Stipendiater:
Madeleine Åkerman
Jenny Stavem

Motivering:
Madeleine Åkerman och Jenny Stavem har utbildat sig till specialistsjuksköterskor – med
inriktning demensvård och har under sin utbildningstid visat stort engagemang för
omvårdnaden av personer med demenssjukdom.
Madeleine Åkerman och Jenny Stavem är föredömen för omvårdnadsutvecklingen och det
personcentrerade förhållningssätt inriktat omvårdnaden och synen på personer med
demenssjukdom. Vidare har Madeleine Åkerman och Jenny Stavem visat fördjupade
kunskaper inom huvudområdet via de självständiga arbeten som skrivits med inriktning mot
demensvård där de visat såväl goda ämnes- som metodkunskaper.
Madeleines uppsats visar att sjuksköterskors upplevelse av att vårda personer med
demenssjukdom inom sluten hälso- och sjukvård bottnar i tre teman; Upplevelse av att vårda,
Upplevelse av frustration och emotionell stress samt Upplevelse av att sätta patientsäkerhet
före patientens behov. I sin slutsats visar Madeleine att sjuksköterskor i sluten hälso- och
sjukvård upplever att vården av personer med demenssjukdom är tidskrävande och på grund
av vårdens organisatoriska struktur och rutiner skapas frustration och emotionell stress. Sluten
hälso- och sjukvård med dess organisation och rutiner främjar inte vården för personer med
demenssjukdom.
Jennys uppsats handlar om sjuksköterskors erfarenheter av möten med kvinnor 65 år och äldre
med demenssjukdom, som utsatts för våld i nära relationer i ordinärt boende. Uppsatsen visar
att de vanligaste våldsutövarna är makar/manliga partner och att en ansträngd och utlämnad
anhörigvårdarsituation kan leda till våldsutövning. Kvinnornas våldsutsatthet förmedlas till
sjuksköterskan via kroppsspråk, beteendeförändringar och identitetsförvirring. Möten med
den våldsutsatta kvinnan kan framkalla en känsla av sårbarhet hos sjuksköterskor. I sin
slutsats menar Jenny att anhöriga och vård- och omsorgspersonal behöver få kunskap om
demenssjukdomar och våld för att kunna förebygga våld. Dessutom är anhöriga i behov av
tidig information och stöd från olika professioner inom hälso- och sjukvården och från den
kommunala vården och omsorgen.
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