (a.a.). 

     Den verbala kommunikationen kan göras mer förståelig för patienten med hjälp av 

kroppsspråk. När man närmar sig en patient med demenssjukdom är det viktigt att tänka på 

vilket ansiktsuttryck man har. Ett leende kan underlätta många möten (Fahlander et al., 2009). 
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2.3 Sjuksköterskans bemötande av patienter med deme nssjukdom 

Sjuksköterskan på en akutvårdsavdelning har ofta mycket att göra och arbetar som regel 

under stor tidspress. Tidspressen begränsar hennes möjligheter till att reflektera över sitt 

arbete och anpassa omvårdnaden så att den blir så bra som möjligt för personer med 

demenssjukdom (Fessey, 2002). Sammantaget leder denna problematik med stor sannolikhet 

till onödigt lidande för patienten och eventuellt även till en förlängd vårdtid, vilket i sin tur 

medför ekonomiska förluster för samhället. Det är nödvändigt att se över behovet av 

undervisning och utveckling hos de sjuksköterskor som ska stå för omvårdnaden av denna 

sårbara patientgrupp (Let’s Respect project team, 2006). 

     Det är betydelsefullt att sjuksköterskan behandlar alla patienter som unika individer och 

inte låter sig påverkas av deras eventuella diagnoser. Då det råder en stor variation av 

demenssjukdomar och eftersom graderna inom dessa varierar från person till person krävs 

specifika kunskaper av sjuksköterskan (SBU, 2006).  

     Sjuksköterskans bemötande i omvårdnaden finns beskrivet i sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning. Hon ska ha förmåga att kommunicera med bland annat patienter, 

närstående och personal på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. I samtal med patient 

och/eller närstående ska sjuksköterskan kunna ge stöd och vägledning för att möjliggöra 

delaktighet i vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005; Svensk Sjuksköterskeförening, 

2007). När sjuksköterskan informerar och undervisar patienter och närstående är det av 

betydelse att ta hänsyn till tidpunkt, form och innehåll och att försäkra sig om att hon 

verkligen når fram med sin information (Socialstyrelsen, 2005).  

 

2.4 Sjuksköterskans kompetens och arbetsmiljö på en     

             akutsjukvårdsavdelning  

För att arbeta som legitimerad sjuksköterskan på en akutsjukvårdsavdelning krävs en minst 

treårig universitets-/högskoleutbildning, som leder till en yrkesexamen. Det krävs dock ingen 

specialistutbildning. Sjuksköterskans arbete ska, oavsett verksamhetsområde och vårdform, 

präglas av ett etiskt förhållningssätt och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, samt 

utföras i enlighet med gällande författningar och andra riktlinjer (Socialstyrelsen, 2005). 

     Den snabba kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården gör att förmågan att söka 

och använda evidensbaserad kunskap är ett avgörande kunskapsområde för sjuksköterskan.  



  
4  

 

 

Sjuksköterskeyrket ställer ständigt nya krav på självständigt arbete, vetenskapligt 

förhållningssätt, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar (Socialstyrelsen, 2005). 

Enligt Cunningham och McWilliam (2006) är sjuksköterskan på en akutsjukvårdsavdelning 

ständigt tvungen att göra snabba omprioriteringar. Dels för att det tillhör rollen som 

arbetsledare, men även för att kunna tillgodose de akuta och många gånger allvarligt sjuka 

patienternas behov.  

     Miljön på en akutsjukvårdsavdelning är speciell och främmande för de allra flesta 

människor. Det är ofta stressigt och hektiskt på dessa avdelningar. Det pågår ett konstant ljud 

från telefoner, larmklockor och utrustning och det är mycket aktivitet från andra patienter och 

anhöriga (McCloskey, 2004).  

 

3 Problemformulering 

Antalet patienter med demenssjukdom ökar inom vården. Dessvärre ser vi ingen ökad 

tillförsel av resurser för att ge denna patientgrupp en behovsanpassad omvårdnad. Denna 

problematik leder till risk för onödigt lidande hos patienter med demenssjukdom och en 

otillfredsställande arbetssituation för sjuksköterskan. Problematiken förvärras ytterligare av 

att sjuksköterskans begränsade kunskaper i bemötande av denna patientgrupp. 

     Vi uppfattar att gapet mellan teori och praktik är stort. Trots att det redan finns forskning 

om hur sjuksköterskan kan bemöta personer med demenssjukdom, verkar det som om 

forskarna har svårt att nå ut med kunskapen på ett sätt som sjuksköterskan kan ta till sig 

(Nilsson Kajermo, 2004). Vi menar att denna studie behövs för att belysa hur sjuksköterskan 

skulle vilja arbeta för att känna tillfredsställelse i sin arbetsituation vid bemötandet av 

patienter med demenssjukdom på en akutsjukvårdsavdelning.  

  

4 Syfte 

Syftet är att undersöka bemötande av patienter med demenssjukdom på en akutsjukvårds-

avdelning sett ur sjuksköterskans perspektiv.   

 

5 Teoretisk referensram 

I vårt arbete belyser vi sjuksköterskans bemötande av patienter med demenssjukdom och som 

är i beroendeställning i större utsträckning än de flesta andra patienter. Dessa patienter har 
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ofta svårt att både förstå och göra sig förstådda (Fahlander et al., 2009). Vi anser därför att 

omvårdnadsteoretikern Kari Martinsens fenomenologisk-filosofiska omsorgsteori är lämplig 

som teoretisk utgångspunkt i vårt arbete (Martinsen, 1989; Martinsen, 1993). Med omsorg 

menar Martinsen utförande av konkreta, situationsbetingade handlingar som baseras på en 

förförståelse av vad som bäst är till nytta den andra personen. Omsorg, är enligt henne, 

grundläggande för allt mänskligt liv (Martinsen, 1989; Martinsen, 1993).  

     Det mest grundläggande elementet i Martinsens (1989) omsorgsteori utgörs av principen 

om att ta ansvar för de svaga. Med svaga menar hon människor inte själva kan tillgodose sitt 

hjälpbehov. Särskilt de som har permanent behov av hjälp och stöd, till exempel personer med 

demenssjukdomar. Martinsens omsorgsteori tar inte utgångspunkt i individen utan i relationen 

mellan människor. Huvudessensen i de mänskliga relationerna är de spontana och suveräna 

livsyttringarna, såsom tillit och barmhärtighet. Martinsen (1993) förklarar livsyttringarna i 

ordalagen ”kärleken till nästan i kombination med praktiskt-moraliskt omdöme”.  

     I omvårdnadsrelationen intar sjuksköterskan rollen som en professionell ställföreträdare 

gentemot den hjälpbehövande. Omvårdnaden inbegriper, enligt Martinsen ett moraliskt 

ansvarsfullt utövande av makt. Makten ska dock inte innebära sentimental eller kränkande 

omvårdnad (Martinsen 1989; Martinsen 1993). Martinsen beskriver här behovet av 

omsorgsetik där patientens utsatthet innebär ett etiskt krav på sjuksköterskan att bemöta 

patienten väl. Sjuksköterskan måste ta hänsyn till den konkreta situation som hon befinner sig 

i. För stora grupper av patienter som sjuksköterskor har omsorg om anser Martinsen (1989) 

att egenvård, oberoende och funktionsduglighet är orealistiska mål. Martinsen förtydligar att 

på de områden där så är möjligt bör målet vara att stärka patientens förmåga att klara sig själv. 

     Martinsen (1989, 1993) värderar den enskilda sjuksköterskans professionella omdöme och 

praktiska kunskap som mer betydelsefull än den teoretiska kunskapen. Den praktiska 

kunskapen handlar ofta om tyst eller oartikulerad kunskap. Martinsen (1993) beskriver 

kunskapen med begreppet praktiskt-moraliskt handlingsförnuft. Sjuksköterskan ska använda 

sig av sitt professionella omdöme för varje enskild patients situation och levnadsberättelse 

och förhålla sig öppen för sinnesintryck. Martinsen framhåller att omvårdnadsforskningen bör 

lyfta fram praktisk kunskap framför teoretisk kunskap och menar att ”mästare-

lärlingsprincipen” är det bästa sättet att lära sig omvårdnad. Enligt henne är intrycks- och 

erfarenhetsbaserad kunskap av stor betydelse och omsorg måste läras genom praktisk 

erfarenhet i konkreta situationer (Martinsen 1989; Martinsen 1993).  
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6 Metod 

Vi har valt att göra en systematisk litteraturstudie som innebär att systematisk sökning, kritisk 

granskning och sammanställning av litteratur inom ett specifikt ämnesområde (Forsberg & 

Wengström, 2008). Litteraturstudien ska spegla den aktuella kunskapsbilden och bygga på 

aktuell vetenskaplig forskning. En systematisk litteraturstudie kräver att det finns tillräckligt 

med studier av god kvalitet som kan utgöra grund för granskningar och slutsatser (Nilsson, 

2005; Forsberg & Wengström, 2008).  

 

6.1 Datainsamling  

Vi har använt oss av databaserna Academic Search Elite, Amed, Cinahl, Medline och 

SocINDEX. Vi har tillämpat oss av följande sökord, enskilt och i kombination med varandra; 

Dementia, nursing, care, communication, acute, environment, setting/-s. Vår sökstrategi 

baserades på kombinationer av våra sökord, vilka redovisas i en sökmatris (Bilaga 1).  

     Valet av artiklar är grundläggande för litteraturstudiens kvalitet (Nilsson, 2005). Vid första 

urvalet av artiklar utgick vi från studiernas titlar och sammanfattningar. Den slutgiltiga 

gallringen av artiklarna baserades på deras innehåll och dess relevans för vår studie. De 

utvalda artiklarnas syften, metodval, urvalskriterier och resultat presenteras i en artikelmatris 

(Bilaga 2). Vår litteraturstudie har sin utgångspunkt i nio olika studier som belyser faktorer 

som påverkar sjuksköterskans bemötande av patienter med demenssjukdom. 

 

6.2 Urvalskriterier 

I vår litteraturstudie har vi valt ut vetenskapligt granskade, så kallade ”peer reviewed”, artiklar 

i fulltext på engelska. Vi har strävat efter att finna så ny och aktuell forskning som möjligt. I 

undantagsfall har vi tagit med artiklar som är äldre än tio år om deras innehåll är av stor 

relevans för vår studie. Vi tillåter såväl kvalitativa som kvantitativa studier i vår analys för att 

få tillgång till ett större och mer omfattande sökfält. 

 

6.3 Analys 

Vi har gjort en systematisk litteraturstudie. I analysen granskas utvalda studier med avseende 

på innehåll och kvalitet. Inom området bemötande av personer med demenssjukdom finns det 
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en relativt begränsad mängd litteratur som är relevant för vårt examensarbete. Därför vill vi ha 

möjligheten att kunna analysera både kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga studier.  

     Det väsentliga i de vetenskapliga artiklar som vi väljer ut för analys listas i en matris för att 

få innehållet överskådligt och artiklarna mer jämförbara med varandra (Bilaga 2). Efter att ha 

valt ut nio vetenskapliga artiklar med relevans för vår frågeställning läste vi igenom artiklarna 

flera gånger för att få en helhetsbild över innehållet. Från deras resultat och konklusioner 

identifierar vi meningsbärande enheter. Det vill säga en mening, eller ett stycke, tas ut så att 

sammanhanget i texten kvarstår (Polit & Beck, 2005). De meningsbärande enheterna 

kondenseras sedan till koder, vilket innebär att de kortas ner men behåller sin innebörd (a.a.).  

     Koderna resulterar i kategorier. Liknande koder hamnar under samma kategori.  

I vår analysmodell har vi använt oss av öppen kodning där vi vid genomgång av insamlad 

data identifierar begrepp och deras innebörder (Strauss, 1998). Genom kodningen har vi 

identifierat fyra kategorier som utgör olika perspektiv i sjuksköterskans bemötande av 

patienter med demenssjukdom. Exempel på vårt tillvägagångssätt visas i Bilaga 3.  

 

7 Forskningsetiska överväganden 

Litteraturstudien bygger på nio artiklar, varav åtta artiklar har granskats av en forskningsetisk 

kommitté. Eftersom de artiklar vi har analyserat är på engelska har vi översatt dem till 

svenska. Det förekommer därmed en risk för eventuella feltolkningar av originaltexten. Då vi 

har varit medvetna om detta har vi lagt mycket tid på att söka den korrekta innebörden i 

texten. Vi har under analysen förhållit oss objektiva och neutrala till artiklarnas innehåll och 

vi har varit noga med att inte låta vår egen förförståelse påverka utgången av resultatet.  

 

8 Resultat  

Analysen av datamaterialet resulterade i fyra kategorier som belyser olika perspektiv av 

sjuksköterskans bemötande av patienter med demenssjukdom: i) Sjuksköterskans 

förhållningssätt till patienter med demenssjukdom; ii) Kommunikation och tillitsskapande; iii) 

Den generella tidsbristens och akutsjukvårdsmiljöns betydelse för bemötande och iv) 

Betydelse av kunskap och utbildning för sjuksköterskans bemötande.    
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8.1 Sjuksköterskans förhållningssätt till patienter  med demenssjukdom 

För att omvårdnaden av patienter med demenssjukdom ska bli meningsfull krävs det att de 

behandlas respektfullt och bemöts som individer och inte som diagnoser (Nolan, 2006.). 

”Bara för att de har förlorat sitt minne så behöver det inte betyda att man inte kan tala med 

dem respektfullt” (Borbasi, Jones, Lockwood, & Emden, 2006, s. 305). I en studie av Nolan 

(2006) framgick det att sjuksköterskorna är ihärdiga i sina försök att uppmärksamma 

personligheten hos patienter med demenssjukdom. Det visade det sig även att 

sjuksköterskorna eftersträvar att låta autonomin hos patienten med demenssjukdom bevaras i 

så stor utsträckning som möjligt och få honom eller henne att känna oberoende (Hancock, 

Chenoweth, Clarke, Carroll, & Jeon, 2003; Nolan, 2006). Ytterligare en studie befäster 

sjuksköterskornas ansträngningar att skilja på person och personens beteende. Sjuksköterskor-

na känner oro för att deras kollegor inte bemöter dessa patienter med öppet sinne. De upplever 

ett starkt behov av att skydda denna patientgrupp från att bli stämplad och stigmatiserad 

(Nolan, 2007). 

     En del sjuksköterskor varnade för att ha en alltför familjär relation till patienten, eftersom 

de anser att det varken är professionellt eller etiskt korrekt. En av sjuksköterskorna uppfattade 

det som ett paternalistiskt bemötande även om det var tänkt att främja patientens 

välbefinnande (Nolan, 2007.).  

     I kontrast mot ovanstående studier uppger sjuksköterskor, i en studie av Arnold och 

Mitchell (2008), att de behandlar äldre patienter med psykiatrisk diagnos annorlunda. 

Sjuksköterskor upplever att det är svårare att bemöta patienter med demenssjukdom med ett 

aggressivt beteende än de med ett icke aggressivt beteende. De betraktar därför patienter med 

demenssjukdom som en icke-homogen grupp. I Nolans (2007) undersökning anser 

sjuksköterskorna att det är viktigt att uppmärksamma varje patients individuella behov. För att 

man som sjuksköterska ska kunna tillgodose patienternas individuella behov behöver hon 

arbeta personcentrerat (Normann, Asplund, & Norberg, 1999). I en norsk studie framgick det 

dock att majoriteten av sjuksköterskorna arbetar utifrån ett uppgiftsorienterat tillvägagångssätt 

(Normann et al., 1999).  Detta förhållningssätt var särskilt tydligt bland de nyutexaminerade 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskor som har arbetat under en längre tid och har en 

vidareutbildning, samt sjuksköterskor som arbetade som avdelningssjuksköterskor i ett 

sjukskötersketeam, tenderar att i större utsträckning bemöta patienter med demenssjukdom på 

ett personlighetsfokuserat tillvägagångssätt (a.a.). 
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     I en studie av Nolan (2006) framkom det att sjuksköterskorna anser att livet hos patienter 

med demenssjukdom är meningsfulla och att de kan uppvisa klarhet och kommunicera om 

sjuksköterskorna tillämpar en deltagande omvårdnad. I andra fall har det visat sig att 

sjuksköterskor ibland undviker sina patienter med demenssjukdom, dels på grund av rädsla 

och dels på grund av att de inte har tillräcklig kunskap om deras tillstånd (Borbasi et al., 2006; 

Arnold & Mitchell, 2008). Det råder delade åsikter bland sjuksköterskorna när det gäller att 

ställa frågor till patienten om hans eller hennes mentala hälsa. En del tycker att det var mycket 

viktigt, medan andra anser att det bara kunde leda till mer problem än vad personalen kunde 

hantera (Arnold & Mitchell, 2008).  

     Sjuksköterskor, som verkligen tagit sig tid att ge patienter med demenssjukdom en god 

omvårdnad, upplever att detta har stor betydelse för deras eget välbefinnande (Borbasi et al., 

2006). Sjuksköterskorna är angelägna om att betona att vårdande av personer med 

demenssjukdom i de flesta fall medför positiva upplevelser eftersom det får så positiv 

feedback i mötet med dessa patienter. Att knyta an till en patient med demenssjukdom innebär 

för sjuksköterskorna en känsla av att vara professionell och värdefull i sin yrkesroll (Edberg, 

Bird, Richards, Woods, Keeley, & Davis-Quarrell, 2008). 

 

8.2 Kommunikation och tillitsskapande 

En vårdrelation, som bygger på tillit, uppfattas vara hälsosam för såväl sjuksköterskan som 

för patienten. Denna vårdrelation gör att givandet och möjligen även mottagandet av 

omvårdnaden blir lättare. Sjuksköterskorna anser att om de visar för patienten att de vill förstå 

honom eller henne kan det förstärka patientens förtroende för dem. En studie visade att 

sjuksköterskorna anstränger sig för att utöva deltagande omvårdnad (Nolan, 2006).  

     För att kunna ge en etiskt försvarbar omvårdnad anser sjuksköterskor att det är lämpligt att 

först bygga upp en relation med patienten med demenssjukdom och vinner dennes tillit. Det 

behövs ofta flera tillfällen för att bygga upp en relation och det är en tidskrävande process. En 

god omvårdnadsrelation är en värdefull förutsättning för terapeutisk kommunikation och 

skapande av tillit som berikar framtida omvårdnadsmöten. En sjuksköterska säger följande: 

”Man behöver bygga upp en slags vänskap … Tillit. Det gäller varje patient oavsett om de är 

förvirrade eller inte förvirrade eller liknande. Den förvirrade patienten behöver lika mycket 

tillit som alla andra” (Nolan, 2006, s. 211). 
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     Sjuksköterskor uttrycker frustration av att se på när patienten mår dåligt och de inte kan 

hjälpa honom eller henne, eftersom de inte vet orsaken till lidandet (Eriksson & Saveman, 

2002; Edberg et al., 2008). ”Det är mycket svårt att veta var allt man säger landar, så att säga. 

Ibland ger du smärtstillande när det ser ut som om de har ont och sedan inser man att det var 

något annat som var fel” (Eriksson & Saveman, 2002, s. 81). Kommunikations-svårigheter 

gör att sjuksköterskan ofta upplever omvårdnadssituationerna som påfrestande då det kan vara 

svårt för sjuksköterskan att förklara sina omvårdnadshandlingar för patienten. Avsaknaden av 

en tvåvägskommunikation leder ibland till att sjuksköterskan blir tvungen att utföra 

omvårdnadshandlingen mot patientens vilja (Edberg et al., 2008). I en annan studie upplever 

sjuksköterskorna att dessa patienters svårigheter i att uttrycka sin vilja ibland leder till att 

sjuksköterskorna glömmer att bemöta dem med värdighet och kränker därmed deras integritet 

(Eriksson & Saveman, 2002). 

 

8.3 Den generella tidsbristens och akutsjukvårdsmil jöns betydelse för   

             bemötande 

En akutsjukvårdsavdelning är utformad för patienters fysiska behov och beskrivs, av 

vårdpersonalen, som opassande för patienter med demenssjukdom (Eriksson & Saveman, 

2002; Hancock et al., 2003; Nolan, 2007; Edberg et al., 2008). Den omgivande miljön på 

dessa avdelningar kan överstimulera patienterna (Nolan, 2007; Law, 2008).  

     Nolan (2007) har kommit fram till att sjuksköterskor, som har en klar uppfattning om hur 

personer med demenssjukdom ska behandlas, blir frustrerade över miljön på akutsjukvårds-

avdelningen, som i stor utsträckning begränsar möjligheterna till tillfredsställa patienternas 

omvårdnadsbehov. Miljön, som råder på en akutsjukvårddelning, i kombination med de 

åtskilliga krav som sjuksköterskan har på sig, gör det svårt för henne att tillgodose de behov 

som kan finns hos patienter med demenssjukdom (a.a.). I en studie uppger sjuksköterskorna 

att patienter med demenssjukdom kräver för mycket av deras tid och tar därmed upp tid som 

behövs för rutinarbete på avdelningen (Eriksson & Saveman, 2002).  

     Akutsjukvårdsavdelningen har svårt att tillgodose de specifika behoven hos patienter med 

demenssjukdom (Nolan, 2007; Law, 2008). Sjuksköterskor anser att miljön på 

akutsjukvårdavdelningen är en väldigt annorlunda och otrygg miljö för denna patientgrupp 

med demenssjukdom och att den även kan utgöra en farlig plats (Nolan 2007, Borbasi et al., 

2006). Sjuksköterskor uppger att säkerheten hos patienterna med demenssjukdom är ett 
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orosmoment och något som personalen prioriterar högt (Borbasi et al., 2006; Nolan, 2007).  

De känner skuld över att patienterna med demenssjukdom inte tillåts gå omkring fritt i miljön 

på avdelningen med anledning av värnandet om patientens säkerhet (Nolan, 2007).  Vidare 

vill sjuksköterskor att patienter med demenssjukdom ska vårdas på en speciell avdelning som 

är anpassad till deras behov (Eriksson & Saveman, 2002; Law, 2008). I en studie observerade 

en av sjuksköterskorna att endast en liten ändring i miljön kan få en person att uppvisa flera 

avvikande beteenden (Arnold & Mitchell, 2008).  

     Sjuksköterskorna talar om tidsbristen för omvårdnadshandlingar, de många och varierade 

kraven på deras tid, utmaningar och svårigheten i att balansera de behov som patienter med 

eller utan demenssjukdom har på en akutsjukvårdsavdelning (Borbasi et al., 2006; Nolan 

2006). De menar att tillgång till tid och en förmåga att kunna omprioritera är betydelsefullt för 

sjuksköterskan som sköter omvårdnaden för patienter med demenssjukdom (Hancock et al., 

2003; Nolan, 2007).  

     Studier visar att sjuksköterskor vill göra mer för att tillgodose behoven hos patienter med 

demenssjukdom men saknar många gånger resurser, möjligheter och förmågan till att göra 

detta (Eriksson & Saveman, 2002; Hancock et al., 2003; Edberg et al., 2008). Oförmågan att 

tillgodose sina patienters behov ökar sjuksköterskornas känslor av vanmakt och frustration 

och leder i värsta fall till apati.  

     Sjuksköterskorna försöker arbeta för rätten till välbefinnande hos patienten med 

demenssjukdom, men ibland kommer detta i konflikt med antingen sjuksköterskans eget 

välbefinnande eller någon annans (Edberg et al., 2008). ”Det finns ingen tid till att lösa 

konflikter. Istället upptäcker du att du flyr från dem. Vi har inte heller tid att fundera ut hur vi 

ska bemöta personen med demenssjukdom” (Eriksson & Saveman, 2002, s. 82). Samma 

studie redovisar att sjuksköterskors upplevelser av sin arbetsbelastning är anmärkningsvärt 

lika mellan olika länders vårdsystem. Sjuksköterskorna upplever det som påfrestande att ha 

viljan göra så mycket mer för patienterna än de i själva verket har möjlighet till (Eriksson & 

Saveman, 2002; Edberg et al., 2008). En annan studie visar dock att sjuksköterskorna på 

grund av tidsbrist ibland var tvungna att ta över och fullfölja aktiviteter som patienten med 

demenssjukdom skulle kunna utföra själv (Nolan, 2006). Sjuksköterskorna anser emellertid 

att det är viktigt att uppmuntra de patienter, som kan utföra egenvård, till att upprätthålla eller 

utveckla denna grad av oberoende inför utskrivningen (Hancock et al., 2003). 
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8.4 Betydelse av kunskap och utbildning för sjukskö terskans bemötande 

Omvårdnad av patienter med demenssjukdom beskrivs som mycket komplex och utmanande 

(Borbasi et al., 2006). Sjuksköterskorna saknar ofta specifik kunskap om demenssjukdomar 

(Eriksson & Saveman, 2002; Nolan, 2006). I en undersökning av 66 sjuksköterskor på en 

akutsjukvårdsavdelning visade det sig att endast tio sjuksköterskor känner att de kan hantera 

sina patienter med demenssjukdom på ett tillfredsställande sätt (Law, 2008).  

Det framgick att sjuksköterskorna vill ha en bredare introduktion om demenssjukdomar i sin 

sjuksköterskeutbildning och menar att mer utbildning hade underlättat för dem att hjälpa 

denna sårbara patientgrupp (Arnold & Michell, 2008; Law, 2008). ”De saknar insikt i mental 

ohälsa… sjuksköterskor får inte samma information i sina utbildningsprogram… de har ingen 

erfarenhet över huvudtaget” (Arnold & Michell, 2008, s. 31).  

     Sjuksköterskor menar att införandet av en sjuksköterska med specialistkunskap i mental 

hälsa på en akutsjukvårdsavdelning skulle få många positiva effekter på vården av patienter 

med demenssjukdom. De tillförda kunskaperna skulle kunna bidra till att förbättra 

sjuksköterskans förmåga att hantera svårigheter i beteende hos patienter med demenssjukdom 

(Law, 2008).  

 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion   

Fördelen med en litteraturstudie är studenten får en ökad kunskap om olika faser av 

forskningsprocessen, samt träning i att kritiskt granska vetenskapliga arbeten (Nilsson, 2005). 

Dessa kunskaper är viktiga för oss i vår roll som legitimerad sjuksköterska där det krävs att vi 

kontinuerligt och uppdaterar vår kunskap med ny forskning (Socialstyrelsen, 2005). Vi har 

efter analys kunnat genomföra vårt syfte att undersöka sjuksköterskors bemötande av 

patienter med demenssjukdom på en akutsjukvårdsavdelning. 

     Vid artikelsökningen visade det sig att tillgången till relevant forskning avseende 

bemötande på akutsjukvårdsavdelning var dåligt dokumenterad. Dessutom har primärkällor, 

som berör vår teoretiska referensram, har varit begränsade. Den litteratur som var tillgänglig 

har varit på originalspråket norska och i ett fall på engelska. Därför finns det eventuellt risk 

för feltolkningar. En annan risk är att vi som författare påverkas av vår egen förförståelse vid 

valet av artiklar. För att undvika selektivt urval har vi därför förhållit oss neutrala till ämnet. 
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     En nackdel med systematisk litteraturstudie är att det finns en risk att mängden relevant 

forskning i bakgrund och analys blir allt för begränsad (Backman, 2006; Friberg, 2008). Vid 

vårt urval av artiklar till vår litteraturstudie stod det klart att tillgången till relevant forskning 

var begränsad och där flera intressanta artiklar antingen var publicerade i tidskrifter av lägre 

vetenskaplig kvalitet eller mycket svåra att få tillgång till. De artiklar som vi slutligen valde ut 

anser vi dock hålla tillräckligt god kvalitet för att utgöra ett bra underlag för bedömningar och 

slutsatser. Vi anser att artiklarna har givit oss en relativt god inblick i sjuksköterskans 

upplevelser i bemötandet av patienter med demenssjukdom. 

     Vid insamlingen av data till vår studie valde vi artiklar som var tillgängliga antingen via 

Ersta Sköndal högskolas bibliotek, eller via den internetbaserade tidskriftsdatabasen 

EBSCOhost. Nackdelen med begränsningen att endast använda Ersta Sköndal högskolas 

artikel- och litteraturutbud är att vi riskerar att gå miste om betydelsefulla studier. Detta har vi 

vägt emot att vi inte har velat lägga ut de pengar som krävs för att få tillgång till artiklar vid 

exempelvis andra lärosäten.  

     Under analysens gång har vi fortlöpande gått tillbaka till syftet för att säkerställa att vi 

bibehåller en röd tråd genom vårt arbete. Trovärdigheten av vårt arbete har stärkts genom 

fortlöpande handledning och diskussionsseminarier, samt granskning från utomstående. 

     I vårt syfte utgår vi ifrån sjuksköterskans perspektiv. Vårt urval av meningsbärande 

enheter och bearbetning av dessa till koder, resulterade i fyra kategorier, som väl speglar 

syftet med vår litteraturstudie.      

 

9.2 Resultatdiskussion  

Syftet med vår studie var att undersöka sjuksköterskors bemötande av patienter med 

demenssjukdom på akutsjukvårdsavdelningar.  

     I flera studier framgick det att sjuksköterskorna anser att det är viktigt att uppmärksamma 

varje patients individuella behov och de försökte att skilja på person och personens beteende. 

Vi menar, i enlighet med sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005), att 

man som sjuksköterska är skyldig att bemöta varje patient med respekt, lyhördhet och empati. 

I en av artiklarna beskriver sjuksköterskorna att patienter med demenssjukdom ska bemötas 

som individer och inte som diagnoser. Detta resonemang överensstämmer med Kari 

Martinsens omsorgsteori (1989, 1993) som betonar att sjuksköterskan ska vara öppen och 

anpassa sitt förhållningssätt och professionella omdöme till patientens situation och 
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levnadsberättelse. Vi anser att Martinsens teori om ett professionellt omdöme är av stor vikt 

vid omvårdnad patienter med specifika behov och menar att öppenhet, samt förmågan att 

kunna anpassa sitt förhållningssätt inför aktuell situation, är avgörande för ett bra bemötande. 

     Resultatet av vår studie visar att sjuksköterskorna uppfattade att en alltför familjär relation 

till patienten riskerar att det blir ett paternalistiskt bemötande. Martinsen (1989, 1993) 

beskriver att sjuksköterskan bör engagera sig i patientens situation och handla utifrån det sätt 

som gagnar patienten bäst. Som blivande sjuksköterska ser vi hennes resonemang som en 

form av ”svag paternalism” (Mill, 1984) som något eftersträvansvärt. Sjuksköterskans kan i 

sitt bemötande hjälpa patienten utan att riskera att kränka dennes integritet. Vidare upplevde 

sjuksköterskor ökat välbefinnande i och med den positiva feedback de får från patienter med 

demenssjukdom då de tagit sig tid att ge dem god omvårdnad. 

     Ur studiernas resultat framgick det att en vårdrelation som bygger på tillit är hälsosam för 

såväl sjuksköterska som patient och att patienten med demenssjukdom behöver lika mycket 

tillit som alla andra patienter. Vi uppfattar att sjuksköterskans sätt att bemöta patienten är helt 

avgörande för att denne ska kunna känna tillit till henne. Utifrån studiernas resultat uppfattar 

vi att sjuksköterskor har svårt att få patienter med demenssjukdom att känna tillit.   

     Sjuksköterskorna upplever ofta att det är svårt att kommunicera med patienter med 

demenssjukdom och menar att detta försvårar etablerandet av patienternas tillit till 

sjuksköterskorna och deras omvårdnadshandlingar. För en tillitsfull omvårdnad krävs det att 

sjuksköterskan är närvarande med alla sina fem sinnen i sin omvårdnad (Martinsen, 1989, 

1993). Vi anser att det är särskilt betydelsefullt vid omvårdnad av patienter med 

demenssjukdom som inte kan eller har svårt att göra sig förstådda. Kommunikationssvårig-

heter leder ofta till känsla av frustration hos sjuksköterskorna då de riskerar att kränka 

patientens integritet. Kommunikationssvårigheterna försvårar bemötandet och därmed 

tillitsskapandet. Trots dessa svårigheter, menar vi att det är viktigt att sjuksköterskan är 

medveten om att det tar extra tid vid upprättande av tillit med denna patientgrupp. Hon måste 

vara flexibel i sitt sätt att kommunicera med och bemöta patienten. Sjuksköterskorna anser att 

om de i sitt bemötande visar för patienten att de vill förstå honom eller henne kan det 

förstärka patientens förtroende för dem. Känner patienten ökat förtroende för sjuksköterskan 

antar vi att även att känslan av tillit kan stärkas i relationen mellan sjuksköterska och patient. 

     Efter granskning av artiklarna visade det sig att sjuksköterskorna anser att akutsjukvårds-

avdelningarna inte är inrättade för omvårdnad av patienter med demenssjukdom. De känner 
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frustration över att miljön på dessa avdelningar hindrar en behovsanpassad omvårdnad av 

denna patientgrupp. Sjuksköterskorna betraktar akutsjukvårdsavdelningen som en farlig plats 

och känner oro för säkerheten hos patienter med demenssjukdom. Faror på akutsjukvårds-

avdelningen belyser även Arnold (2000), där hon betonar vikten av att skydda patienten med 

demenssjukdom mot faror på akutsjukvårdsavdelningen. För att undvika att utsätta patienter 

med demenssjukdom för onödiga risker, i samband med deras vistelse på akutsjukvårdsavdel-

ningen, menar vi att en del av avdelningen bör utformas och anpassas efter denna växande 

vårdgrupps behov.  

     När sjuksköterskorna försöker att arbeta för rätten till välbefinnande hos patienten med 

demenssjukdom konkurrerar detta ibland med sjuksköterskans eget välbefinnande eller någon 

annans. De upplever att det inte finns någon tid till att lösa konflikter. Vi antar att 

sjuksköterskan kan uppleva stress till följd av tidsbrist och omvårdnadshämmande faktorer i 

miljön. Dessa faktorer kan i sin tur kan leda negligering eller förnekande av patientens 

autonomi. Negligering tror vi också kan bero på den låga status som generellt associeras med 

omvårdnad av äldre människor, och därmed även personer med demenssjukdom. Därför 

kanske inte sjuksköterskorna lägger ner mer tid än nödvändigt för att utveckla sin förmåga att 

bemöta patienter med demenssjukdom. 

     I studierna framgick det att sjuksköterskorna, på grund av tidsbrist, ibland är tvungna att 

utföra omvårdnadshandlingar som patienten med demenssjukdom skulle kunna utföra själv. 

Därmed uppstår risk för paternalism. Martinsen menar att ett så kallat moraliskt ansvarsfullt 

maktutövande stämmer överens med hennes omsorgsteori om att ta ansvar för de svaga 

(Martinsen, 1989). För att omvårdnaden inte ska utvecklas till någon form av övergrepp 

betonar Martinsen att sjuksköterskan måste använda sig av sina fördjupade kunskaper på ett  

sätt som har till syfte att gagna den enskilde patienten i möjligaste mån.  

     Sjuksköterskorna anser att omvårdnaden av patienter med demenssjukdom är komplex och 

utmanande. Under analysens gång framgick det ur flera artiklar att sjuksköterskorna ville 

erhålla en mer fördjupad kunskap inom geriatrik i allmänhet och demenssjukdomar i 

synnerhet. Deras resonemang är befogat eftersom ökad kunskap ofta leder till ett ökat 

självförtroende i sin yrkesroll och i bemötande att patienter med demenssjukdom. Det har 

dock sina begränsningar att läsa sig till kunskap. Vi menar att erfarenhet och öppenhet är nog 

så viktiga komponenter när det gäller bemötande av denna patientgrupp.  
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     Martinsen (1989, 1993) betonar betydelsen av intrycks- och erfarenhetsbaserad kunskap 

och att omsorg måste läras genom praktisk erfarenhet i upplevda situationer. Hon talar om 

praktiskt-moraliskt handlingsförnuft och professionellt omdöme (1993). Sjuksköterskan ska 

vara närvarande med alla sinnen inför den andras situation och levnadsberättelse och anpassa 

sitt förhållningssätt och professionella omdöme därefter (Martinsen, 1989, 1993). Vi anser att 

teoretiska kunskaper kan underlätta inhämtandet av erfarenhetsbaserade kunskaper. Kunskap 

som inhämtas genom studier, vare sig det sker under utbildning eller som praktiserande 

sjuksköterska, kan dock vara svår att omsätta i praktik (Nilsson Kajermo, 2004). Det kan i 

synnerhet vara problematiskt för sjuksköterskan att använda forskningsresultat i praktiskt 

omvårdnadsarbete. Det är en av orsakerna till varför sjuksköterskor använder 

forskningsresultat i begränsad omfattning i sitt yrkesutövande. Nilsson Kajermo (2004) anser 

att det behövs stöd i form av lärande organisation och en lämplig ledarstil. Vi menar att 

miljön på en akutsjukvårdsavdelning många gånger hämmar ett engagerat ledarskap och 

inhämtande av nya kunskaper.  

     Slutligen vill vi argumentera för en ökad samhällspolitisk insats när det gäller planeringen 

av sjukvårdsorganisationens struktur, i synnerhet med avseende på akutsjukvårdsavdelningars 

anpassningar till befolkningens sammansättning och sjukdomspanorama. 

 

10 Konklusion  

Resultatet av vår litteraturstudie visar att sjuksköterskorna på en akutsjukvårdsavdelning 

behöver ha mer kunskap om bemötande av patienter med demenssjukdom. Vi menar att en 

utökad kunskap om hur man bemöter patienter med demenssjukdom skulle leda till en bättre 

omvårdnad. Kunskapen skulle förebygga patienternas lidande och minska risken för 

komplikationer och skulle med största sannolikhet reducera vårdtiden för många patienter på 

akutvårdsavdelningen. Sjuksköterskorna behöver vara mer flexibla i sitt sätt att förhålla sig 

till denna patientgrupp.  

     Om sjuksköterskan, under sin utbildning, inte har erhållit tillräckligt mycket kunskap i 

omvårdnad av personer med demenssjukdom kan det leda till att hon känner en osäkerhet i sin 

yrkesroll. Detta kan i sin tur ge sig i uttryck i neglegering och ett undvikande förhållningssätt 

i mötet med personer med demenssjukdom. Under dessa förhållanden blir det svårt för 

sjuksköterskan att upprätta en tillitsfull relation till patienten. Tillit i vårdrelation är något som 

vi anser är nödvändigt för att sjuksköterskan ska kunna verka för patienten bästa.  
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     Vi drar den slutsatsen att sjuksköterskan skulle kunna lägga mer energi på bemötandet av 

patienter med demenssjukdom om mer resurser lades på att anpassa miljön i en del av 

akutsjukvårdsavdelningen för denna patientgrupps specifika behov. Vi antar att det hektiska 

tempot och det omfattande ansvar, som sjuksköterskan ofta har på sig, påverkar kvaliteten på 

hennes bemötande av patienter. Vi drar den slutsatsen att det krävs ett tydligt ledarskap i 

avdelningens organisation som verkar för en nära samverkan mellan 

akutsjukvårdsavdelningar och demensvård. 

 

11 Förslag till fortsatta studier 

Vi anser att det krävs ytterligare studier för att kunna identifiera hur sjuksköterskan kan 

bemöta patienter med demenssjukdom på deras villkor. Studierna är befogade då denna 

patientgrupp utgör en stor del av vårdkonsumenterna samtidigt som omvårdnadsresurserna är 

begränsade. I och med att befolkningen i Sverige blir allt äldre ökar även antalet personer med 

någon form av demenssjukdom. Omständigheterna leder till en allt tyngre vårdinsats när 

denna patientgrupp hamnar på akutsjukvårdsavdelningarna. 

     De studier som har gjorts har ofta sin utgångspunkt i patient- och/eller anhörigperspektivet. 

För att förbättra omvårdnadsrelationen mellan sjuksköterska och patient bör fokus bör ligga 

på att utreda vilka behov som sjuksköterskorna har för att komma runt de svårigheter som är 

ett faktum vid vård av patienter med demenssjukdom på en akutsjukvårdsavdelning. Studierna 

ska resultera dels i verktyg för att förbättra sjuksköterskeutbildningen och dels i 

effektivisering av organisationen från högsta nivå ned till avdelningsnivå.     

     Vi anser även att sjuksköterskans arbetssituation, under de förhållanden som normalt råder 

på en akutsjukvårdsavdelning, bör ses över då den bevisligen i många fall i praktiken är 

ohållbar. Det vore önskvärt att uppmärksamma studier som redovisar ett positivt perspektiv 

på hur man som sjuksköterska löser problem och svårigheter under stor arbetsbörda. 
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atris över slutligt urval av artiklar till result
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Resultat 

 Sjuksköterskorna anser  

 att de behöver bättre  

 kommunikation mellan  

 olika yrkesutövare avse- 

ende psykiska sjukdomar.  

 De saknar specifik utbild- 

 ning i mental hälsa under 

 sin grundutbildning och 

 behöver tillgång till sjuk-  

 sköterskor med specia-   

 listutbildning i psykiatri. 

 Intervjuerna resulterade i  

 fem teman: omgivande  

 miljöfaktorer, organisa- 

 tionen, ledande personer,  

 nuvarande demensvård  

 och idealisk demensvård. 

Metod och urval 

Kvalitativ analys; Gro-

unded theory. Fråge-

formulär med öppna 

frågor till 14 slumpvist 

utvalda sjuksköterskor 

på en akutsjukvårdsav-

delning. Diskussioner i 

fokusgrupper som spe-

lades in på bandspelare 

och transkriberades 

därefter. 

Kvalitativ dataanalys. 

Öppna avslutande inter-

vjuer av 23 slumpvist 

utvalda sjuksköterskor 

och annan sjukvårds-

personal. 

Syfte 

Undersökning av hur 

sjuksköterskor upp-

lever omvårdnaden 

av äldre människor 

med demenssjukdom 

på en akutsjukvårds-

avdelning. 

Undersökning av 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

vårda patienter med 

demenssjukdom på 

en akutsjukvårds-

avdelning. 
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och 
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 England, 

 Nursing  

 older  

 people 
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 Geriatric  

 Nursing 

Titel  

Nurses’ per-

ceptions of 

care received 
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tal health 

issues in an 
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environment 

Health profes-

sionals’ per-

spectives of 

providing care 

to people with 

dementia in 

the acute set-

ting: toward 

better practice 
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1. Arnold, M. 

och Mitchell, 

T. 

2. Borbasi, S., 

Jones, J., 

Lockwood, C. 

och Emden, C. 
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Resultat 

Sjuksköterskorna upp-

levde sin yrkessituation 

som komplex med av-

seende på miljöfaktorer 

och attityder. Huvudor-

saker till arbetsbelast-

ning var oförmåga att 

knyta an och skydda 

patienten med demens-

sjukdom, samt avväg-

ningar av konkurreran- 

de behov. 

 Sjuksköterskorna upp-  

 levde frustration på  

 grund av tidsbrist och de  

 etiska problem som dy- 

 ker upp vid omvårdnad  

 av patienter med de- 

 menssjukdom. 

Metod och urval 

Transkulturell studie 

med kvalitativ, latent 

och manifest innehålls-

analys. Fokusgrupps-

diskussioner i sex fo-

kusgrupper, vardera 

bestående av fem-sju 

deltagare, från Sverige, 

Australien och Storbrit-

tannien. Diskussionerna 

spelades in och tran-

skriberades därefter. 

Kvalitativ tematisk in-

nehållsanalys. Intervju-

er av 12 utvalda sjuk-

sköterskor från sex 

akutsjukvårdsavdelnin-

gar. Intervjuerna tran-

skriberades ordagrant. 

Syfte 

Undersökning av 

sjuksköterskors 

arbetsbelastning vid 

omvårdnad av pati-

enter med demens-

sjukdom. 

Rapport om sjukskö-

terskors upplevelser 

av problem vid om-

vårdnad av patienter 

med demenssjukdom 

på en akutsjukvårds-

avdelning. 

År, land 
och 
tidskrift 

2008, 

Sverige, 
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lien och 

Storbrit-

tannien, 
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and 

Mental 

Health 

 2002,   

 Sverige,  

 Scandina- 

 vian jour- 

 nal of ca- 

 ring  

 science 

Titel  

 Strain in nursing  

 care of people  
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 Nurses’ expe- 

 rience in Au- 

 stralia, Sweden  

 and United  

 Kingdom 

Nurses’ expe-

riences of abu-

sive/nonabusi-

ve caring for 

demented pati-

ents in acute 

care settings 

Författare  

 3. Edberg, A-   

 K.,  

 Bird, M.,   

 Richards,   

 D.A., Woods,   

 R., Keeley, P.   

 och Davis- 

 Quarrell, V. 
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C. och 

Saveman, B-

I. 
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Resultat 

 Studien visar att sjuk- 

 sköterskornas största  

 hinder för att ge en god  

 omvårdnad utgörs av  

 tidsbrist. Sjuksköter- 

 skorna och patienterna  

 värderade den fysiska  

 och psykosociala om- 

 vårdnaden olika. 

 

 Få sjuksköterskor kände  

 att de kunde hantera pa- 

 tienter med demenssjuk- 

 dom på ett tillfredsstäl- 

 lande sätt. Samtliga in- 

 formanter ansåg att stu- 

 diedagar och kunskaps- 

 bidrag från en RMN var  

 betydelsefulla. 

Metod och urval 

Kvalitativ och kvantita-

tiv studie. Frågeformu-

lär till 90 utvalda sjuk-

sköterskor, samt inter-

vjuer av 232 akut sjuka 

patienter, >65 år, med 

demenssjukdom på en 

akutsjukvårdsavdelning

. 

Kvalitativ och kvantita-

tiv studie. Frågeformu-

lär med slutna frågor 

till 66 sjuksköterskor. 

Dataanalysen av svaren 

bearbetades med hjälp 

av statistiska program. 

Syfte 

Fastställande av 

sjuksköterskors pri-

oriteringar av om-

vårdnad och deras 

tillfredsställelse med 

den omvårdnad de 

ger till patienter med 

de-menssjukdom på 

en akutsjukvårdsav-

delning. 

Undersökning av 

betydelsen av en 

externt tillsatt men-

talsjuksköterskas 

(RMN) inverkan på 

akutsjukvårdsperso-

nal och deras patien-

ter med demenssjuk-

dom. 

År, land 
och 
tidskrift 

2003, 

Austra-

lien, 

Journal 

of 

advanced 

nursing 

 2008,  

 Skottland,  

 Nursing  

 older  

 people 

Titel  

 Nursing needs  

 of acutely ill  

 older people 

Delirium and 

dementia in 

acute hospi-

tals: assessing 

the impact of 

RMN input 

Författare  

5. Hancock, K., 

Chang, E., 

Chenoweth, L., 

Clarke, M., 

Carroll, A. och 

Jeon, Y-H. 

6. Law, E. 
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Resultat 

Studien visar att sjuk-

sköterskor premierar en 

respektfull interaktion 

med patienten som en 

person och inte som en 

diagnos. De betonade 

vikten av att etablera en 

vårdrelation till 

patienterna. 

 Sjuksköterskorna upp-  

 gav att de saknar till-  

 räckligt med kunskaper   

 för att bemöta patienter  

 med demenssjukdom. De   

 menade att åtskilliga krav   

 och faktorer i miljön för- 

 svårar bemötandet av  

 denna patientgrupp. 

Metod och urval 

 Hermeneutisk kvalitativ   

 studie. Tematisk inne- 

 hållsanalys av transkri- 

 berade intervjuer. Mål- 

 medvetet urval av sju  

 sjuksköterskor med  

 specifika upplevelser av  

 omvårdnad av patienter  

 med demenssjukdom.  

 

Kvalitativ tematisk 

innehållsanalys. Inter-

vjuer med öppna frågor 

till sju utvalda sjukskö-

terskor. 

Syfte 

Belysande av sjuk-

sköterskans upple-

velser av att ge om-

vårdnad till personer 

med demenssjukdom 

på en akutsjukvårds-

avdelning. 

Undersökning av 

sjuksköterskors upp-

levelser av att vårda 

äldre personer med 

demenssjukdom på 

en akutsjukvårdsav-

delning. 

År, land 
och 
tidskrift 

2006, 

Irland, 

Interna-

tional 

Journal 

of older 

people 

nursing 

 2007,  

 Irland,  

 British  

 journal of  

 nursing 

Titel  

 Caring connec- 

 tions with older  

 persons with  

 dementia in an  
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 setting - a her- 

 meneutic inter- 

 pretation of the  

 staff nurse´s 

experience 

Caring for 

people with 

dementia in 

the acute set-

ting: a study of 

nurses’ views 

Författare  

7. Nolan, L. 

8. Nolan, L. 
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Resultat 

Majoriteten av sjukskö-

terskorna bemötte pati-

enterna utifrån ett verk-

lighetsorienterat tillvä-

gagångssätt.   

Metod och urval 

 Kvalitativ och kvan- 

 titativ studie. Fråge- 

 formulär, innehållan- 

 de en fallstudie, ställt   

 till 261 sjuksköterskor,  

 anställda vid 40 olika  

 avdelningar. 

Syfte 

Undersökning av 

sjuksköterskors tan-

kar kring hur man 

närmar sig personer 

med demenssjukdom 

År, land 
och 

1999, 

Norge,  

Journal 

of clini-

cal nur-

sing 

Titel  

 Attitudes of  

 registered nurses  

 towards patients  

 with severe de- 

 mentia 

Författare  

9. Normann, 

H.K., 

Asplund, K. 

och Norberg, 

A. 
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Exempel på vårt tillvägagångssätt vid systematisk litteraturstudie 

 
Meningsbärande enhet 
 

 
Koder 

 
Kategorier 

För att omvårdnaden av per-

soner med demenssjukdom 

ska bli meningsfull krävs det 

att denna patientgrupp möts 

respektfullt och bemöts som 

individer och inte diagnoser. 

 

Betydelsen av 

sjuksköterskans 

förhållningssätt till patienter 

med demenssjukdom för 

omvårdnadens kvalitet. 

 

 

Sjuksköterskans 

förhållningssätt till patienter 

med demenssjukdom 

För att kunna ge en etiskt 

försvarbar omvårdnad anser 

sjuksköterskor att det krävs 

att man först bygger upp en 

relation med patienten med 

demenssjukdom och vinner 

dennes tillit. Det behövs ofta 

flera tillfällen för att bygga 

upp en relation och det är en 

tidskrävande process. 

 

 

 

Sjuksköterskor beskriver 

betydelsen av tillit i 

omvårdnadsrelationen, samt 

att denna process tar tid. 

 

 

 

 

Kommunikation och 

tillitskapande 

Sjuksköterskorna talade om 

tidsbristen för omvårdnads-

handlingar, de många och 

varierade kraven på deras tid, 

utmaningar och svårigheten i 

att balansera de behov som 

patienter, med eller utan 

demenssjukdom, har på en 

akutsjukvårdsavdelning. 

 

 

Tidsbrist och många krav gör 

det svårt för sjuksköterskan 

att tillfredsställa 

omvårdnadsbehov. 

 

 

 

Den generella tidsbristens 

och akutsjukvårdsmiljöns 

betydande för bemötande 

 

 


