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Sammanfattning
Bakgrund: Demenssjukdom är en av de vanligaste förekommande kroniska sjukdomarna.
Många äldre som kommer i kontakt med sjukvården lider av demenssjukdom. En del av
patienterna med demenssjukdom har aggressivt beteende och vill därför inte ta emot hjälp.
De kan uppleva det som att sjuksköterskor tvingar sig på dem, vilket kan orsaka irritation hos
denna patient grupp och benägenhet att utöva våld mot vårdpersonal. Dessa patienter är
krävande och för sjuksköterskor inom somatisk akutsjukvård blir detta mycket påtagligt.
Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser vid bemötande av person med
demenssjukdom inom somatisk akutsjukvård.
Metod: Studien är en litteraturstudie som är baserad på sju kvalitativa artiklar. Artiklarna
erhölls genom sökning i databaserna CINAHL, Medline och PsycINFO. Artiklarnas kvalitet
bedömdes genom en modifierad version av Carlsson och Eimans kvalitetsbedömning.
Dataanalysen gjordes enligt Graneheim och Lundman pedagogiska modell för innehålls
analys.
Resultat: Studiens tema är ” mötet med demenssjuka patienter innebär ständig påfrestning på
sjuksköterskor inom akutsjukvård”. Analysen resulterade i två huvudkategorier: Psykisk
stress, svåra etiska situationer, samt fem underkategorier: upplevelse av kunskapsbrist,
upplevelse av tidsbrist, upplevelse av resursbrist, upplevelse av utmanande beteende,
svårighet att kommunicera där första tre underkategorier föll in under psykisk stress medan
två sista underkategorier föll in under etiska svåra situationer.
Slutsats: Brist på kunskap hos sjuksköterskor inom akutsjukvård försvårar bemötandet av
personer med demenssjukdom, vilket kan leda till psykisk stress hos många sjuksköterskor.
Nyckelord: Bemötande, demens, sjuksköterska, upplevelse
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Inledning
Demens är en komplex sjukdom som får den drabbade att ha kommunikationssvårigheter på
grund av nedsatt närminne samt förändrad verklighetsuppfattning. Med begreppet komplex
menas att det är en sjukdom med många symptom som orsakas av hjärnskador (Skovdahl,
Kihlgren & Kihlgren, 2003). Dessa patienter är krävande och för sjuksköterskor inom
somatisk akutsjukvård blir detta mycket påtagligt, vilket leder till ökad stress i en redan
pressad arbetssituation (ibid.). Det är viktigt att veta hur sjuksköterskan upplever mötet med
dessa patienter eftersom detta kan ge möjlighet att skapa kunskap med praktisk relevans,
vilket leder till förståelse och förbättrad vård och i slutänden mer effektiv handling. Om
sjuksköterskan inte upplever mötet med den demenssjuka patienten som positivt, kan detta
leda till psykisk ohälsa hos sjuksköterskan ((Skovdahl, Kihlgren & Kihlgren, 2003), och detta
kan negativt påverka sjuksköterskans förmåga att utföra sitt arbete. Med ett positiv möte
menas att sjuksköterskan känner trygghet vid bemötande och får patienten att lita på henne,
samt att sjuksköterskan känner att patienten förstår henne och att patienten vågar ta emot den
hjälp som erbjuds av sjuksköterskan(ibid.). Ett flertal studier har fokuserat på patientens
upplevelse av att leva med demenssjukdom, medan endast ett fåtal studier har fokuserat på
sjuksköterskans upplevelse vid bemötande av patient med demenssjukdom. Därför behövs
mer kunskap om sjuksköterskornas upplevelser i detta möte.

Bakgrund
Demens
Demenssjukdom är en av de vanligaste förekommande kroniska sjukdomar (Almberg &
Jansson, 2008). Sjukdomen drabbar cirka en per tjugo personer vars ålder överstiger
sextiofem år, vilket visar att många äldre drabbas av demenssjukdom i Sverige (Beck Friis,
1988). Demenssjukdom kännetecknas framför allt av försämrat minne, ökad trötthet, förlängd
reaktionstid och försämrad koncentrationsförmåga förklarar Abrahamsson (2003).
Person med demenssjukdom
Personer med demenssjukdom har nedsatt kognition, vilket innebär nedsatt perception,
förståelse, uppmärksamhet, korttids - och långtidsminne samt ofta beteendemässiga och
psykologiska symtom som depression, ångest, oro, förvirring och agitation. Symtomen som
4

är relaterade till demenssjukdom leder till funktionsnedsättning och problem som är
relaterade till dagliga livets aktiviteter (Almberg & Jansson, 2008). Exempelvis kan en person
med demenssjukdom får ökade svårigheter att sköta sin personliga hygien eller
hushållsarbete, samtidigt som personen har svårt att uttrycka tankar och känslor. På så sätt
blir patienter med demenssjukdom beroende av sjuksköterskans förmåga att tolka och att
förstå deras uttryck och därmed kunna hjälpa dessa patienter (ibid.).
Oro kan vara orsak till aggressivitet och upprördhet vilket förekommer hos person med
demenssjukdom, beskriver Rundgren och Dehlin (2004). I samband med det kan patienten bli
högljudd, störande och ibland bitas eller sparkas. Aggressivitet hos denna patientgrupp kan
dock även bero på inskränkning i rörlighet, t.ex. vid blodtrycksmätning då det är viktigt att
patienten ligger stilla (ibid.).
För att kunna ge individanpassad vård till dessa patienter ska sjuksköterskan kunna läsa av
patientens icke- verbala kommunikation, vilket betyder att kunna tolka patientens
kroppsspråk, redogör Almberg och Jansson(2008). Sjuksköterskans kunskap och ständiga
observation är viktig i bemötande av patient med demenssjukdom. Erfarenhet av att arbeta
med patienter som har avancerad demens är en förutsättning för att kunna förstå patientens
symtom och för att kunna bedöma patientens situation på ett lämpligt sätt. Först när detta är
uppfyllt kan sjuksköterskan behandla utifrån patientens enskilda behov. Eide och Eide (2009)
beskriver att en person med demenssjukdom ska behandlas som en person med ett egenvärde,
och inte bara ses som ett problem.

Bemötande av person med demenssjukdom
Abrahamsson (2003)förklarar att mötet mellan människor beror på den relation man har med
varandra. Samma författare förklarar vidare att inom demensvården kan vårdpersonal i mötet
med en person med demenssjukdom antingen se på denne som en person med
demenssjukdom, eller som en diagnos, ”en dement person” (ibid.).
Abrahamsson (2003) menar att det som krävs för att bemöta en patient med demenssjukdom
på ett positivt sätt är att sjuksköterskan lyssnar på patienten för att visa respekt, att
sjuksköterskan är inriktad på både uppgift och patient, att sjuksköterskan inte visar ilska,
samt att sjuksköterskan ha ögonkontakt och en positiv kroppskontakt.
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Ett exempel på positiv kroppskontakt är när sjuksköterskan håller patienten i handen när
patienten är ledsen för att skapa trygghet hos patienten. Detta ses som ett gott förhållningssätt
men detta begrepp innefattar också att sjuksköterskan reagerar och reflekterar på ett känsligt
sätt med individen i fokus samt att sjuksköterskan visar förståelse för den specifika
situationen. Det goda förhållningssättet vid bemötande av en demenssjuk patient har stor
betydelse för hur mötet upplevs av denna patientgrupp (ibid.). En annan svårighet kan vara att
patienter med demenssjukdom ofta saknar förmåga att uttrycka sig t.ex. på grund av afasi
som är ett vanligt tecken vid demenssjukdom (Skovdahl, Kihlgren & Kihlgren, 2003).

Att vårda inom akutsjukvård
En akutvårdavdelning är en avdelning där det sker ett snabbt ombyte av patienter och där
arbetstakten är hög (Wikström, 2006). Detta betyder att sjuksköterskor behöver arbeta i ett
högre tempo. Akutsjukvårdsavdelningar är inte en optimal vårdplats för personer med
demenssjukdom, eftersom miljön är främmande och patienter vårdas av obekanta
sjuksköterskor(Weitzel et. al, 2011). Miljön inom akutsjukvården kan förvärra symptomen
hos patienter med demenssjukdom och ledar till ökad förvirrig, aggressivitet som kan leda till
att patienten motsätter sig hjälp, vilket i sin tur kan göra att sjuksköterskan upplever mötet
påfrestande (Douglas- Dunbar & Gardiner, 2007). Detta påverkar sjuksköterskans hälsa och
välbefinnande negativt, vilket kan leda till att sjuksköterskan kan känna maktlöshet i vissa
situationer. Den känslomässiga ohälsan minskar sjuksköterskans flexibilitet i sitt
omsorgsarbete, medan den fysiska ohälsan kan ha betydelse för hur mycket vårdpersonal
orkar bry sig om sin patient. Negativa erfarenheter i bemötande av patient med
demenssjukdom kan ha sin effekt på sjuksköterskans hälsa som i sin tur kan påverka
hennes/hans framtida yrkesroll och till exempel leda till sjuksköterskor kan söka ett annat
arbete (ibid.). Det är därför av intresse att ta reda på hur sjuksköterskor upplever bemötandet
av personer med demenssjukdom inom somatisk akutsjukvård. Kunskap kring dessa
upplevelser kan bidra till en ökad förståelse för denna problematik och kanske resultera i
åtgärder som kan leda till att sjuksköterskor stannar kvar inom akutsjukvården samtidigt som
personerna med demens får ett bättre omhändertagande i denna speciella vårdmiljö.
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Syfte
Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser vid bemötande av person med
demenssjukdom inom somatisk akutsjukvård.

Metod
Då målet med denna studie var att belysa kunskapen om hur sjuksköterskor upplever
bemötande av personer med demenssjukdom inom somatisk akutsjukvård, valdes en
litteraturstudie med kvalitativ ansats. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) användes
en kvalitativ ansats för att studera fenomen, tolka meningar och erfarenheter samt förklarar,
beskriva och fördjupar förståelsen för mänskliga upplevelser och uppfattningar. En
litteraturstudie ansågs därför lämplig för att svara på studiens syfte. Enligt Polit och Beck
(2012) är en litteraturstudie en kritisk sammanställning av forskningsstudier inom ett område.

Datainsamling och Urval
Databaserna Medline, PsycINFO och CINAHL valdes för att söka artiklar till denna studie,
då dessa databaser innehåller relevanta artiklar inom det område inom vilken studiens
forskningsfråga fanns att besvara. De sökord som användes var: Dementia, experience,
nurses och patient. Sökorden kombinerades med ”AND”. Den booleska operatorn ”AND”
användes för att alla termer skulle finnas med och för att ge en avgränsade sökning inom ett
specifikt område. Alla termerna skulle finnas med i ovanstående databaser för att kunna få
fram artiklar som skulle kunna besvara litteraturstudiens frågeställning (Willmans, Stoltz &
Bahtsevani, 2006). Se bilaga 1.
Inklusionskriterier för urvalet av artiklar var att artiklarna skulle vara vetenskapliga, Peer
Reviewed, skrivna på engelska och vara publicerade från år 2000 framåt, för att få fram det
mest aktuella resultatet. Exklusionskriterierna var studier som fokuserade på anhöriga och
patientens upplevelse av bemötandet. Urvalet gjordes på titelnivå genom att läsa titlarna.
Därefter lästes abstrakt från 112 artiklarna och slutligen lästes 31 artiklar i fulltext varav 7
artiklar inkluderades i studien. Artiklarna som valdes bort var de som inte stämde överrens
med studiens syfte. Valda sju artiklar som sedan utgjorde underlag för resultatet,
kvalitetsbedömdes enligt en modifierad version av Carlsson och Eimans (2003) gransknings
protokoll och bedömdes som grad I vilket betyder bra. Original protokollet modifierades
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genom att de för denna studie irrelevanta frågorna togs bort. Se bilaga 2. I studien ingår två
artiklar som är skriven av en och samma författare (bilaga 3).

Data analys
Graneheim och Lundmans (2004) pedagogiska modell för innehållsanalys användes i denna
studie. En kvalitativ innehållsanalys är en analys av innehållet i berättande data för att
klassificera viktiga teman och mönster bland teman. Denna analys innebär att innehållet bryts
ner i meningsenheter, kondenseras, kodas och kategoriseras enligt det innehåll det presenterar
och grupperas i kodat material som är baserade på gemensamma begrepp. Den
grundläggande kodningsprocessen i innehållsanalysen består i att organisera stora mängder
text i färre innehållskategorier (Hsieh & Shannon, 2011).
Det är viktigt att läsa data omsorgsfullt upprepade gånger för att skapa en djupare
förståelse(Graneheim & Lundman, 2004). Första steget av analysen innebär att den samlade
data lästes flera gånger av båda författarna för att uppnå en god förståelse och för att få
information som svarar mot syftet. Vid andra steget togs meningsenheter ut och översattes till
svenska, persiska och även diskuterades av både författarna för att få fram en gemensam
tolkning. I tredje steget skedde kondensering för att förtydliga meningsenheter men utan att
ändra på textens innebörd. Vid fjärde steget märktes de kondenserade meningsenheterna med
en kod som förkortade texten ännu mer. Slutligen fann författarna underkategorier vilket
sedan kunde delas i två övergripande kategorier. Bland kategorierna såg författarna ett
mönster i förhållande till syftet vilket utformade temat. Dataanalysen visas i bilaga 4.
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Resultat
Vårt resultat grundas på hur sjuksköterskor upplever bemötande av personer med
demenssjukdom inom somatisk akutsjukvård. Resultatet presenteras efter ett tema och två
huvudkategorier som är utformat av tre respektive två underkategorier. Kategorierna och
underkategorier visas i figur.1. Den sammanställda informationen utgår från samtliga i
studien ingående artiklar och styrks när så är lämpligt med citat ur ett antal av dessa artiklar.
Tema

Mötet med demenssjuka patienter innebär en ständig påfrestning på
sjuksköterskor inom akutsjukvård

Kategori
Underkategori Upplevelse av
kunskapsbrist

Psykisk stress
Upplevelse av
tidsbrist

Svåra etiska situationer
Upplevelse av
resursbrist

Upplevelse av
utmanande
beteende

Svårighet att
kommunicera

Figur. 1 Översikt av innehålls analys utifrån tema, kategorier och underkategorier.
Mötet med demenssjuka patienter innebär en ständig påfrestning på
sjuksköterskor inom akutsjukvård
Resultatet visade att mötet med demenssjuka patienter innebär en ständig påfrestning på
sjuksköterskor inom akutsjukvård i form av psykisk stress och svåra etiska situationer.
Det är flera faktorer som har tagits upp i studien som orsak till dessa påfrestningar hos
sjuksköterskor. Resultatet visade att detta bland annat beror på brist på kunskap, tid och
resurser i mötet med patienter med demenssjukdom.

Psykisk stress
Det fanns olika bakomliggande faktorer som indikerade psykisk stress. Enligt vår studie var
upplevelse av kunskapsbrist, upplevelse av tidsbrist och upplevelse av bristande resurser
orsak till psykisk stress hos sjuksköterskor inom akutsjukvård.
Upplevelse av kunskapsbrist
I studieresultatet är det största problemet bland sjuksköterskor som vårdar patient med
demenssjukdom inom akutsjukvård att de känner att de ofta saknar specialiserad utbildning i
geriatrisk omvårdnad (Caring, 2002). Sjuksköterskor inom akutsjukvård upplever att de inte
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har lika goda kunskaper när det gäller demenssjukdom jämfört med sjuksköterskor som
arbetar på demensboende (ibid.). Studien visar att sjuksköterskor har brist på kunskap om
hjärnans funktion och hur skador i hjärnan kan påverka demenssjuka patienters beteende.
Detta kan göra det svårare för personalen att förstå dessa patienters beteende och på grund av
det kan både erfarna och oerfarna sjuksköterskor tar patientens beteende personligt.
Ett citat från en sjuksköterska:
I can remember an instance where I was helping her with many things all
through the day and I was the most wonderful person and then later on in
the afternoon I went in and she just said something to me that was so
hateful and I burst into tears and ran out,
I find, for myself, the thing that reduces me to tears as when, resident can
be quite agitated and aggressive or violent and then they can suddenly
switch into a moment of clarity and the present time….that is the thing
that reduces me to tears. I am just thinking of an incident and I am feeling
a bit chocked……They have realised just how they are and how they are
behaving, and that I find really, really sad (Heaslip & Board, 2012, s.
914)
Sjuksköterskor känner att de inte är väl förberedda på att ge vård och att utbildning inte är
tillräckligt. De känner att man ska måste tillämpa sin kunskap i praktiken, engagera sig på en
känslomässig nivå och ändra sitt sätt att se på patienten. I resultatet har det även framkommit
att det är viktig att inte bara ha fokus på det kroppsliga vårdbehovet, utan att fokus ska ligga
på patienten som en helhet (Cowdell, 2010).
Upplevelse av tidsbrist
Resultatet av studien visar att sjuksköterskor känner stor press och maktlöshet eftersom det
finns en konstant efterfråga från politisk och tjänstemannanivå för att minska vårdtiden. Det
finns inte tillräcklig med tid inom akutsjukvården för att få lära känna patienterna och för att
sjuksköterskorna ska kunna tillgodose patienternas kommunikationsbehov, både med
avseende på verbal och ickeverbal kommunikation. Tidsbrist gör också att patienter glöms
bort och inte behandlas med värdighet, vilket också bidrar till att sjuksköterskor känner stor
press på sig.
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Enligt studieresultat kräver patienter med demenssjukdom mer tid. Brist på tid kan göra att
sjuksköterskor inte hinner med sina arbetsuppgifter och därmed inte kan hjälpa personer med
demenssjukdom på bästa sätt. Resultat visar också att sjusköterskor ibland använder sig av
lugnande medel för att lugna stökiga patienter och för att kunna hinna med andra
arbetsuppgifter.
En sjuksköterska berättar:
It is a good thing if you can make the patient take a sedative after lunch,
then they’ll hopefully sleep until the evening meal and I’ll have time to do
my job and report to the evening staff in peace and quiet (Caring, 2002, s.
81)
Upplevelse av bristande resurser
Begränsade resurser inom akutsjukvården ses av sjuksköterskor som en orsak till en
försämrad förmåga att utföra omvårdnadsaktiviteter. Sjuksköterskor vill se personen med
demenssjukdom som en autonom varelse, men brist på resurser gör att detta ibland upplevs
som ett hinder. Sjuksköterskor anstränger sig för att maximera patientens potential för
självständighet, men de känner att utmaningarna inom akutsjukvårdoch hög arbetsbelastning
på personal i den akuta vårdmiljön ibland gör det svårare att uppnå målet. Miljön inom
akutsjukvård kan överstimulera personer med demenssjukdom, vilket leder till ökad stress
och belastning för sjuksköterskor som tar hand om personer med demenssjukdom.
Brist på resurser bidrar till skuldkänslor och skapar frustration hos sjuksköterskorna, eftersom
de vill ge bättre vård än den befintliga, men när de inte har resurser minskas möjligheterna att
uppfylla detta (Edberg, Börd, Richards, Woods, Keeley, & Davis-Quarrell, 2008).
Med resurser inom vård menas att det ska finnas tillgång till utrustning, personal och bättre
hjälpmedel (Nolan, 2007). Goda resurser ger bättre vårdmiljö och en bättre vårdmiljö gör i
sin tur det lättare för patienter för att känna sig trygga och att ta emot den hjälp som erbjuds,
vilket gör det lättare för sjuksköterskor att vårda (ibid.). Konsekvensen av brist på resurser
blir att sjuksköterskor upplever mötet som negativt, vilket skapar otrygghet hos personalen.
Konsekvenserna av sjuksköterskornas kunskapsbrist, kommunikationssvårigheter, tidsbrist,
bristande resurser och utmanande beteende hos patienter blir att mötet med en demenssjuk
person upplevs som negativt. Detta skapar en känsla av otrygghet och känsla av
otillräcklighet hos sjuksköterskor. Sjuksköterskornas koncentrationsförmåga försämras av
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detta och när de upplever psykisk stress försämras förmågan att ge god vård, vilket inte bara
påverkar demenssjuka patienter utan även andra patienter som finns på avdelningen (Caring,
2002).

Svåra etiska situationer
Sjuksköterskor upplever flera svåra etiska situationer samt frustrationer i samband med
bemötande av personer med demenssjukdom. Resultatet av denna studie visade att det var
upplevelsen av utmanande beteende och svårighet att kommunicera med personer med
demenssjukdom som skapade svåra etiska situationer hos sjuksköterskor inom akutsjukvård.
Upplevelse av ett utmanande beteende
Resultatet visar att det är utmanande och en ansträngande uppgift för sjuksköterskor att vårda
personer med demenssjukdom. Det aggressiva beteendet och motsättning till hjälp hos
personer med demenssjukdom upplevs som utmanande beteende enligt studien.
Sjuksköterskor känner även krav på att hjälpa patienterna på ett bra sätt, på grund av att
familjemedlemmar och anhöriga har en förhoppning om att sjuksköterskor ska kunna hjälpa
patienterna men att hjälpa någon som inte vill bli hjälpt uppfattas som svårt. Det utmanande
beteendet ses som problematiskt och väcker ofta frågor hos sjuksköterskor om hur de kan ge
individanpassad vård till dessa patienter. Aggression och motsättning till hjälp hos vissa
patienter med demenssjukdom är starkt relaterat till ökad stress hos sjuksköterskor och detta
påverkar deras psykiska hälsa.
Svårighet att kommunicera
Resultatet visar att det är krävande att bemöta person med demenssjukdom eftersom
sjuksköterskor som tar hand om personer med demenssjukdom i den somatiska
akutsjukvården upplever svårigheter i kommunikationen, då patienter med demenssjukdom
inte konstant är mentalt närvarande. Det svåraste är inte att förstå patienten, utan att inte
kunna kommunicera då patienten inte förstår vad sjuksköterskan säger. Allt sjuksköterskan
säger, vet hon/han inte om patienten förstår. Kommunikationssvårigheterna kan resultera i
rädsla och förvirring hos patienten. På grund av kommunikationssvårigheterna använder sig
sjuksköterskorna inom akutsjukvård av läkemedel fastän smärta inte var den bakomliggande
orsaken.
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En sjuksköterska berättar:
I think it is very stressful when one is going to help someone that just
holds on, you are trying to take the trousers down at the same time as she
is holding on to her trousers. You explain and explain but they just get
more and more frightened . . . and maybe it’s because of
pain . . . one never knows (Edberg, et al., 2008, s. 239).
Ett annat problem som också kan förekomma i samband med kommunikationssvårigheter är
att patienter med demens har det svårt att uttrycka sig, vilket gör att sjuksköterskorna ibland
glömmer att hjälpa dem. Detta skapar starka känslor hos sjuksköterskor under lång tid
(Caring, 2002).

Metoddiskussion
Litteraturstudie med kvalitativ ansats valdes för denna studien då en litteraturstudie ansågs
passa bättre till given tidsram. Sökorden: Dementia, experience, nurses och patient användes
både i databaserna CINAHL, Medline och PsycINFO. Flera artiklar med liknande innehåll
hittades, vilket var positivt för då ökar resultatets trovärdighet. En del artiklarnas rubriker
antydde att de handlade om sjuksköterskans perspektiv, men när innehållet granskades visade
det sig att de handlade om patientens perspektiv. Det har varit problem att hitta artiklar som
utgick från sjuksköterskans perspektiv eftersom många studier fokuserade på anhöriga och
patienters upplevelser. Manuel sökning användes inte eftersom ovanstående sökningar
genererade tillräckligt med information.
Artiklarna som erhölls efter sökningen kom från flera olika länder. En var skriven i Sverige,
två från Storbritannien, tre från Irland och en multicenter studie från Australia, Sverige och
Storbritannien. Detta visar att studieresultat inte enbart gav en bild över sjuksköterskors
upplevelse vid bemötande av personer med demenssjukdom inom somatisk akutsjukvård i
Sverige, utan studien kan tänkas ge en bild över sjuksköterskors upplevelse av att bemöta
personer med demenssjukdom inom den somatiska akutsjukvården även i andra länder.
Möjligheten fanns att resultatet påverkades av att Australien har lite annorlunda
sjukvårdssystem än Sverige. Till exempel finns det privata vårdinrättningar i Australien,
medan i Europa är det statliga vårdinrättningar.
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Kvalitetsgranskningen av alla sju artiklarna gjordes enligt Carlsson och Eimans (2003)
bedömningsmall. Dessa artiklar uppfyllde kravet för studiens inklusionskriterier. Det fanns
risk att artiklarnas innehåll feltolkas eftersom artiklarna var skrivna på engelska men för att
undvika detta har artiklarnas innehåll diskuterats mellan författarna med hjälp av svenskt,
engelskt och persiskt lexikon.

Resultatdiskussion
Studien belyser sjuksköterskors upplevelse vid bemötande av personer med demenssjukdom
inom somatisk akutsjukvård. Resultatet visar att sjuksköterskor upplever kunskapsbrist,
tidsbrist och bristande resurser, vilket orsakar psykisk stress som blev studiens tema.
Resultatet visar också att sjuksköterskor upplever kommunikationssvårigheter och upplever
utmanande beteende hos dessa patienter, vilket gör uppkomst av svåra etiska situationer.
Även kunskapsbrist har stor betydelse och det har även påpekats att det inte är bara kunskap
som skulle kunna underlätta bemötandet av personer med demenssjukdom, utan även andra
faktorer spelar stor roll. Vad som lyfts fram är att ibland är det inte så lätt att tillämpa
kunskap i praktiken, och detta gör att sjuksköterskor känner frustration som kan leda till
psykisk stress.
Vikten av special demensutbildning inom somatisk akutsjukvård
Brist på kunskap räknas som en av de upplevelser hos sjuksköterskor som försvårar
bemötandet av patienter med demenssjukdom. En del sjuksköterskor tar patientens beteende
personligt, då de inte förstå bakomliggande orsaker till patientens beteende. Detta gör att de
blir besvikna, ledsna och även gråter. Kunskapen är ett viktigt stöd för att kunna underlätta
sjuksköterskans bemötande av personer med demenssjukdom. Det framkommer även i Eide
och Eide (2009) att yrkeskunskap är viktig för förmågan att kunna leva sig in i en annan
människas situation. Även Etters et. al (2008) studie visar att det behövs ytterliggare
utbildning för sjuksköterskor för att kunna hjälpa personer med demenssjukdom på bästa sätt.
Man har lättare att uppfatta vad den andre känner och tänker när man har god kunskap om
den andres tillstånd och situation. Däremot visar resultatet att det inte bara räcker med
kunskapsbaserad utbildning, utan det krävs utbildning i känslomässig omvårdnad.
Tid är viktig
Tiden är viktig vid bemötande av patienter med demenssjukdom. Att tidsbrist är en av de
största problem vid bemötande av personer med demenssjukdom inom akutsjukvården, har
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visats i studieresultatet. Eide och Eide (2009) anser att man ska respektera att äldre behöver
mer tid, mer tålamod och att man ska lyssna på dem aktivt. Sjuksköterskor behöver tålamod
och det krävs mer tid att vårda personer med demenssjukdom jämför med andra äldre,
framförallt för att demenssjukdom påverkar minne, orientering, förståelse, räkneförmåga,
inlärningskapacitet, språk och omdöme (Andersson & Sjöbeck, 1998).
Vid tidsbrist hinner inte sjuksköterskor med allt och misslyckas att tillgodose patienters
behov, vilket gör att den goda omvårdnaden påverkas. Det har även visats i studieresultatet
att patienter med demenssjukdom ibland glöms bort när sjuksköterskor har haft mycket att
göra. Detta gör att dessa patienter ges lugnande medel i onödan med syfte att sjuksköterskor
ska kunna hinna med sina arbetsuppgifter och hinna hjälpa andra patienter.
Bristande resurser
Personer med demenssjukdom behöver ofta hjälp med att orientera sig i förhållande till tid
och rum. Många har glömt vad olika saker heter och vad de ska användas till, därför är det
viktigt att en strukturerad miljö tillgodoses runt den demente så att det är lätt att orientera sig.
Begränsade resurser ses ofta som en orsak till en försämrad omvårdnad inom akutsjukvården
och gör det svårare för sjuksköterskor att ge patienter med demenssjukdom
självbestämmande. Detta väcker skuldkänslor hos sjuksköterskor. Bättre resurser ger bättre
miljö, vilket ger patienten trygghet och de kan ta emot hjälp som erbjuds.
Upplevelse av svåra etiska situationer
Studieresultatet påpekar att sjuksköterskor utsätts för svåra etiska situationer i samband med
demensvård, vilket ökar frustrationen. Etiska svårigheter uppstår då sjuksköterskan försöker
få patienten att ta emot hjälp eller läkemedel men patienten vägrar ta emot detta. Detta
medför skuldkänslor hos sjuksköterskor som inte vet om de har gjort rätt eller fel. Det blir
därför svårt för sjuksköterskan att skilja vad som är tvång och vad som inte är tvång, medan
sjuksköterskor ska förväntas kunna avgöra detta med hjälp av sin kunskap, erfarenhet och de
regler som finns på arbetsplatsen. Eide och Eide (2009) säger att enskilda yrkesutövaren har
etiska riktlinjer som hon eller han måste följa, till exempel respekt för den enskilda patientens
liv, integritet och värdighet. Vidare är sjuksköterskan förpliktigad av värderingar i den
situation som han/hon arbetar i (ibid.).
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Studieresultatet visar också att anhörigas förtroende är viktigt för sjuksköterskor, eftersom
sjuksköterskor ibland tvingar sig på patienter som inte vill ta emot hjälp för att inte förlora
anhöriges förtroende. Detta är en orsak till att svåra etiska situationer uppstår.
Utbildningens insatser i etiska frågor fokuserar på att öka sjuksköterskors självständighet för
att öka patientsäkerheten. Sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvård måste ha tillräcklig
kunskap och förståelse för att personer med demenssjukdom ska kunna få bästa möjliga
omvårdnad.
Utmanande beteende
Det utmanande beteendet ses som problematiskt hos sjuksköterskor och försvårar förmågan
att ge individanpassad vård till dessa patienter. Aggression och motsättning till hjälp hos
vissa patienter med demenssjukdom är starkt relaterat till en ökning av sjuksköterskans stress.
Även Todd och Watts (2005) visar i sin studie att det är stressande att jobba med personer
med demenssjukdom eftersom det utmanande beteendet, till exempel aggressivitet,
förekommer under sjuksköterskans omvårdnads arbete.
Kommunikationssvårigheter med patienterna
Kommunikationssvårigheter uppstår mellan sjuksköterskan och personer med
demenssjukdom och leder till missförstånd då patienterna inte förstår vad sjuksköterskan
säger och gör. Det blir också svårare att handleda dessa patienter när de inte uppfattar vad
som händer i hans/hennes omgivning. En god kommunikation med patienten är viktigt för att
kunna skapa förtroende och en god kontakt (Eide & Eide, 2009).
Eide och Eide (2009) beskriver att omvårdnadsorienterad information ska förmedlas till
patienten och att den ska ges på ett sätt som är individanpassat. Detta gäller i alla situationer
som patienten befinner sig i och inom alla slags möten mellan sjuksköterskor och patienter.
Detta verkar svårt att tillämpa i praktiken när det gäller patienter med demenssjukdom,
eftersom studieresultatet visar att patienter med demenssjukdom har svårt att ta emot
information. Som sjuksköterska förväntas man kunna hitta en strategi för att lättare kunna
hantera situationen och lösa problemet när det uppstår kommunikationssvårigheter. Resultatet
visar att vid brist på kommunikation uppstår det missförstånd och felbedömningar av
patientens beteende, vilket kan leda till att sjuksköterskor ger smärtlindrade läkemedel trots
att patienter inte behöver dessa läkemedel.
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När det uppstår problem i kommunikationen måste därför sjuksköterskan använder sig av
icke verbala kommunikation eller kroppsspråk för att kunna identifiera smärta. Om det
föreligger kommunikationssvårigheter är det viktigt att sjuksköterskan är försiktig med
användning av läkemedel och vara säker innan hon bestämmer sig att ge patienten
smärtlindrande medel. Sjuksköterskan ska aldrig gissa sig fram eller vara osäker.

Slutsats
Studien visar att det är många faktorer som ligger bakom sjuksköterskors psykiska stress vid
bemötande av person med demenssjukdom inom akutsjukvård, vilket påverkar deras
arbetsliv. Resultatet visar också att sjuksköterskor inom akutsjukvården saknar den utbildning
som krävs för att kunna förstå personer med demenssjukdoms och deras beteende i den akuta
miljön. Fortsatt forskning inom detta område krävs för att undvika psykisk stress hos
sjuksköterskor inom akutsjukvård.

Självständighet
Samarbetet mellan författarna Friba Amini & Lorraine Ravn har fungerat bra under hela
arbetet trots långa det avståndet mellan författarna som inneburit många resor. Vid
artikelsökningen till båda bakgrund och resultat hade Lorraine huvudansvar med hjälp av
Friba medan resten av informationsamligen gjordes gemensamt. Friba har tagit huvudansvar
för utformning av alla bilagor med hjälp av Lorraine. Artikeldata lästes och översattes av
både författarna. Analysen har skett gemensamt och båda författarna har tillsammans
bearbetat textmaterial som nu utgör denna kandidatuppsats.
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Bilaga 1 Databassökningar
Sökningar i CINAHL
Sökordskombinationer

Antal träffar

Sökdatum

Lästa abstrakt

Patient AND Dementia
AND Nurses
Nurses AND Hospital
AND Dementia
Dementia AND Nurses
AND Experience

157

20121106

25

Antal
inkluderade
artiklar
3

45

20121108

15

3

46

20121108

22

1

Sökordskombinationer

Antal träffar

Sök datum

Lästa abstrakt

Patient AND Dementia
AND Nurses
Nurses AND Hospital
AND Dementia
Dementia AND Nurses
AND Experience

20

20121129

12

Antal valda
artiklar
0

7

20121130

7

0

6

20121202

6

0

Sökordskombinationer

Antal träffar

Sök datum

Lästa abstrakt

Nurses AND Experience
AND Dementia
Nurses AND
Hospital AND Dementia

172

20121128

30

Antal valda
artiklar
0

162

20121128

25

0

Sökningar i Medline

Sökningar i PsycINFO
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll
Modifierat protokoll för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod enligt
Carlsson och Eiman (2003).
Poängsättning

0

Abstract (syfte,
metod,
resultat = 3 poäng)
Introduktion
Syfte
Metod
Metod adekvat till
frågan
Metodbeskrivning
Urval
Kvalitet på
analysmetod
Etiska aspekter
Resultat
Frågeställningar
besvarade
Tolkning av resultat
(citat,
kod, teori etc)
Diskussion
Problemanknytning
Diskussion av
egenkritik och
felkällor
Anknytning till
tidigare
forskning
Slutsats
Överensstämmelse
med
resultat (resultatets
huvudpunkter belyses)

Total poäng
max (48 p )

P

1

2

3

Saknas

1/3

2/3

3/3

Saknas

Otydlig

Medel

Tydlig

Otydlig

Medel

Tydlig
Välskriven

Saknas
Ej angiven
Ej angiven

Relevant

Saknas
Ej acceptabel
Saknas

Otydlig
Låg
Låg

Medel
Medel
Medel

Tydlig
God
Hög

Ej angiven

Angiven

Nej

Ja

Ej acceptabel

Låg

Medel

God

Saknas
Saknas

Låg
Otydlig

Medel
Medel

God
Tydlig

Saknas

Otydlig

Medel

Tydlig

Saknas

Låg

Medel

God

P

P

P
%
P

Grad I: 80 %
Grad II: 70 %
Grad III: 60 %
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Bilaga 3 Artikelöversikt
Författare/år/land
Fessey, V. 2007. UK

Titel
Patients who present with
dementia: exploring the knowledge
of hospital nurses

Cowdell, F. 2010. Northern Irland

Care of older people with dementia
in an acute hospital setting
Strain in nursing care of people
with Dementia : Nurses’
experience in Australia, Sweden
and United Kingdom
Does nurses’ vulnerability affect
their ability to care ?
Nurses’ experiences of abusive/
non-abusive caring for demented
patients in acute care settings
Caring for people with dementia in
an acute setting: a study of nurses’
views

Edberg, Bird, Richards, Woods,
Keeley och Davis-Quarrell. 2008.
Australia, Sweden and UK
Heaslip, V. Michele, B. 2012.
England
Caring, J. 2002. Sweden
Nolan, L. 2007. Irland

Nolan, L. 2006. Irland

Caring connection with older
persons with dementia in an acute
hospital setting- a hermaneutic
interpretation of the staff nurse’s
experience

Metod
Kvalitativ,
Frågeformulär
baserade på Kitwoods
MSP koncept
Kvalitativ intervju
Kvalitativ intervju

Kvalitativ intervju
Kvalitativ intervju
Kvalitativ intervju

Kvalitativ intervju

Urval
87 registrerade vuxna
sjuksköterskor

Kvalitet
Grad I

25 sjuksköterskor och 33
vårdbiträden
6 fokusgrupper,: 2 från
Sverige, 2 från Asrtalia, 1
från England, 1 från Wales
35 licens sjuksköterskor
5 sjuksköterskor och 13 hälso
assistenter sjukvård
12 kvinnliga sjuksköterskor

Grad I

Certifikat nivå (n = 3),
diplom i omvårdnad studier
(n = 1), examen i omvårdnad
studier (n = 1),
magisterexamen i
gerontologisk omvårdnad (n
= 2)
7 personer deltog, kvinnliga
sjuksköterskor

Grad I

Grad I

Grad I
Grad I

Grad I
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Bilaga 4. Exempel på analysförfarandet enligt Granheim och Lundman (2004)
Meningsenhet

Kondensering

Kod

Underkategori

Nurses caring for patients with
dementia in acute care settings often
lack of specialized education in
geriatric nursing

Sjuksköterskor som vårdar
patienter med demens vid
akutvård saknar ofta
specialiserad utbildning i
geriatrisk omvårdnad.

Brist på
demensutbildning
inom akutsjukvård

Upplevelse av

It is a good thing if you can
make the patient take a
sedative after lunch, than
they’ll hopefully sleep until
the evening meal and I’ll have
time to do my job and report
to the evening staff in peace
and quite.

Lugnande medel hjälper
till att lugna patienter så
att personalen kan jobba i
lugn och ro.

Tidsbrist

Upplevelse av tidsbrist

Kategori

Tema

kunskapsbrist

Mötet med
demenssjuka
patienter innebär
Psykisk
stress

ständig
påfrestning på
sjuksköterskor
inom

The ability to carry out
nursing care was described by
participants as difficult due to
limitations imposed by the
acute setting on the potential
for caring activities

Förmågan att utföra
omvårdnad beskrevs
av deltagare som svårt
på grund av
begränsningar som
akut inställning på
potentialen för
vårdaktiviteter

Svårt omvårdnad
pga akuts
begränsade
inställningar

Upplevelse av bristande

akutsjukvård

resurser
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Bilaga 4
Meningsenhet
The challenging behaviour

Kondensering
Utmanande beteende i

Kod
Beteende som är förknippat

Underkategori
Utmanande beteende

Kategori

Tema

associated with dementia is often

samband med demens ses

med demens ses som

seen as problematic and can raise

ofta som problematiska och

problematiskt

issues for nurses who maybe faced

kan väcka frågor för

with the smooth running of the

sjuksköterskor och som går

world taking precedence over the

före individuella behoven

individual needs of the patient with

hos patient med

Mötet med demenssjuka

dementia.

demenssjukdom

patienter innebär ständig
påfrestning på sjuksköterskor

However nurses caring for persons

Sjuksköterskor som tar hand

Svårighet vid patientens

Kommunikationssvårigh

Svåra etiska

with dementia experience difficulty

om personer med demens

psykiska frånvaro

eter

situationer

where there is not a constant patient

kan uppleva svårigheter, där

presence. The person’s now self

det inte finns en patient som

may change from moment to

konstant närvarande.

moment so that the carer may not

Personen kan förändras från

be sure that care provided is as the

ögonblick till ögonblick, där

person own would wish.

vårdaren inte kan vara säker

inom akutsjukvård

på att den vård som ges har
önskats av patienten.

24

