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Summary 

Background: The nurse's area of responsibility is to lead the care of the patient. Despite the fact 
that urgent decisions are sometimes required in emergency healthcare, one must not ignore the 
fact that all decisions need to be justified and taken with an understanding of the individual 
patient's situation. The chosen theoretical frame of reference is Person-centred care, as described 
by McCormack and McCance. 

Purpose: The purpose is to describe the nurse's experiences of caring for patients with dementia 
in emergency care. 

Method: A general literature study based on 12 qualitative scientific articles. The information 
search has taken place in databases within nursing. The articles that were found were reviewed 
according to HKR's review template for qualitative articles. The analysis was carried out 
according to Friberg's (2017) analysis model in five steps. 

Results: In the analysis of the articles, two categories emerged: Resources (internal and external) 
and Emotional stress. These two overall areas could be divided into six subcategories: An 
environment that is not adapted to dementia, Lack of knowledge and training, Relatives as a 
resource, Lack of time and lack of staff, Feeling of failing communication, Stress and anxiety.  

Discussion: The method discussion was discussed based on Shenton's (2004) four credibility 
concepts. 

The discussion of the results was based on three findings, these were: An environment that is not 
adapted to dementia, Lack of time and staff, Lack of knowledge and training. These are discussed 
based on Person-centred care (McCormack & McCance, 2017). They are also discussed from an 
ethical and societal perspective. 
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Sammanfattning    

Bakgrund:  Sjuksköterskans ansvarsområde är att leda omvårdnaden av patienten. Trots att det 
ibland krävs hastiga beslut inom akutsjukvården, får man inte bortse från att samtliga 
ställningstaganden behöver vara motiverade och tas med förståelse för den individuella 
patientens situation. Vald teoretisk referensram är Personcentrerad vård, som den beskrivs av 
McCormack och McCance. 

Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med demens inom 
akutsjukvården. 

Metod:  En allmän litteraturstudie som grundar sig i 12 kvalitativa vetenskapliga artiklar. 
Informationssökningen har skett i databaser inom omvårdnad. Artiklarna som hittades 
granskades enligt HKR:s granskningsmall för kvalitativa artiklar. Analysen genomfördes enligt 
Fribergs (2017) analysmodell i fem steg.    

Resultat: I analysen av artiklarna framkom två kategorier: Resurser (interna och externa) och 
Emotionell påfrestning. Dessa två övergripande områden kunde delas in i sex underkategorier: 
En miljö som inte är anpassad till demens, Brist på kunskap och utbildning, Anhöriga som resurs, 
Tidsbrist och personalbrist, Känsla av sviktande kommunikation, Stress och oro.  

Diskussion:  Metoddiskussionen diskuterades utifrån Shentons (2004) fyra trovärdighet 
sbegrepp.  

Resultatdiskussionen utgick ifrån tre fynd, dessa var: En miljö som inte är anpassad till demens, 
Tidsbrist och personalbrist, Brist på kunskap och utbildning. Dessa diskuteras utifrån 
Personcentrerad vård (McCormack & McCance, 2017). De diskuteras även utifrån ett etiskt 
samt samhällsperspektiv. 
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Bakgrund 

I dag finns det ca 130 000 – 150 000 personer i Sverige som har en demensdiagnos. 

Demenssjukdom är en form av kognitivsvikt som beror på specifika sjukdomar i hjärnan. 

Kriterierna för att en demensdiagnos ska kunna ställas är att den kognitiva svikten ska 

vara uttalad och den kognitiva funktionen vara sänkt från en tidigare högre nivå. 

Sjukdomen är progressiv och till slut påverkar den hela hjärna och dess funktionssätt. 

Symtom och sjukdomsförlopp beror till stor del på vilken typ av demenssjukdom det är 

(Socialstyrelsen, 2017). Demenssjukdomarna har en rad symtom gemensamt, som 

förändringar av uppmärksamhet, exekutiva funktioner, minne, språkperceptuellt-

motoriska funktioner och social kognition. Vanligast är Alzheimers sjukdom och 

Vaskulär demens, men det är även vanligt med en blandning av dessa framför allt hos 

äldre personer över 85 år.  Andra demenssjukdomar som bör nämnas är Lewbody och 

Frontallobsdemens (Hellström & Hyden, 2016).  

Sjuksköterskans ansvarsområde är att ansvara och leda omvårdnaden av patienten. 

Patienten har rätt till en trygg och säker vård, en av förutsättningarna till att detta ska 

kunna ske är att de som arbetar i vården har ett vetenskapligt förhållningssätt, dvs att alla 

insatser i hälso- och sjukvården bör vila på en vetenskaplig grund, den ska vara 

evidensbaserad (Willman, Bahtsevani, Nilsson, & Sandström, 2016). All vård skall också 

så långt som möjligt planeras och genomföra tillsammans med patienten (Patientlagen, 

2014:821). Enligt Sveriges grundlag har man rätt att vara skyddad från frihetsberövande 

och kroppsliga ingrepp samt andra begränsningsåtgärder mot sin vilja, tex inlåsning. 

Varken anhörig, förmyndare eller ”god man” har några omfattande befogenheter helt 

rättsligt att lämna samtycke vad gäller patientens vård eller beslut som rör denna. 

Familjen och vänner kan dock vara viktiga förmedlare till vårdpersonalen om den 

enskildes inställningar i olika frågor för att underlätta vården (SOU, 2015).   

Enligt Socialstyrelsen (2014) så är akutsjukvård all vård, som är orsakad av akuta 

sjukdom eller skador och kräver enligt patientens tillstånd omgående bedömning och 

vård. Detta innefattar vård inom akut öppenvård och akut slutenvård (Socialstyrelsen, 

2014). Trots att det ibland krävs hastiga beslut inom akutsjukvården, får man inte bortse 

från att samtliga ställningstaganden behöver vara motiverade och tas med förståelse för 
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den individuella patientens situation (Wikström, 2018). Trots att sjukvården står för 

professionalitet och trygghet, är framför allt akutsjukvårdens personal tvungen att 

prioritera medicinska problem vid hög belastning, medan etiska och psykosociala delar 

spelar en underordnad roll. I de flesta fallen har patienten på akutmottagning eller en 

akutvårdsavdelning ingen uppfattning om hur stor belastningen är och hur många andra 

patienter det finns, som söker samtidigt med eventuellt mer brådskande problem 

(Wikström, 2018). Dessa patienter upplever olika symptom och besvär och skapar sin 

egen verklighet. Personalen kan inte alltid ge patienten den tid och uppmärksamhet den 

behöver, vilket kan vara frustrerande för både patienten och personalen. Det gör det 

problematiskt att skapa tillit från båda sidor under den korta stunden patienten befinner 

sig på akutmottagningen eller akutvårdsavdelning (Wikström, 2018). Cowdell (2010) 

beskriver i en studie att personer med demens, som var inlagda på en akutvårdsavdelning, 

upplevde omvårdnaden och miljön som stressfull med för mycket ljud och intryck. 

Dessutom kände dessa patienter sig ofta ignorerade trots att de försökte att uttrycka sina 

behov, vilket ledde till att de kände sig oroliga över vårdförloppet (Cowdell, 2010). 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017) har en legitimerad sjuksköterska 

kärnkompetenser i olika områden, vilka är: samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård, informatik, ledarskap, 

pedagogik och personcentrerad vård. I den personcentrerade vården planeras och 

genomförs vården tillsammans med patienten och dennes anhöriga med hänsyn till den 

individuella patientens behov, resurser och föreställningar. På så sätt kan deras autonomi 

och värdighet bibehållas och patienten känner sig sedd och förstådd (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). 

Personcentrerad vård beskrivs av McCormack och McCance (2017) som en teori och 

ramverk, bestående av fyra delar, som används framför allt hos äldre personer. Edberg 

(2020) översätter delarna från engelska till svenska med samhällsperspektiv, 

förutsättningar till personcentrerad vård, vårdandets sammanhang, personcentrerade 

processer och personcentrerade resultat. Under samhällsperspektiv kan man förstå 

möjligheterna som finns för att kunna arbeta personcentrerat, som till exempel normer 

eller tillgång till kompetens. Förutsättningarna till personcentrerad vård kännetecknas i 

först hand av personalens professionella och sociala kompetens, kunskap, värderingar och 
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entusiasm (Edberg, 2020; McCormack & McCance, 2017). Det gemensamma arbetet och 

beslutsfattandet mellan olika yrkesgrupper utgör vårdandets sammanhang. Att ta hänsyn 

till patientens värderingar och dennes möjlighet att kunna närvara och beslutsfatta är 

betydande för personcentrerade processer (Edberg, 2020). Om dessa fyra komponenter 

kan genomföras, kan dem leda till komfort och ett positivt intryck av vården, vilket står 

för McCormacks och McCances teorins femte del: personcentrerat resultat (Edberg, 

2020; McCormack & McCance, 2017). Denna teori lämpar sig utmärkt i vården av en 

person med demenssjukdom, då genom det personcentrerade förhållningssättet inte 

diagnosen, utan personen med demens står i centrum (Edberg, 2020). Med hjälp av den 

mer personliga vårdmiljön, kan även personalen få mer förståelse för patientens tankar 

och beteenden (Edberg, 2020). Följaktligen lämpar sig denna teori även för 

sjuksköterskor, som tar hand om patienter med demens, som söker akutsjukvård på grund 

av somatiska problem. Dock kan teorin och en adekvat kommunikation prioriteras bort i 

ett akut skede eller vid hög belastning, vilket kan leda till oförståelse, otrygghet och mer 

förvirring hos patienten (Wikström, 2018). Det kan därför vara av intresse att identifiera 

och lyfta fram sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienter med demens inom 

akutsjukvården. Målet är att skapa mer förståelse för denna problematik, men även att 

belysa möjligheter hur omvårdnaden i denna vårdmiljö kan bli bättre samt hur vårdmötet 

kan upplevas mer positivt hos patienter, anhöriga och sjuksköterskorna. 

Syfte 

Syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med demens inom 

akutsjukvården. 

Metod 

Design 

Uppsatsen är en allmän litteraturstudie med induktiv ansats som följer Fribergs (2017a) 

analysmodell i fem steg. Allmänna litteraturstudier samlar kunskap av ett utvalt område 

genom utförliga litteratursökningar för att kunna identifiera, analysera och sammanställa 

en omfattande översikt över temat. Enbart kvalitativa studier används i denna allmänna 
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litteraturstudie, då kvalitativa studier samlar icke-numeriska data, vilket passar till 

studiens syfte att undersöka upplevelser (Friberg, 2017b). Henricson och Billhult (2017) 

beskriver att kvalitativa studier ska användas när studiens syfte är att undersöka personers 

upplevelser och uppfattningar samt att en induktiv ansats är lämplig, eftersom slutsatser 

formuleras från resultatet (Henricson & Billhult, 2017). Med hjälp av Bettany-Salitkov 

och McSherrys (2016) ramverk PEO (Population, Exposure, Outcome) identifieras 

relevanta sökord.  

Population: Sjuksköterskor. 

Exposure: Att vårda patienter med demens inom akutsjukvården. 

Outcome: Sjuksköterskornas upplevelser. 

 

Sökvägar och urval 

En inledande pilotsökning genomfördes i databasen Cinahl, för att få en bild om det finns 

aktuell forskning med relevans till litteraturstudiens syfte, vilket det ansågs göra. Härefter 

gjordes en systematisk litteratursökning i databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed. 

Medan man hittar vetenskapliga studier inom omvårdnad, medicin samt hälsovetenskap 

på Cinahl (Östlundh, 2017) innehåller PsycINFO mest psykologisk forskning inom 

medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). Databasen PubMed omfattar 

forskningsartiklar inom medicin, tandvård och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 

2016). I Cinahl insamlades relevanta artiklar med hjälp av ämnesordlistor, som 

representerar sökorden (Östlundh, 2017). I databasen PsycINFO kallas ordlistorna i 

stället Thesaurus och i PubMed ingår MeSH för medicinska ämnesord (Forsberg & 

Wengström, 2016). Våra identifierade nyckelord är sjuksköterskor, upplevelser, demens 

och akutsjukvård och bildar utgångsläget för våra sökscheman i Bilaga 1, Bilaga 2 och 

Bilaga 3. Nyckelorden bildar sökblocken. Med de booleska operatorerna AND och OR 

kombinerades de relevanta sökblocken. Dessutom användes trunkeringar, som kan leda 

till en omfångsrikare datainsamling, då på det viset ordens samtliga böjningsformer blir 

aktuella i sökningen (Östlundh, 2017). Träffarnas relevans för syftet granskades först 

genom läsning av titlar och abstrakter. Efter granskningen valdes relevanta studier för 

genomläsning. Därefter exkluderades de studierna som saknar relevans för syftet eller 
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som inte motsvarar alla inkluderingskriterier. De återstående studierna 

kvalitetsgranskades med hjälp av HKR:s granskningsmallar för kvalitativa studier 

(Blomqvist, Orrung Wallin & Beck, 2016). 

Sökningen begränsades genom att bara leta efter kvalitativa studier, som var peer 

reviewed och publicerades mellan 2012 och 2022. Om en artikel är peer reviewed, har 

den blivit granskat och publicerat i en vetenskaplig tidskrift (Östlundh, 2017). Artiklar 

som svarade på syftet och handlar om sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienter 

med demens inom akutsjukvården inkluderades. Kvantitativa studier, reviews, 

systematiska litteraturöversikter och meta-analyser samt studier på andra språk än 

engelska och svenska exkluderades.  

Vi kunde inte få fram relevanta träffar med hjälp av våra sökord på PubMed, varför vi 

valde att utesluta denna databas (Bilaga 3) och baserar vårt resultat på litteratursökningar 

som genomfördes med Cinahl och PsycInfo (Bilaga 1 och Bilaga 2). De systematiska 

sökningarna kompletterades med en äldre artikel från 2006, som hittades i pilotsökningen 

och valdes, då den visade sig ha relevant innehåll för litteraturstudiens syfte. 

Granskning och analys 

En kvalitetsgranskning enligt HKR:s granskningsmallar för kvalitativa studier 

(Blomqvist, Orrung Wallin & Beck, 2016) genomfördes för alla utvalda studier. Studier 

med relevant tema, som skattas ha en hög eller medelhög kvalitet valdes ut till vidare 

analys. Efter genomförd kvalitetsgranskning av de för litteraturstudiens utvalda artiklar 

analyserades dessa enligt Fribergs (2017a) analysmodell i fem steg. Analysen inleddes 

genom noggrann läsning av de utvalda studierna. Efter det extraherades meningsenheter, 

som tydligt beskriver hur sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienter med 

demens inom akutsjukvården kan uttryckas. I steg tre sammanställdes de relevanta 

fynden. Enligt Friberg (2017a) innebär fjärde steget att jämföra och diskutera resultaten. 

På det sättet kunde likheter och skillnader identifieras. I det sista steget utvecklades och 

sorterades kategorier samt subkategorier (Friberg, 2017a). De identifierade kategorier 

samt underkategorier presenteras i litteraturstudiens resultat. 
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Etiska överväganden och undersökningens betydelse  

Etiska principer säkrar forskningens kvalitet och har betydelse vid genomförandet av 

studier samt vid presentation och användning av studiernas resultat (Vetenskapsrådet, 

2017). Denna allmänna litteraturstudie analyserar tidigare genomförda studiers resultat. 

Etiskt hänsynstagande och reflektion görs genom hela studien (Sandman & Kjellström, 

2018). Endast de studier som granskats och godkänts av etiska kommittéer användes. 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) är ett etiskt godkännande eller noggranna etiska 

överväganden ett krav. Samtliga resultat i studierna rapporterades och redovisades så 

objektivt som möjligt. Författaren uppgav källor till samtligt material, som användes i 

litteraturstudien. Artiklarna lästes både enskilt av båda författarna och diskuterades sedan 

gemensamt för att även på detta sätt minimera risken att förförståelsen påverkar resultatet. 

Ur etiskt perspektiv ska forskningen gynna antingen samhället, professionen eller 

individen (Sandman & Kjellström, 2018). Patienter med demensdiagnos är en sårbar 

grupp och litteraturstudiens syfte anses viktigt för att kunna hjälpa sjuksköterskor i 

omvårdnadssituationer men även gynna individen då denna blir påverkad av mötet. 

Vidare kan även andra professioner, men även anhöriga vara gynnade av ökad kunskap 

inom området.  

Förförståelse 

Genom att våra erfarenheter som sjuksköterskor inom primärvården och på 

hjärtintensiven har vi kunnat uppleva att patienter med demens, som söker vård på grund 

av somatisk sjukdom, har andra behov än en patient utan nedsatt kognitiv förmåga. Vi 

tror att sjuksköterskornas negativa erfarenheter kommer överväga i denna litteraturstudie. 

Brist på tid, resurser och patienter med demens som har ett stort omvårdnadsbehov 

kommer troligtvis vara de dominerande faktorerna inom akutsjukvården där alla akuta 

händelser måste prioriteras. Men genom att skapa mer förståelse för denna problematik, 

kan eventuella möjligheter belysas om hur omvårdnaden i denna vårdmiljö kan bli bättre 

samt hur mötet kan upplevas mer positivt hos patienter, anhöriga och sjuksköterskorna. 
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Resultat 

Studiens resultat baseras på sammanställningen av totalt 12 vetenskapliga artiklar som 

svarade på syftet att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med 

demens inom akutsjukvården. I de artiklar som även har beskrivit patienten eller den 

anhöriges upplevelse har endast sjuksköterskans perspektiv använts, då studiens resultat 

belyser detta perspektiv. De utvalda studierna genomfördes i Australien, USA, Kanada, 

Irland, Skottland, Japan och Nederländerna. I analysen av artiklarna framkom två 

kategorier med sex underkategorier, som resultatet kommer att presteras utefter. 

Kategorin Resurs (interna och externa) består av tre underkategorier: En miljö som inte 

är anpassad till demens, Brist på kunskap och utbildning och Anhöriga som resurs. Den 

andra kategorin har benämnts Emotionell påfrestning och kan uppdelas i tre 

underkategorier som har namnen: Tidsbrist och personalbrist, Känsla av sviktande 

kommunikation och Stress och oro.   

 

Figur 1: Kategorier och Underkategorier av sjuksköterskornas upplevelser av att vårda 

patienter med demens inom akutsjukvården 

 

I flera studier anser sjuksköterskor att det är ett stort problem att en akutmottagning inte 

är en miljö som är anpassad till en patient med demens. Denna miljö kan upplevas av 

patienter med demens som konstig, annorlunda, osäker och även farlig (Borbasi, Jones & 

Emden, 2006). Personalen känner oftast inte patienterna och vet inte hur de mår och 

Resurser (interna och externa)

En miljö som inte är anpassad till 
demens

Brist på kunskap och utbildung

Anhöriga som resurs

Emotionell påfrestning

Tidsbrist och personalbrist

Känsla av sviktande kommunikation

Stress och oro 
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agerar i vanliga fall. På en akutmottagning är det mestadels högljutt med mycket stimuli, 

vilket resulterar i de flesta fallen i en starkare förvirring hos patienten. Det är därför 

personalen på en akutmottagning eller akutvårdsavdelning anser att akut vård ska 

undvikas hos patienter med demens så mycket som möjligt (Borbasi, Jones & Emden, 

2006). Alla personer som söker sig till en akutmottagning blir först triagerade, där det 

bedöms hur akut ärendet är. De mest akuta patienterna prioriteras, vilket ofta leder till 

långa väntetider för demenssjuka patienter om de inte också har andra symptom. 

Sjuksköterskorna upplever att det även finns en risk för undertriagering om orsaken för 

det egentliga problemet inte är tillräckligt uppenbart (Parke, et al., 2012). De flesta 

demenssjuka patienter som söker sig till en akutmottagning har inget akut problem, utan 

de kommer eller har skickats dit för att de inte kan få den vården de behöver på annat sätt. 

Ofta är sociala problem som ohållbara hemsituationer de utlösande faktorerna. Men 

fokuset ligger på att lösa akuta medicinska problem, vilket kan leda till onödiga 

inläggningar för dessa patienter (Jacobsohn et al., 2019). Genom långa väntetider kan 

patienter med demens ofta bli mer oroliga för ett allvarligt fysiskt problem, varför de 

befinner sig på en akutmottagning. Även den okända miljön kan förstärka deras konfusion 

och patienterna blir inte sällan rädda eller får panik enligt sjuksköterskornas erfarenheter. 

De långa väntetiderna kan även kopplas till en risk för hunger, dehydrering och 

inkontinens och på detta vis följer en nedåtgående spiral. Till exempel blir många 

patienter tillsagda att de inte får äta innan de har träffat en läkare, vilket kan medföra 

ytterligare problem för en diabetiker (Parke, et al., 2012) Resurserna kan snabbt behöva 

omfördelas till en annan patient på grund av snabba förändringar och försämringar. I 

sådana situationer är det svårt att ha full kontroll på en annan patient som vandrar på 

avdelningen med ökad fallrisk. Sjuksköterskan bär då ofta skulden om en incident skulle 

inträffa (Fukuda et al., 2015). Akutmottagningar har ofta en lineär uppbyggnad, vilket 

gör det svårare för dessa patienter att orientera sig. En cirkulär design skulle underlätta 

att hitta till eller tillbaka från toaletterna. Även förvirrade personer, som vandrar skulle 

ha lättare att hitta tillbaka. Det anses extra viktigt då sjuksköterskor anser att det inte finns 

tillräckligt med personal för att kunna ha ett öga på dem hela tiden. (Borbasi, Jones & 

Emden, 2006). I Chapmans et al., (2016) studie beskriver sjuksköterskor hur 

begränsningsåtgärder används på akutmottagningen som en vardaglig del i deras arbete. 

I första hand är det manuell fasthållning till exempel i samband med provtagning. Syftet 
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med begränsningsåtgärden är ofta att stoppa eller minska våldsamma och aggressiva 

beteenden, för att skydda patientens, personalens, andra patienters eller anhörigas 

säkerhet. Men åtgärden kan också göras patienten inte har förmåga att ge informerat 

samtycke och man måste få testerna gjorda direkt. Sjuksköterskorna upplever ofta att 

detta påverkar deras relation med patienten negativt. En sjuksköterska beskriver att 

hennes roll som patientförespråkare äventyras. Flera sjuksköterskor beskriver även en 

upplevelse av att man kunde förlora förtroendet för organisationen. Samtliga 

sjuksköterskor i studien rapporterade om fysiska skador på sig själva eller patienten vid 

manuell fasthållning (Chapman et al., 2016). Begränsningsåtgärder i läkemedelsform 

eller manuell fasthållning kan ses som en nödvändig åtgärd då arbetsbelastningen är hög 

och resurserna inte räcker till men även då kunskapen brister och den fysiska miljön gör 

det svårt att hålla god säkerhet (Walsh et al., 2020). Sjuksköterskorna i Borbasi et al.’s 

(2006) studie beskriver även att en olämplig användning av manuella 

begränsningsåtgärder kan förekomma i enstaka fall (Borbasi, Jones & Emden, 2006). I 

Shannon et al.’s (2012) studie anser sjuksköterskorna att olämplig användning av 

begränsningsåtgärder kan påverka patienten negativt. När det är hektiskt ses fysisk 

fasthållning ofta som nödvändig, men krävde även ökade resurser om den skulle utföras 

säkert (Shannon et al., 2012). Då sjuksköterskan upplever att situationen inte känns säker 

och om man vill förhindra upplevd risk för skada är det även vanligt att ge psykotropiska 

läkemedel, antingen i injektionsform eller peroralt. En anledning kan även vara att få 

kontroll över oönskat beteende (Walsh et al., 2020). Sjuksköterskor beskrev att 

begränsningsåtgärder i form av läkemedel var allmänt mer acceptabelt än fasthållning 

eller till exempel sänglarm. Sjuksköterskorna i studien menade att vissa beteende var 

förväntade vid demens och effekter av vid behovs läkemedel utvärderades mer sällan än 

annars (Walsh et al., 2020). Prioriteten för vårdpersonalen är en snabb utskrivning, så 

snart den dementa personen bedöms som medicinsk färdigbehandlad från sjukhuset och 

kan återgå till deras hem och kända omgivning (Borbasi, Jones & Emden, 2006). 

I flera studier påpekas att sjuksköterskor inom akutsjukvården tycker att de har för lite 

kunskap och förståelse för demens. Sjukdomen kan vara komplex och utmanande och 

patienterna kräver mer eftertanke än personer utan kognitiv svikt. Patienter med demens 

kan inte alltid yttra sina behov, som till exempel svårigheter med att ringa på klockan om 
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de behöver hjälp med att gå till toaletten (Borbasi, Jones & Emden, 2006).  Däremot kan 

andra beteenden fordra konstant uppmärksamhet, trots att personalen har andra 

prioriteringar. Resurserna räcker inte alltid till för att kunna generera den tidsintensiva 

övervakningen, vilket medför en risk för komplikationer hos dessa patienter (Borbasi, 

Jones & Emden, 2006). Enligt sjuksköterskorna är det svårt att få utbildning eller råd av 

andra kollegor, man lärde sig ofta av sina egna erfarenheter. Svåra fall togs upp på rond 

för diskussion men problemen blev sällan lösta. Man beskriver även ett bristande 

samarbete mellan avdelningar och organisationer på sjukhuset. Ofta upplevde 

sjuksköterskan att läkarens förståelse för patienter med demens var begränsad (Fukuda et 

al., 2015). Mer än hälften av sjuksköterskorna beskrev i studien av Keuning-Plantiga et 

al. (2019) att de hade fått otillräcklig utbildning för att ge personer med demens adekvat 

vård. Ju högre tjänstgöringsgrad och ju längre sjuksköterskorna arbetat på avdelningen, 

desto mer ansvar kände de för beteendeproblem. Ansvarskänslan ökade även om man 

hade genomgått en utbildning inom demens (Keuning-Plantiga et al., 2019). Enligt 

sjuksköterskorna hade det varit fördelaktigt om en geriatriker hade kunnat ta hand om 

patienter med demens på akutmottagningen, då den med sin kunskap kan hitta orsaken 

till problemet och anledningen för besöket mer effektivt än annan vårdpersonal (Borbasi, 

Jones & Emden, 2006). Sjuksköterskorna upplever att de ofta känner sig obekväma och 

överväldigade när de konfronteras med patienter med kognitiv svikt. De flesta anger att 

de har egna strategier som ofta skiljer sig från andras och att de önskade få mer utbildning 

i hur de kan hantera patienter med demens bättre (LaMantia et al., 2017). 

Vissa tider på dygnet är avdelningens bemanning lägre. Det är då endast med hjälp av 

familjens resurser som man kan ge en adekvat vård tycker sjuksköterskor (Fukuda et al., 

2015). Sjuksköterskor tycker även att familjen är en viktig källa för information om 

patienten både vad gäller ADL status samt allmän bakgrundsberättelse. Fick man 

kännedom om patientens rutiner var det enklare att förebygga oro och annat oönskat 

beteende och vid behov även kunna till exempel ge lugnandeläkemedel eller andra 

insatser (Walsh et al., 2020).  

Genom att ta hand om ett stort antal akut sjuka patienter i olika åldrar och med olika 

behov, upplever sjuksköterskor på akutmottagningen att de står under ständig press 

(Watkins et al., 2018; Gallhager et al., 2016). Det finns för lite tid för personalen för att 



 

16 

 

 

 

kunna ge grundläggande vård. Dessutom kräver en patient med demens mer tid för olika 

åtgärder än någon annan. Till exempel att dela några orala läkemedel kan snabbt ta tre 

gånger så mycket tid som i vanliga fall (Borbasi, Jones & Emden, 2006). Dessutom 

inträffar hos demenssjuka patienter ofta flera kroniska sjukdomar och olika 

funktionsnedsättningar samtidigt, vilket leder till ett stort och tidskrävande 

omvårdnadsbehov (Gallhager et al., 2016). Tidsbristen påverkar sjuksköterskornas 

möjligheter att kunna ge vård och kan på detta vis leda till osäker vård. Grundläggande 

behov som näring, hydrering, mobilisering och toalettbesök negligeras fort i en stressig 

miljö där akuta problem måste prioriteras (Parke, et al., 2012). Framför allt för äldre 

personer kan det innebära allvarliga konsekvenser. Patienter med hög ålder har en större 

risk för dehydrering om de inte äter och dricker under en längre period, vilket kan leda 

till farliga elektrolytrubbningar. Därutöver kan toalettbesök prioriteras bort, då det ofta är 

en tidskrävande aktivitet för vårdpersonalen. Följden är en stegrad risk för trycksår, som 

utvecklas fort i en fuktig miljö med för lite mobilisering (Parke, et al., 2012). En 

sjuksköterska berättar att jobbet alltid kretsar kring prioritering och hur man fördelar sin 

tid och att fokus måste ligga på de mest akuta problem om det är stressigt. Mycket vikt 

läggs därför på en snabb triagering och behandling och att spara tid genom att undvika 

onödiga samtal och interaktioner (Parke, et al., 2012; Watkins et al., 2018). Samtidigt 

upplever sjuksköterskor att tiden och kontakten med vårdpersonalen för empati och 

medkänsla är väldigt betydelsefull för anhöriga som besöker akutmottagning med en 

demenssjuk och att den personcentrerade vården som kan ges om situationen på 

akutmottagningen tillåter är väldigt uppskattad av anhöriga (Watkins et al., 2018). 

Sjuksköterskor som jobbar med demenssjuka patienter inom akutsjukvården blir 

konfronterade med olika sorters kommunikationsproblem. Medan det kan vara 

problematiskt att kommunicera med en person som har kognitiv svikt, verkar det även 

finnas kommunikationssvårigheter mellan akutvårdspersonalen och anhöriga och även 

mellan akutvårdspersonalen och personalen på boendet eller inom hemtjänsten (Fry, 

Arendts & Chenoweth, 2016; Parke, et al., 2012; Jacobsohn et al., 2019). 

Sjuksköterskorna upplever att äldre personer med demens ofta inte riktigt kan uttrycka 

sina behov eller besvär jämfört med andra. Detta kan ha olika konsekvenser som till 

exempel en suboptimal smärtbehandling. Dessa patienter upplever ofta mer varierande 
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symptom för smärta som kan vara både fysiska och psykiska, vilket gör det svårt för 

personalen att bedöma dem. Ofta är det anhöriga som indikerar hur mycket smärta 

patienten verkar ha (Fry, Arendts & Chenoweth, 2016). Ett exempel för dålig 

kommunikation med anhöriga är, att de kan känna sig ignorerade, glömda och även 

oviktiga om de inte blir informerade omedelbart om provsvar eller behandlingsplan. Men 

sjuksköterskor tycker att de inte undviker kontakten till anhöriga, men att det ibland finns 

högre prioriterade uppgifter som kräver deras tid och uppmärksamhet (Parke, et al., 

2012). Sjuksköterskor inom akutsjukvården tror även att en förbättrad kommunikation 

med personalen på boenden och inom hemtjänsten skulle kunna leda till bättre förståelse 

för patienterna som enstaka individer och att de kunde uppmärksamma demensrelaterade 

medicinska problem på ett bättre sätt när de söker akutvård. Detta skulle även påverka 

vårdens kvalité positivt och vissa besök på akutmottagning kanske kunde undvikas i 

framtiden (Jacobsohn et al., 2019). 

Beteende som rastlöshet, aggression och desorientering hos patienten leder till ökad stress 

för sjuksköterskan. Sådana beteenden kräver tid och tålamod och tiden räcker oftast inte 

till för den omvårdnaden patienten är förtjänt och i behov av. Sjuksköterskorna känner en 

oro över vilka komplikationer som till exempel ett fall eller undernäring skulle kunna ge. 

Om patienten vandrar, leder detta även till bekymmer om säkerheten på avdelningen 

(Keuning-Plantinga et al., 2020).  Även Shannon et al. (2012) beskriver sjuksköterskornas 

oro över patientens säkerhet särskilt om de hade tendens till att falla eller gå utanför 

byggnaden, då man inte har personal så det räcker att övervaka dem (Keuning-Plantinga 

et al., 2020). Vid användning av säkerhetsåtgärder i form av manuell fasthållning 

upplevde sjuksköterskor psykisk och fysisk stress och oro för att skada sig själv eller 

patienten (Chapman et al., 2016). 

Diskussion 

Metoddiskussion  

En metoddiskussion är av betydelse när man vill granska kvaliteten i en litteraturstudies 

och belysa deras styrkor samt svagheter (Henricson, 2017). Tillförlitlighet, verifierbarhet, 

pålitlighet samt överförbarhet utgör enligt Shenton (2004) de fyra 
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trovärdighetsbegreppen, som används för att kunna bedöma metoden i en litteraturstudie. 

Syftet med litteraturstudien var att finna ny kunskap utan hänsyn till förförståelse. Ett 

etiskt resonemang ska framkomma i studien. Författarna har därför valt att endast 

inkludera artiklar som blivit godkända av etisk kommitté och värnar om eller presenterar 

de etiska principerna (Sandman & Kjellström, 2018). Tillförlitligheten framställer hur 

trovärdigt resultatet är i förhållande till studiens syfte (Shenton, 2004). Ett sätt att stärka 

tillförlitligheten är att genomföra litteratursökningar i flera databaser menar Shenton 

(2004). För denna litteraturstudie gjordes strukturerade sökningar tre olika databaser. Då 

inga relevanta träffar kunde hittas i PubMed, bestämde vi oss att utesluta denna databas 

och baserade studiens resultat på fynd som gjordes i PsycINFO och Cinahl, vilket stärker 

studiens tillförlitlighet. Sökningarna kompletterades med en äldre artikel från 2006, som 

hittades i pilotsökningen och valdes, då den visade sig ha relevant innehåll för 

litteraturstudiens syfte. Med hjälp av HKR’s sökverkstad kunde relevanta sökord, 

ämnesord samt fritextord identifieras, som svarar på studiens syfte och ledde till en 

strukturerad och noggrann litteratursökning med väsentliga fynd, som blev grunden till 

studiens resultat. Enligt Shenton (2004) stärks tillförlitligheten, då sökorden är relevanta 

i relation till syftet och kunde användas som ämnes- och fritextord i en blocksökning. 

Bidragande till en hög tillförlitlighet är dessutom att analysprocessen har genomförts av 

mer än en person. Därutom har studien granskats av handledare, examinator och andra 

studenter ett flertal gånger under processen. Detta påverkar tillförlitligheten på ett positivt 

sätt, då utomstående har ett kritiskt synsätt till innehållet (Shenton, 2004). Denna studies 

tillförlitlighet sänks på grund av att engelskspråkiga artiklar har analyserats. Genom att 

översätta text från engelska till svenska kan inte uteslutas att alla begrepp och innehåll 

har översatts och tolkats på korrekt sätt, då författarnas modersmål inte är engelska. 

En studies verifierbarheten kan stärkas om metoden är utförligt beskriven och om samma 

resultat skulle uppnås om andra forskare skulle genomföra samma studie (Shenton, 2004). 

Då tidigare erfarenheter kan ha inflytande i arbetets analys, stärks verifierbarheten om 

skribenterna presenterar sina förförståelsen i arbetet (Shenton, 2004). Både förförståelsen 

och analysprocessen är beskrivna i denna litteraturstudie, vilket stärker studiens 

verifierbarhet. Analysen genomfördes enligt Fribergs analysmodell i 5 steg (Friberg, 

2017a). Exempel ur analysprocessen presenterades med hjälp av en tabell (Tabell 1). En 



 

19 

 

 

 

kvalitetsgranskning enligt HKR:s granskningsmallar för kvalitativa studier genomfördes 

för alla utvalda studier och presenteras i form av artikelöversikter (Bilaga 5). 

Litteraturstudiens resultat svarar på syftet under hela förloppet, vilket styrker 

verifierbarheten ytterligare (Shenton, 2004). I detta arbete valdes att begränsa 

litteratursökningen till åren 2012–2022 för att kunna presentera den mest aktuella 

forskningen som finns i detta område. Att inte utesluta äldre forskning, hade däremot 

kunnat leda till ett bredare resultat (Shenton, 2004). 

Enligt Shenton (2004) har en studie en stark pålitlighet, om analysprocessen är tydligt 

beskriven och om studiens resultat inte påverkas av författarnas förförståelse och 

uppfattningar. Pålitligheten kan ökas genom att presentera förförståelsen och genom att 

säkerställa att studiens resultat alltid svarar på syftet genom hela processen (Shenton, 

2004). Förförståelsen är välbeskriven i litteraturstudien och båda skribenter har 

genomfört analysen för att kunna styrka studiens objektivitet. För att kunna säkerställa 

att enbart relevanta fynd presenteras i resultatet, valde författarna att alltid analysera fynd 

i förhållande till studiens syfte. Enligt Shenton (2004) är dessa sätt att stärka pålitligheten. 

Enligt Shenton (2004) förstår man under överförbarhet om studiens resultat går att 

överföra till andra sammanhang. De för detta arbete utvalda studierna genomfördes i 

Australien, USA, Kanada, Irland, Skottland, Japan och Nederländerna. Överförbarheten 

stärks, då de föreliggande artiklarna genomförts i 7 olika länder och 4 olika kontinenter. 

Vi anser att vi har genomfört en tydlig beskrivning av urval, datasökning och analys, 

vilket stärker den systematiska litteraturstudiens överförbarhet (Lundman & Hällgren-

Graneheim (2008). Dessutom anser vi att vi har en tydligt begränsad kontext i vår 

litteraturstudie. Då vi inte har begränsat oss till enbart akutmottagningar, utan även 

akutvårdsavdelningar och prehospital akutsjukvård kan överförbarheten påverkas 

negativt. Det kan visa sig problematiskt att generalisera resultaten till en specifik 

vårdmiljö, då vårt arbete inkluderar flera kontexter. De flesta resultaten baseras dock på 

studier som genomfördes på akutmottagningar. Dock skulle våra fynd vara 

generaliserbara till olika verksamheter där akutsjukvård bedrivs. Att inte begränsa sig till 

enbart en vårdmiljö ledde till en större variation i fynden, vilket stärker studiens 

överförbarhet. Enligt Lundman & Hällgren-Graneheim (2008) innebär överförbarhet den 
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utsträckning i vilken resultaten kan generaliseras till verkligheten och läsaren själv avgör 

om resultaten är överförbara. 

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskornas upplevelse av 

att vårda patienter med demens inom akutsjukvård. Resultatet visade att sjuksköterskans 

upplevelse bestod i två områden och kunde utifrån detta delas upp i två huvudkategorier, 

Emotionella påfrestningar samt Resurser. Tre fynd i resultatet har valts ut och kommer 

att diskuteras närmre: En miljö som inte är anpassad till demens, Tidsbrist och 

personalbrist samt Brist på kunskap och utbildning. Dessa fynd kommer att diskuteras 

utifrån McCormack och McCance (2017) ramverk bestående av delarna 

samhällsperspektiv, förutsättningar för personcentrerad vård, vårdandets sammanhang, 

personcentrerande processer samt personcentrarat resultat.  

Resultatet i litteraturstudien visade som förväntat att sjuksköterskor kunde uppleva att 

miljön inom akutsjukvård inte lämpade sig för att vårda personer med demens. Ljud och 

tempo är oftast högt på en akutvårdinrättning och en okänd miljö förstärker ofta en redan 

befintlig konfusion hos en patient med demenssjukdom. Utformningen av 

akutvårdsinrättningen inger inte alltid plats för avskildhet. För att personcentrarad vård 

ska ligga i grund för mötet beskriver McCormack & McCane (2017) att kulturen på 

avdelningen är en viktig del. Kulturen och en god fysisk miljö bidrar till vårdandets 

sammanhang. Även anhöriga betonar i en studie som Clisett, Porock & Harwood´s (2012) 

gjort att de värderar en snabb triagering och tilldelning av avskilt bås och integritet 

framför tekniska färdigheter. Bemötande med ögonkontakt från vårdpersonalen ingav 

trygghet och lugn hos både patient och anhöriga. Om det var samma personer som kom 

till patienten bidrog detta till kontinuitet med känsla av anknytning och relationer 

främjades. Anhöriga kände ofta att de var tvungna att vara där för att göra sig hörda och 

skapa förståelse för sin anhörig (Clisett et al., 2012). Världshälsoorganisationen WHO 

bedriver ett omfattande arbete om demens och har bland annat som mål är att höja 

allmänhetens medvetenhet, acceptans och förståelse för demenssjukdom genom att länder 

uppmanas hålla informationskampanjer om demenssjukdom, 19 av Europas länder har än 

så länge medverkat, Sverige har ännu inte genomfört detta. I grannlandet Danmark 
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innefattar informationskampanjer även att försök ska göras för att få demens vänligare 

sjukhus (WHO, 2021). Varje människa har rätt till integritet, en personlig sfär. I detta 

sammanhang rörs framför allt livsrumsjagets sfär. Man har en upplevelse av att ett slags 

revir runt sig. Man har en fysisk yta runt sig som man inte släpper in främlingar i, en 

personlig gräns. Vid sjukdom eller funktionsnedsättning kan denna gräns ibland 

förändras. Vårdpersonalen måste man vara lyhörd så att man inte kränker patientens 

integritet genom att utan medgivande gå över denna gräns, eller genom att medverka till 

att medpatienter kommer inom denna sfär. Människan har rätt att bibehålla tidigare 

värdighet som man haft innan sjukdom. En mänsklig rättighet att bli respekterad och att 

alla människor har rätt till lika god vård om de har samma behov (Sandman & Kjellström, 

2018).   

Resultatet tyder på att sjukskörskor upplevde en brist på kunskap inom demens samt 

tillgång till geriatriska specialister.  Dessutom var det svårt att på enheten ta lärdom och 

utbyta kunskap med kollegor. På en akutvårdsavdelning eller mottagning lades inte 

fokuset i första hand på utbildning i demenssjukdom utan andra kunskapsområden 

prioriterades och värderades högre. För att uppnå personcentrerad vård och kunna erbjuda 

lika vård även för denna sårbara patientgrupp, krävs att personalen har en adekvat 

kunskap och utbildning om att vårda patienter med demens (McCormack & McCane, 

2017). I en studie av Handley, Bunn och Goodman (2019) framkommer att 

evidensbaserad utbildning utlöste ökad empati hos omvårdnadspersonal och att man 

lättare kunde reflektera över sitt arbetssätt. Man fick även förståelse över varför vården 

behövde anpassas om patienten hade en demenssjukdom. Var man medveten om bristen 

i sin kunskap, motiverade det till utbildning. Då omvårdnadspersonalen fick stöd från 

experter inom demensvård samt hade chefer som arbetade i nära anslutning till personalen 

kunde personalen känna att de kunde anpassa vården och på så sätt gynna personen med 

demens (Handley, Bunn & Goodman, 2019). Att alla patienter ska ha rätt till lika vård är 

förankrat i Hälso- och sjukvårdslagen i Kapitel 3, 1§: ”Målet med hälso- och sjukvården 

är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med 

respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den 

som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.” (Hälso- 

och sjukvårdslag, 2017:30). Utbildning ger ökad kunskap och förståelse för den enskildes 
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behov. En utbildning som är enkel att genomföra och inte så kostsam för arbetsgivaren är 

en webbaserad utbildning som Svenskt Demenscentrum har tagit fram. Demens ABC 

som är baserade på Socialstyrelsen nationella riktlinjer för vård av personer med 

demenssjukdom och bygger på att man efter utbildningen ska få kunskap och motiveras 

till att arbeta personcentrerat och se människan bakom sjukdomen (Svenskt 

Demenscentrum, 2021). 

Ett annat centralt fynd var att sjuksköterskorna ofta upplevde svårigheter i att bedriva en 

adekvat vård på grund av personalbrist och för lite resurser.   Det var ofta svårt att snabbt 

få ett informerat samtycke, vilket gjorde att man på olika sätt använde sig av 

begränsningsåtgärder. Man kunde även uppleva en brist på samarbetet mellan 

professioner men även mellan organisationerna och olika vårdnivåer. Enlig McCormack 

& McCane´s (2017) modell är en tillgodosedd bemanning en förutsättning för 

personcentrerad vård, men även det gemensamma arbetet mellan olika yrkesgrupper och 

beslutsfattare är viktigt. En personcentrerad vård ska hjälpa till att arbetet blir 

förebyggande och att man undviker användandet av begränsningsåtgärder (McCormack 

& McCane 2017).  McCormac och McCance (2017) beskriver vidare dialogen med 

patienten som en personcentrerad process.  Det är viktigt att sjuksköterskan tar sig tid och 

har möjlighet att lyssna in vad den enskilde patienten önskar, en god kommunikation 

krävs med patienten för att bidraga till att den även av patienten upplevs som jämbördig 

(McCormac & McCane, 2017). För ökad delaktighet för framför allt patienten och 

anhöriga men även olika i huvudmän vården har Sveriges regioner och landsting tagit 

fram ett stöd för att lättare kunna upprätta en Samordnad Individuell Plan (SIP). Denna 

förtydligar ansvarsfördelningen, vem har ansvar för vad, men ger även möjlighet för 

personen att bli mer aktiv i vården. Ur ett samhällsperspektiv krävs lagar och riktlinjer 

för att alla runt vårdtagaren ska arbeta mot gemensamt mål, vilket ökar samarbetet mellan 

vårdorganisationerna. Sedan 2018 finns en lag om samverkan vid utskrivning från 

sjukhus, där även SIP används som ett verktyg för säkert övertag av vårdansvar (Sveriges 

Kommuner och Regioner, 2021). För att tidigt kunna identifiera patienters hälsotillstånd 

i primärvården har modeller tagits fram för att kunna identifiera sköra äldre och deras 

önskan och behov av vård, en av dessa modeller är PASEL 2.0 – Primary care 

ASessmenst Tool for Elderly. Studier har visat en reduktion av slutenvård till 17–20% då 
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man använt sig förebyggande av dessa intervjumodeller (Nord et al., 2020). Då resurserna 

är begränsade inom vården krävs ständigt övervägande och ställningstagande till 

resursfördelning vad gäller till exempel ekonomi och bemanning, hur ska vårdens 

resurser fördelas rättvist. För att upprätthålla verksamhetsmål och krav på säker vård 

utifrån nationell lagstiftning görs kontinuerlig forskning och utvärdering för att kunna 

öka förbättra beslutsunderlaget i vården (SBU, 2014). Patienten har även rätt till 

självbestämmande. Det är inte etiskt försvarbart och värdigt att skicka in en patient till 

akutsjukvården när denna klart uttryckt i ett lugnt skede att det inte är dennes önskan. 

Inom hälso- och sjukvården tar man stark ställning till människans autonomi och endast 

i undantagsfall ska vård ges som strider mot patientens autonomi och självbestämmande. 

Man tar ställning till människans beslutskompetens, förmågan att fatta ett beslut. Det 

flesta vuxna ses som beslutskompetenta om det inte är drogpåverkade eller starkt 

medvetande sänkta av sjukdom eller annan skada. Som patient ska man ha rätt att välja 

sin vård utifrån vilket vården har tagit fram olika behandlingsförslag och vårdåtgärder.  

(Sandman & Kjellström, 2018). Det är kanske inte rätt tillfälle att försöka få patienten 

delaktig då allmäntillståndet är försämrat och förmågan till delaktighet är försämrad. För 

att patienten ska kunna vara delaktig krävs information till patienten, denna information 

skall vara individuellt anpassad och övergripa information om hälsotillstånd, de metoder 

för undersökning vård och behandling som finns samt möjligheter att väja vårdgivare 

samt om vårdgarantin (Patientlagen, 2014:821). Som tidigare nämnts ska tvångsåtgärder 

inte användas inom personcentreradvård utan det ska finnas personal, tid och resurser så 

att detta kan undvikas. Brist på tid kan göra att sjuksköterska inte har tid att lyssna in vad 

patienten vill. Personcentreradvård ska hjälpa till att förebygga svåra situationer och 

skapa handlingsplaner då problem uppstår. Tvångs och begränsningsåtgärder skall inte 

användas som hjälp på grund av tidsbrist.  I Sverige finns regelverk för användning av 

tvångs- och skyddsåtgärder, åtgärder som används ska motiveras och dokumenteras 

(Socialstyrelsen, 2017).  

Slutsats 

Resultatet i litteraturstudien visar att sjuksköterskans upplevelse av att vårda personer 

med demenssjukdom inom akutsjukvården ofta ses som en vårdkrävande och inte helt 
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enkel uppgift. Fynden visar brist på kunskap och utbildning när man vårdar personer med 

demens på en akut vårdinrättning. Fynden visar även begränsningar avseende ekonomi 

och samarbete mellan organisationerna. Många faktorer påverkar vårdsituationen och 

dess påverkan på mötet med patienten. Sverige består av en befolkning som blir allt äldre 

och då även en ökad risk för multisjukdom. För att kunna möta denna patientgrupp behövs 

förebyggande åtgärder som underlättar för sjuksköterskan i mötet med personen, för att 

nå ett gott personcentrerat resultat.  

Vi har uppmärksammat ett behov av ett tryggt system för sjuksköterskan att luta sig 

tillbaka mot. Vi anser därmed att det finns behov av ytterligare forskning inom området i 

avseende hur sjuksköterskan bättre kan vårda patienter med demens inom 

akutsjukvården. Vi anser även att det finns behov av utveckling av sjuksköterskornas 

kompetenser och behov av riktlinjer på arbetsplatsen för att stödja sjuksköterskor i deras 

arbete med att vårda demenssjuka patienter i denna miljö. Ett förslag till vidare forskning 

är därför att undersöka kontexter där sjuksköterskorna har fått kunskap om hur man möter 

patienter med demens som söker akutsjukvård för att kunna genomföra kvalitativa studier 

om utbildning och kunskap kan underlätta personcentrerad vård i den speciella 

vårdmiljön.  

  



 

25 

 

 

 

Referenser 

 

Bettany-Saltikov, J. & McSherry, R. (2016). How to do a systematic literature review in 
nursing: a step-by-step guide. (2. ed.) London: McGraw-Hill Education/Open 
University Press. 

 

Blomqvist, K., Orrung Wallin, A. Beck, I. (2016). HKR:s granskningsmall för 
KVALITATIVA studier. Kristianstad: Högskolan Kristianstad.   

 

*Borbasi, S., Jones, J. & Emden, C. (2006). Health professionals’ perspectives of 
providing care to people eith dementia in acute setting: Toward better practice. 
Geriatric Nursing, 27(5), 300–308. 

 

*Chapman, R., Robyn-Ogle, K., Martin, C., Rahman, A., McKenna, B., Barnfield, J. 
(2016) Australian nurses´ perceptions of the use of manual restraint in the Emergency 
Department: a qualitative perspective, 25, 1273-1281. 

 

Clissett, P., Porock, D., Harwood R., & Gladman J. (2012) The challenges of achieving 
person–centred care in acute hospitals: A qualitative study of people with dementia and 
their families. International Journal of Nursing Studies 50 (2013) 1206–1218  

 

Cowdell, F. (2010). Care of folder people with dementia in an acute hospital setting.  
Nursing Standard, 24, (23) 44–45. 
 

Edberg, AK. (2020). Att möta personer med demenssjukdom. (3. ed.). Lund: 
Studentlitteratur. 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: 
värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. (4. ed.). Stockholm: Natur 
& kultur. 

 

Friberg, F. (2017a). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 
kvalitativ forskning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: vägledning för 
litteraturbaserade examensarbeten. (3. uppl., s. 129–140). Lund: Studentlitteratur. 

 

Friberg, F. (2017b). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 
vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (3. ed.). (s. 141–151). Lund: 
Studentlitteratur. 



 

26 

 

 

 

 

*Fry, M., Arendts, G. & Chenoweth, L. (2016). Emergency nurses’ evaluation of 
observational pain assessment tools for older people with cognitive impairment. Journal 
of Clinical Nursing, 26, 1281–1290. 

 

*Fukuda, R., Shimizu, Y. & Seto, N. (2015). Issues experience while administering care 
of patients whith dementia in acute care hospitals: A study based on focus group. 
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being, 10:25828. 

 

*Gallhager, R., Gallhager, P., Roche, M., Fry, M., Chenoweth, L. & Stein-Parbury, J. 
(2016). Nurse´s perspectives of the impact of the older person resources in the 
emergency department and their profile: a mixed methods study. International 
Emergency Nursing, 23(4), 312–316. 

 

Global status report on the public health response to dementia. World Health 
Organization (WHO); 2021. 

 

Handley, M., Bunn, F., Goodman, C. (2019). Supporting general staff to provide 
dementia sensitive care: A realist evaluation. International Journal of Nursing Studies, 
96, 61–71. 

 

Hellström, I. & Hydén, LC. (2016). Att leva med demens. Malmö: Gleerups. 

 

Henricson, M. & Billhult, A. (2017). Kvalitativ metod. I M. Henricson (Red.), 
Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s. 111–120). 
Lund: Studentlitteratur. 

 

Hälso- och sjukvårdslag. [2017:30]. Svensk författningssamling (SFS) -  
Riksdagen. 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30. [2009-05-18]. 
 

*Jacobsohn, G.C., Hollander, M., Beck, A.P., Gilmore-Bykovskyi, A., Werner, N. & 
Shah, M.N. (2019). Factors Influencing Emergency Care by Persons with Dementia: 
Stakeholder Perceptions and Unmet Needs. Journal of the American Geriatrics Society, 
67(4), 711–718. 

 



 

27 

 

 

 

*Keuning-Plantinga, A., Roodbol, P.F., Krijnen, W. P. (2022). Nurses´ perceptions in 
caring for people with dementia in acute hospitals. Journal of clinical Nursing 31:1800-
1816. 

 

*LaMantia, M.A., Messina, F.C., Jhanji, S., Nazir, A., Maina, M., McGuire, S., 
Hobgood, C.D., & Miller, D.K. (2017). Emergency Medical Service, Nursing, and 
Physician Providers’ Perspectives on Delirium Identification and Management. 
Dementia, 16(3), 329–343. 

 

Lundman, B. & Hällgren - Graneheim, U. (2008). Kvalitativ innehållsanalys. I M. 
Granskär & B. Höglund-Nielsen (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 
sjukvård (s.159–172). Lund: Studentlitteratur. 

 

McCormack, B. & McCance, T. (2017). Person-centred practice in nursing and health 
care: theory and practice. (2. ed.). West Sussex, England: Wiley Blackwell. 

 

Nord, M., Östgren, C.J., Marcusson, J. & Johansson, M. (2020). Staff experiences of a 
new tool for comprehensive geriatric assessment in primary care (PASTEL): a focus 
group study. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 38 (2), 132-145. 

 

*Parke, B., Hunter, K.F., Strain, L.A., Marck, P.B., Waugh, E.H. & McClelland, A.J. 
(2012). Facilitators and barriers to safe emergency department transitions for 
community dwelling older people with dementia and their caregivers: A social 
ecological study. International Journal of Nursing Studies, 50, 1206–1218. 

 

Patientlagen. (SFS 2014:821). Socialdepartementet. 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk- 
forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821. [2022-02-09]. 

 

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence 
for nursing practice. (9. ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams 
& Wilkins. 

 

Sandman, L., Kjellström S. (2018). Etikboken. Etik för vårdande yrken. (s 243-247, 
301-302, 315-319). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

*Shannon, K., Cruickshank, M., Grealish, L. (2012). The care of older people with 
dementia in rural Australian hospitals – a case study. Australian journal of advanced 
nursing, 36 (1). 



 

28 

 

 

 

 

 

Shenton, A.K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research  
projects. Education for Information, 22(2), 63–75. 
https://www.pm.lth.se/fileadmin/_migrated/content_uploads/Shenton_Trustworthiness.p
df. [2022-10-25].   

 

Socialdepartementet (2015). Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, 
omsorg och forskning. Stockholm. 
https://www.regeringen.se/4a82e5/contentassets/c4934bcc2ca24fad9119c6a201f91f80/u
tredningen-om-beslutsoformogna-personers-stallning-i-vard-omsorg-och-forskning-del-
1-1--sou-201580. [2022-02-09]. 

 

Socialstyrelsen (2014): Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Rapport 
december 2014. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/statistik/2014-12-4.pdf. [2022-03-27]. 

 

Socialstyrelsen (2017). Nationella riktlinjer. Vård och omsorg vid demenssjukdom 
(Broschyr). Socialstyrelsen. 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (2014). Bättre behandling. Vilka 
vetenskapliga bevis behövs i vården? Stockholm: Statens beredning för medicinsk 
utvärdering.  

 

Svensk Sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska. 
https://www.swenurse.se/download/18.9f73344170c003062317be/1584025404390/kom
petensbeskrivning%20legitimerad%20sjuksk%C3%B6terska%202017.pdf. [2022-02-
05]. 

 

Sveriges Kommuner och Regioner (2021). SIP för äldre. Stockholm. 
https://skr.se/skr/halsasjukvard/patientinflytande/samordnadindividuellplansip/sipforald
re.8958.html. [2022-02-09]. 

 

Svenskt Demenscentrum (2021). Demens ABC. 
https://www.demenscentrum.se/Utbildning. [2023-01-01]. 
 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. 
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-
forskningssed_VR_2017.pdf. [2022-02-28]. 



 

29 

 

 

 

 

*Walsh, B., Dahlke, S., O´Rourke, H. & Hunter, K.F. (2020). Exploring acute care 
nurses´ decision-making in psychotropic PRN use in hospitalized people with dementia. 
Journal of Clinical Nursing, 31, 2024–2035. 

 

*Watkins, S., Murphy, F., Dewar, B., Graham, M. (2018). Caring for an older person 
with dementia in the Emergency Department (ED): An Appreciative Inquiry exploring 
family member and ED nurse experiences. Journal of Clinical Nursing, 28 (15–16), 
2801–2812. 

 

Wikström, J. (2018). Akutsjukvård: omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller 
skada. (3. ed.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Willman, A., Bahtsevani, C., Nilsson, R. & Sandström, B. (2015). Evidensbaserad 
omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. (4. ed.). Lund: 
Studentlitteratur. 

 

Östlund, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 
vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (3. ed.). (s. 59–82). Lund: 
Studentlitteratur.



 

Bilaga 1: Sökschema för litteratursökning på Cinahl 
 

Databas: Cinahl complete 
Datum: 2022-09-01 

Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med demens inom 
akutsjukvården. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1 - Sjuksköterskor nurses [MH] OR  
nurs* OR 
"nursing role" [MH] 
"nurs* role" 

1 013 006  

2 - Upplevelser "qualitative studies" [MH] OR  
"qualitative stud*" OR  
"qualitative research" OR 
 experienc* OR  
interview* OR  
attitud* OR  
perception* OR  
qualitativ* OR 
"focus groups" [MH] OR 
"focus group*"  

1 192 632  

3 - Demens dementia [MH] OR  
alzheimer's* OR  
"alzheimer's disease" [MH] OR 
amentia OR  
dementia 

105 795  

4 - Akutsjukvård "emergency care" [MH] OR  
"emergency medical services" [MH] OR  
emergen* OR 
"critical care" [MH] OR  
"critical care" OR  
"emergency care" OR  
"emergency medical service*" OR 
"emergency nursing" [MH] OR  
"critical care nursing" [MH] OR 
"emergency nurs*" OR  
"critical care nurs*" OR  
"emergency room" 
 

314 321  

5 - Blocksökning S1 AND S2 AND S3 AND S4 159  

Begränsningar 2012–2022, språk: engelska, peer reviewed 103 6 

  

 



 

Bilaga 2: Sökschema för litteratursökning på PsycINFO  
 

Databas: PsycINFO 
Datum: 2022-09-01 

Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med demens inom 
akutsjukvården. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1 - Sjuksköterskor nurses [MH] OR  
"nursing role" OR 
nurs*  

195 537  

2 - Upplevelser "qualitative methods" [MH] OR  
"qualitative stud*" OR  
"qualitative research" OR 
 experienc* OR  
interview* OR  
attitud* OR  
perception* OR  
qualitativ* OR 
"focus group" [MH] OR 
"focus group*"  

2 089 348   

3 - Demens dementia [MH] OR  
alzheimer's* OR  
"alzheimer's disease" [MH] OR 
amentia OR  
dementia 

124 725  

4 - Akutsjukvård "emergency medicine" [MH] OR  
"emergency services" [MH] OR  
"emergency management" [MH] OR  
emergen* OR  
"critical care" OR  
"emergency care" OR  
"emergency medical service*" OR 
"emergency nurs*" OR  
"critical care nurs*" OR  
"emergency room" 
 

109 399  

5 - Blocksökning S1 AND S2 AND S3 AND S4 153  

Begränsningar 2012–2022, språk: engelska, peer reviewed 81 5 

 
 
  



 

 
Bilaga 3: Sökschema för litteratursökning på PubMed 
 

Databas: PubMed 
Datum: 2022-09-01 

Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med demens inom 
akutsjukvården. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1 - Sjuksköterskor nurses [MH] OR  
nurs* OR 
"nursing role" [MH] 
"nurs* role" 

787  

2 - Upplevelser "qualitative studies" [MH] OR  
"qualitative stud*" OR  
"qualitative research" OR 
 experienc* OR  
interview* OR  
attitud* OR  
perception* OR  
qualitativ* OR 
"focus groups" [MH] OR 
"focus group*"  

36 524  

3 - Demens dementia [MH] OR  
alzheimer's* OR  
"alzheimer's disease" [MH] OR 
amentia OR  
dementia 

3 596  

4 - Akutsjukvård "emergency care" [MH] OR  
"emergency medical services" [MH] OR  
emergen* OR 
"critical care" [MH] OR  
"critical care" OR  
"emergency care" OR  
"emergency medical service*" OR 
"emergency nursing" [MH] OR  
"critical care nursing" [MH] OR 
"emergency nurs*" OR  
"critical care nurs*" OR  
"emergency room" 
 

17 181  

5 - Blocksökning S1 AND S2 AND S3 AND S4 0  

Begränsningar Sökning utan begränsningar 0 0 

 
  



 

 

Bilaga 4: Artikelöversikt 

Författare, Titel 

Land, År 

Syfte Urval 

Datainsamlings-metod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Borbasi S., Jones J. & 
Emden C. 

Health professionals’ 
perspectives of providing 
care to people with 
dementia in acute setting: 
Toward better practice 

Australien, 2006 

Att utforska, förstå och 
tolka sjuksköterskors 
och vårdpersonalens 
erfarenheter att hantera 
patienter som har 
demens och har lagts in 
på sjukhus för 
behandling av en icke-
demensrelaterad 
sjukdom och 

2. Ge en omfattande 
beskrivning av den 
aktuella situationen 
inom vården och 
upplevd bättre/bästa 
metoden inom vården 

Ändamålsenligt urval 

3 sjukhus i södra Australien 

23 deltagare: 4 överläkare, 5 kliniska 
sjuksköterskekonsulter, 3 kliniska 
sjuksköterskor, 3 
sjuksköterskeenhetschefer, 1 
forskningssjuksköterska, 2 
arbetsterapeuter, 3 socialsekreterare, 1 
biträdande sjuksköterskechef, 1 
sjukgymnast 

Inklusions- och exklusionskriterier är 
inte beskrivna 

Bortfall av 2 deltagare är presenterat 

Semistrukturerade intervjuer 

Tidpunkt för 
datainsamlingen ej 
presenterat 

25 individuella intervjuer 

Alla forskare analyserade 
datan tematiskt genom att 
använda olika 
tolkningstekniker 

Tolkningsrealismen som 
teoretisk metod 

Etiskt övervägande samt 
etiskt godkännande 

Huvudresultat: 5 
huvudteman 
identifierades ha 
inflytande direkt eller 
indirekt på hur människor 
med demens inom 
akutvården hanteras: den 
byggda miljön, 
organisationens "system" 
eller operativa normer, 
nyckelpersoner inom 
systemet, nuvarande 
konceptet för demensvård 
och idealiskt management 
för demensvård 

Tillförlitligheten stärks, då studien svarar 
på syftet och citaten i resultatdelen är 
beskrivande. 

Metoden är något svagt beskriven. Detta 
sänker studiens verifierbarhet. 

Pålitlighet sänks, då det inte finns någon 
förförståelse beskriven. Men den stärks 
av att alla forskare har deltagit i 
analysen. 

Överförbarheten stärks, då kontexten är 
välbeskriven. 

Fry M., Arendts G. & 
Chenoweth L. 

Emergency nurses’ 
evaluation of 
observational pain 
assessment tools for older 
people with cognitive 
impairment 

Australien, 2016 

Att utforska 
akutsjuksköterskors 
uppfattning om 
genomförbarheten och 
användbarheten av ett 
verktyg för 
smärtbedömning vid 
långt gången demens 
hos personer över 65 år 
med kognitiv 
nedsättning 

Ändamålsenligt urval 

3 akutmottagningar i Australien  

36 sjuksköterskor  

Inklusionskriterier: Akutsjuksköterskor 
med ett minimum av en 
kandidatexamen eller motsvarande som 
har använt PAINAD-verktyget inom sin 
praktik 

Semistrukturerade intervjuer 

6 fokusgrupper under en 12-
veckorsperiod 

För att underlätta analysen 
användes ett systematiskt 
ramverk 

Konstruktivistisk teori 

Etiskt övervägande samt 
etiskt godkännande 

Huvudresultat: Fyra 
teman framkom ur 
analysen: 1) kognitiv 
funktionsnedsättning är en 
barriär för smärthantering; 
2) PAINAD ger struktur 
åt smärtbedömning; 3) 
PAINAD hjälper till att 
förmedla smärtintensitet; 
och 4) val av lämplig 
observation verktyg för 
smärtbedömning 

Tillförlitligheten stärks då studien svarar 
på sitt syfte och citaten som finns med i  
resultatet tyder på att intervjuerna gått in 
på djupet.  

Verifierbarheten stärks då   
metoden är tydligt beskriven och 
intervjufrågorna är presenterade i texten. 

Pålitlighet stärks, då en förförståelse 
finns beskriven och för att flera forskare 
har deltagit i analysen. 

Överförbarheten stärks, då kontexten är 
välbeskriven. 



 

 

Författare, Titel 

Land, År 

Syfte Urval 

Datainsamlings-metod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Jacobsohn G.C., 
Hollander M., Beck, A.P., 
Gilmore-Bykovskyi, A., 
Werner, N. & Shah, M.N. 

Factors Influencing 
Emergency Care by 
Persons with Dementia: 
Stakeholder Perceptions 
and Unmet Needs 

USA, 2019 

Att identifiera läkarnas, 
sjuksköterskornas och 
tjänsteleverantörernas 
syn och erfarenheter av 
otillfredsställda behov, 
som leder till 
akutvårdsanvändning 
bland personer med 
demens som bor på 
boende samt alternativa 
sätt att uppfylla dessa 
behov 

 

Ändamålsenligt urval, snöbollsurval 

27 deltagare: Informella vårdgivare av 
patienter med demens (4), akutläkare 
(4), primärvårdsläkare (5), geriatriska 
vårdgivare (sjuksköterskor och läkare) 
(5), geriatriska tjänsteleverantörer (6), 
ambulanssjuksköterskor (3) 

Inklusionskriterier: vårdgivare, som har 
erfarenhet av att ta hand om person med 
demens i alla stadier av sjukdomen så 
att de ha tillräckligt med perspektiver 

Semistrukturerade intervjuer 

En semistrukturerad guide 
med följdfrågor användes 
för intervjuerna. 
Ljudinspelningar av 
intervjuer transkriberades 
ordagrant 

Tematisk analys som metod 
genom flera forskare 

Etiskt godkännande 

Huvudresultat: 4 
huvudteman 
identifierades: 1) 
systemfragmentering 
påverkar 
akutvårdsanvändningen 
av personer med demens 
(PwD), 2) information, 
beslutsfattande och socialt 
stöd påverkar 
akutvårdsanvändning av 
PwD, 3) 
Akutmottagningar är inte 
byggda för att hantera 
PwD optimalt, 4) metod 
för att förebygga och ta 
hänsyn till akuta 
vårdbehov av PwD. 

Tillförlitligheten stärks, då studien svarar 
på syftet och citaten i resultatdelen är 
beskrivande. 

Metoden är något svagt beskriven. Detta 
sänker studiens verifierbarhet. 

Pålitlighet sänks, då det inte finns någon 
förförståelse beskriven. Men den stärks 
av att flera forskare har deltagit i 
analysen. 

Överförbarheten stärks, då kontexten är 
välbeskriven. 

LaMantia M.A., Messina 
F.C., Jhanji S., Nazir A., 
Maina M., McGuire S., 
Hobgood C.D., & Miller 
D.K. 

Emergency Medical 
Service, Nursing, and 
Physician Providers’ 
Perspectives on Delirium 
Identification and 
Management 

USA, 2017 

Att förstå 
vårdpersonalens 
uppfattningar angående 
identifiering och 
behandling av äldre 
vuxna med delirium, en 
vanlig komplikation vid 
akuta sjukdomar hos 
personer med demens, 
prehospitalt och på 
akutmottagningen 

Ändamålsenligt urval 

2 sjukhus/akutmottagningar i Indiana 

31 deltagare: 11 sjuksköterskor, 11 
ambulanssjuksköterskor, 9 akutläkare 

Inklusions- och exklusionskriterier är 
inte beskrivna 

Semistrukturerade fokusgrupp 
intervjuer 

Tidpunkt för 
datainsamlingen ej 
presenterat 

6 fokusgrupp intervjuer 

2 forskare analyserade 
datan genom allmän 
tematisk analys 

Varje intervju analyserades 
av en granskare, medan en 
andra granskare 
genomförde kodningen och 
temautveckling för att 
stärka validiteten 

Etiskt godkännande 

Huvudresultat: Sju teman. 
Fyra av dessa teman slogs 
sedan samman till två 
större teman med tanke på 
deras överlappande 
innehåll: Intryck av att 
vårda äldre vuxna med 
delirium på akuten, 
Definition av delirium, 
Hinder och strategier för 
att kunna känna igen 
delirium, Strategier och 
erfarenhet för att behandla 
delirium, Åtgärder som 
behövs för att kunna 
förbättra vården för äldre 
vuxna med delirium 

Tillförlitligheten stärks, då studien svarar 
på syftet och citaten i resultatdelen är 
beskrivande. 

Metod delen är svagt beskriven. Detta 
sänker studiens verifierbarhet. 

Pålitlighet sänks, då det inte finns någon 
förförståelse beskriven. Men den stärks 
av att två forskare har genomfört 
analysen. 

Överförbarheten stärks, då kontexten är 
välbeskriven. 



 

 

Författare, Titel 

Land, År 

Syfte Urval 

Datainsamlings-metod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Parke B., Hunter K. F., 
Strain L. A., Marck P. B., 
Waugh E. H. & 
McClelland A. J. 

Facilitators and barriers to 
safe emergency 
department transitions for 
community dwelling 
older people with 
dementia and their 
caregivers: A social 
ecological study 

Kanada, 2012 

Att identifiera faktorer 
som underlättar eller 
försvårar säker 
övergångsvård på 
akuten för äldre vuxna 
med demens och att 
identifiera lösningar, 
som gör att 
sjuksköterskornas roller 
stödjer gerontologisk 
vård, som kan testas i 
framtida studier 

Ändamålsenligt urval 

2 akutmottagningar i Kanada 

24 deltagare: 10 par som vårdar äldre 
vuxna anhöriga, 10 sjuksköterskor som 
jobbar på akutrummet, 4 
sjuksköterskestudenter 

Inklusions- och exklusionskriterier för 
vårdande anhöriga, sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter är utförligt 
beskrivna 

Bortfall av 8 vårdande anhöriga är 
presenterat 

Semistrukturerade intervjuer 

Tidpunkt för 
datainsamlingen ej 
presenterat 

Ljudinspelade intervjuer 60-
90min 

Med hjälp av intervjuerna 
skapades en fotografiskt 
beskrivande journal, 
fokusgrupper hölls för att 
identifiera praktiska 
lösningar för sjuksköterskor 

Constant comparative 
analysis 

Etiskt godkännande 

Huvudresultat: 4 
konsekvenser: att vara 
undertriagerad, vänta och 
oroa sig över vad som är 
fel, tidsbrist med 
bristande uppmärksamhet 
på grundläggande behov, 
relationer och 
interaktioner som leder 
till att man känner sig 
ignorerad, glömd och 
oviktig. Konsekvenserna 
härstammar från ett 
triagesystem, som inte 
kan identifiera en atypisk 
presentation av sjukdom, 
vilket leder till en kaskad 
av sårbarhet av äldre 
personer med demens och 
deras vårdgivare. 

Tillförlitligheten stärks, då studien svarar 
på syftet och citaten i resultatdelen är 
beskrivande. 

Verifierbarheten stärks, då   
metoden är tydligt beskriven i artikeln 
och intervjufrågorna är presenterade. 

Pålitlighet stärks, då förförståelsen finns. 
Men den sänks av att det inte är 
beskrivet om alla forskare har deltagit i 
analysen. 

Urvalet bestod av deltagare från Kanada.  
Kontexten är väl beskriven, vilket stärker 
studiens överförbarhet. 

Watkins S., Murphy F., 
Dewar B., Graham M., 

Caring for an older person 
with dementia in the 
Emergency Department 
(ED): An Appreciative 
Inquiry exploring family 
member and ED nurse 
experiences. 

Irland, Skottland, 2018 

Att generera insikter om 
vad som är viktigt och 
uppskattas av anhöriga 
till äldre personer med 
demens på 
akutmottagningen. Att 
utforska erfarenheter av 
akutsjuksköterskor som 
tar hand om äldre 
personer med demens 
under en period. 

Ändamålsenligt urval 

1 akutmottagning i sydvästra Irland 

12 sjuksköterskor, 15 anhöriga 

Inklusionskriterier är bara beskrivna för 
anhöriga: anhöriga som följde med en 
äldre person med demens till 
akutmottagningen under de senaste 12 
månaderna 

Semistrukturerade individuella 
intervjuer 

Datainsamling mellan 
februari 2017 och mars 
2018 

Ljudinspelade intervjuer 30-
75min 

Tematisk analys 

Etiskt övervägande samt 
etiskt godkännande 

Huvudresultat: Två teman 
framkom ur analysen: 
Vad är viktigt för 
familjemedlemmar med 
fyra underteman och 
utmaningar för 
familjemedlemmar och 
sjuksköterskor på 
akutmottagningen med 
två underteman. 

Tillförlitligheten stärks, då studien svarar 
på syftet och citaten i resultatdelen är 
beskrivande. 

Verifierbarheten stärks, då metoden är 
tydligt beskriven i och intervjufrågorna 
är presenterade. 

Pålitlighet stärks, då förförståelsen finns. 
Men den sänks av att det inte är 
beskrivet om flera forskare har deltagit i 
analysen. 

Urvalet bestod av deltagare från Irland. 
Kontexten är väl beskriven, vilket stärker 
studiens överförbarhet. 



 

 

Författare, Titel 

Land, År 

Syfte Urval 

Datainsamlings-metod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Chapman R., Robyn-Ogle 
K., Martin C., Rahman 
A., McKenna B., & 
Barnfield J. 

Australian 
nurses´perceptionsof the 
use of manual restraint in 
the Emergency 
Department: a qualitative 
perspective- 

Australia, 2016 

Utforska 
akutsjuksköterskors 
uppfattning om 
användningen av 
manuell fasthållning. 
 

Bekvämlighetsurval – Snöbollsurval.  

15 Sjuksköterskor 

Inklusionskriterier: Ska ha varit med i 
situation med fasthållning. 

Tre ED mott i huvudstadsområdet. 

Semistrukturerade intervjuer 

Ljudinspelade intervjuer 
som transkriberades 
ordagrant.   

Intervjutid 20–50 min.  

Intervjuguide med fasta 
frågor. 

Intervjuer avslutades efter 
datamättnad. 

Etiskt godkännande 

Huvudresultat:  

Manuell fasthållning 
förekom ofta vid varje 
skift och dokumenterades 
för det mesta inte.  
SSK ansåg inte att 
manuell fasthållning 
räknades formellt. 
 
Framkom kunskapsbrist 
och brist på utbildning 
 

Tillförlitligheten stärks, då studien svarar 
på syftet och citaten i resultatdelen är 
beskrivande. 

Metoden något svag beskriven. Ingen tid 
anges när intervjuer utfördes. 

Pålitligheten stärks då flera forskare 
deltog i analysen. Sänks pga ingen 
förförståelse är beskriven. 

Bias minskas då fasta frågor används.  

Kontexten är välbeskriven.  

Walsh B., Dahlke S., 
O´Rourke H & Hunter 
K.F. 

Exploring acute care 
nurses´ decision-making 
in psychotropic PRN use 
in hospitalized people 
with dementia. 

Kanda 2020 

Förstå hur 
akutsjuksköterskor 
fattar beslut om att 
administrera psykotropa 
läkemedel vid behov till 
inlagda personer med 
demens.  
 

Målmedvetet urval 

9 sjuksköterskor 

Ett sjukhus i västra Kanada. 

Inklusionskriterier: Sjuksköterskor som 
var vana att administrera psykotropa 
läkemedel och vårdade patienter med 
demensdiagnos.  

Semistrukturerade intervjuer 

 

Ljudinspelade intervjuer 
som transkriberades 
ordagrant. Konventionell 
innehållsanalys, sedan togs 
nyckelbegrepp ut och text 
analyserades.   

Etiskt godkännande och 
samtyckeformulär ifyllda 

Huvudresultat: Tre teman; 
Legitimering av 
medicinering mot oönskat 
beteende, upprätthålla 
rutin och 
framtidsberättelse.  

Lite eller inger nämndes 
om att bedöma om 
beteende orsakades av 
fysisk åkomma. PNR sågs 
om ett rimligt alternativ 
till fysiska begränsningar, 
användes ofta. 
Organisations- och 
enhetsrutiner i hög grad 
påverkat 
sjuksköterskornas 
beslutsfattande 
 

 

Tillförlitligheten stärks då studien svarar 
på syftet.  

Metoden något kort beskriven, sänker 
verifierbarheten. 

Flera. Forskare har deltagit i studien. 
Ingen förförståelse beskrivs. 

Överförbarheten stärks då kontexten är 
väl beskriven.  



 

 

Författare, Titel 

Land, År 

Syfte Urval 

Datainsamlings-metod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Fukuda R., Shimizu Y. & 
Seto N. 

Issues experience while 
administering care of 
patients whith dementia in 
acute care hospitals: A 
study based on focus 
group interviews. 

Japan, 2015 

Att utforska de 
utmaningar som 
sjuksköterskor står inför 
när det gäller att ge vård 
till patienter med 
demens på akutsjukhus i 
Japan 
 

Fokusgruppsintervjuer.  

10 sjukhus valdes med både med- och 
kirurgi spec, 6 av dessa valde att delta i 
studien.  

50 Sjuksköterskor  

Inklusionsskriterier:> 3 års erfarenhet. 

Exklusionskriterier: Chefer och iva ssk. 

Enskilda intervjuer 1–1,5 h.  

febr – dec 2008 

Ljudinspelningar av 
intervjuer transkriberades 
ordagrant. 

Analys genom uttagtema 
samt grupp av flera 
forskare. 

Etiskt godkännande  

Huvudresultat: 

Upplevelse av 
problematiska 
patientbeteenden, 
återkommande problem 
och problem som 
påverkar många på avd. 
Uppmärksammades även 
brist på erfarenhet samt 
samarbete i 
organisationen. 
 

 

Tillförlitligheten stärks då resultatet 
svarar på syftet.  

Metoden är tydligt beskriven.  

Pålitlighet sänks då ingen förförståelse 
finns. Stärks då flera forskare deltagit.  

 

Keuning-Plantinga A., 
Roodbol P. F., Krijnen W. 
P & Finnema E.J. 

Nurse´s perceptions in 
caring for people with 
dementia in Dutch cute 
hospitals.  

Nederländerna, 2019 

beskriva omvårdnad för 
patienter med demens 
på akutsjukhus, samt 
beskriva den 
tillhandahållna 
omvårdnaden och 
sjuksköterskors attityder 
och uppfattningar om 
vård av patienter med 
demens och utforska 
hur sjuksköterskor 
hanterar utmanande 
beteende  
 

 

 

 

 

Bekvämlighetsurval gällande urval från 
sjukhus. Självvald från sociala medier. 

Inklusionskrieterier: Arbetet> 3 
månader som sjuksköterska.  

Enkät 542 sjuksköterskor. 
Svarsfrekvens 229 (42%) 

Från sju sjukhus, medicinsk- geriatrisk-, 
medicinsk-, kirurgisk- alt IVA-avd 

Tvärsnittsstudie. Deltagare 
svarade på online enkät.  

 juni 2018 – juli 2018 

Etiskt godkännande 

 Tillförlitligheten stärks då studien svarar 
på syftet. 

Metoden är tydligt beskriven.  



 

 

Författare, Titel 

Land, År 

Syfte Urval 

Datainsamlings-metod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

Gallhager R., Gallhager 
P., Roche M., Fry M., 
Chenoweth L. & Stein-
Parbury J. 

Nurse´s perspectives of 
the impact of the older 
person resources in the 
emergency department 
and their profile: a mixed 
methods study. 

Australien 2015 

Undersöka vilken grupp 
av äldre som 
sjuksköterskan upplever 
kräver mest 
omvårdnadsresurser och 
att profilera denna 
undergrupp från ED 
data uppsättningen, 
inklusive illustrativa fall 

 

Mixad metoddesign. 

Akutmottagning, universitetssjukhus 
Sydney 

27 sjuksköterskor, 45% av 
sjuksköterskorna på mott. 

Focusgruppsintervju. Semistrukturerade 
intervjuer 

Granskning av journaler, sökande> 60 
år men en eller flera kroniska 
diagnoser.  Målinriktat urval 13 
journaler för djupare granskning.  

 

 

Semistrukturerade 
gruppintervjuer, öppna 
frågor med 
uppföljningsfrågor. med 6–
12 deltagare / grupp under 4 
veckor, sept – okt 2011. 
Även anonymt 
frågeformulär.  

Etiskt godkännande 

Huvudresultat: De 
patienter som upplevdes 
mest resurskrävande var 
pat med kroniska 
diagnoser ofta flera, som 
kom ofta till 
akutmottagningen, 
patienter demens beskrevs 
som särskilt 
resurskrävande. Dessa 
patienter fick ofta även en 
längre tid på akutmott pga 
vårdavd / specialisters 
ovilja att ta över vård.  

Tillförlitligheten stärks då resultatet 
svarar på syftet.  

Pålitligheten försvagas något av att det är 
oklart hur många av sjuksköterskorna 
som är eniga i beskrivning.  

Urvalet var frivilligt för de som arbetade 
på akutmott, nästan hälften bortfall.  

Veriferbarheten stärks då metoden är 
tydligt beskriven. 

Shannon K., Cruickshank 
M. & Grealish L. 

The care of older people 
with dementia in rural 
Australian hospitals – a 
case study 

Australien, 2012 

 

 

 

 

Undersöka hur 
sjuksköterskor på 
landsbygdens sjukhus 
vårdar personer med 
demenssjukdom. 

 

Ändamålsenligt urval 

21 sjuksköterskor. 3 patienter 
observerades. På något av tre 
landsbygdssjukhus i New South Wales. 

Inklusionskriterier:  

Sjuksköterskor som arbetade på någon 
av de tre sjukhusens vårdavdelningar. 
Akutmottagning samt IVA 
exkluderades,  

Patienter med demensdiagnos.  

Semistrukturerade intervjuer, 

Semistrukturerade 
intervjuer, ljudinspelades, 
ca 30–60 min. 

Observationer av vårdmiljö 
sammanlagt ca 12 h. 

Begrepp grupperades 
induktivt i kategorier och 
sedan teman.  

Trovärdighet stärks genom 
datatriangulering 

 Data samlades in mellan 
juni – augusti 2011. 

Etiskt övervägande och 
godkännande 

Huvudresultat: tre tema 
utvecklades i analys, 
”risk/återhållsamhet, 
”övervakad vandring” och 
”hålla människor nära 
hemmet” 

Tillförlitligheten stärks då studien svarar 
på syftet.  

Flera forskare har funnits med i studien.  

Verifierbarheten stärks då metoden är 
tydligt beskriven.  



 

 


