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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Antalet patienter med demenssjukdom ökar globalt. Sjukdomen är obotlig, dock 
kan dess förlopp bromsas upp om den upptäcks i tid. På grund av den kraftiga ökningen, blir 
dessa patienter synliga inom såväl kommunal vård som i hälso- och sjukvården. 
Personligheten hos patienter med demenssjukdom undergrävs då sjukdomen blir mer 
påtaglig, ofta på grund av bristande kommunikationsförmåga. Detta kan inverka på 
möjligheten för sjuksköterskor att ge personcentrerad vård. Syfte: Syftet är att beskriva 
sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad vård inom demensvården. Metod: 
Systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes med endast kvalitativa artiklar. 
Resultat: Analysen av artiklarna genererade i två huvudteman. Dessa är sjuksköterskors 
inre -och yttre förutsättningar samt fyra subteman som är att kunskap har betydelse, att 
relationer har betydelse, att miljön har betydelse samt att tiden har betydelse. Slutsats: För 
att kunna arbeta utifrån personcentrerad vård behöver sjuksköterskor rätt förutsättningar för 
detta. Sjuksköterskor behöver tillräckligt med tid för vårdande, utökad kunskap samt en god 
relation till såväl patienter med demenssjukdom som till dennes anhöriga. Vidare bör miljön 
vara anpassad till patienters behov för att personcentrerad vård ska kunna utövas. 
 
Nyckelord: Demens, förhållningssätt, kvalitativ, litteraturstudie, personcentrerad vård. 
   



 
 

ABSTRACT 
 
Background: The number of people with dementia is increasing globally. The disease is 
incurable, however, its course of action can be slowed down if it is detected in time. Due to 
the sharp increase, these people become visible in both municipal care and health care. The 
personality of a person with dementia is undermined when the disease becomes more 
apparent, often due to lack of communication ability. This may affect the possibility for 
nurses to provide person-centered care. Aim: The purpose is to describe the nurses' 
experiences of person-centered care in dementia care Method: Systematic literature study 
with descriptive synthesis with only qualitative articles. Result: The analysis of the articles 
generated in two main themes. These are nurses' internal and external conditions, as well as 
four sub-themes that are the importance of time that knowledge is important, that 
relationships are important, that the environment has meaning, and that time is important. 
Conclusion: In order to be able to work from person-centered care, nurses need the right 
conditions for this. Nurses need enough time for caring, extended knowledge and a good 
relationship with patients with dementia as well as with their relatives. Furthermore, the 
environment should be adapted to the patients need for person-centered care to be practiced. 
 
Keywords: Approach, Dementia, literature study, person-centered care, qualitative  
 
 
 
 



INNEHÅLL 

1 INLEDNING ....................................................................................................................... 1 

2 BAKGRUND ..................................................................................................................... 1 

 Centrala begrepp ....................................................................................................... 1 

2.1.1 Demenssjukdom ................................................................................................ 2 

2.1.2 Sjuksköterskeprofessionen ................................................................................ 3 

2.1.3 Patient ................................................................................................................ 3 

2.1.4 Personcentrerad vård ......................................................................................... 3 

 Vårdvetenskapliga perspektiv .................................................................................. 4 

2.2.1 Kitwoods teori om personcentrerad vård inom demenssjukvården ................... 4 

 Lagar och styrdokument med betydelse för personcentrerad vård ..................... 5 

 Tidigare forskning ..................................................................................................... 6 

2.4.1 Patienter med demenssjukdoms perspektiv på personcentrerad vård .............. 6 

2.4.2 Anhörigas perspektiv på personcentrerad vård ................................................. 7 

 Problemformulering .................................................................................................. 8 

3 SYFTE ............................................................................................................................... 8 

4 METOD ............................................................................................................................. 9 

 Datainsamling och urval ........................................................................................... 9 

 Analysmetod ............................................................................................................ 10 

4.2.1 Tabell 1 – Exempel på analysprocessen med nyckelfynd, tema och subtema 11 

 Etiska överväganden ............................................................................................... 11 

5 RESULTAT ..................................................................................................................... 12 

5.1.1 Tabell 2 – Valda teman och subteman ............................................................ 12 

 Sjuksköterskors inre förutsättningar ..................................................................... 13 

5.2.1 Att kunskapen har betydelse ............................................................................ 13 

5.2.2 Att relationer har betydelse .............................................................................. 14 

 Sjuksköterskors yttre förutsättningar ................................................................... 15 

5.3.1 Att miljön har betydelse .................................................................................... 15 

5.3.2 Att tiden har betydelse ..................................................................................... 16 



6 DISKUSSION .................................................................................................................. 17 

 Resultatdiskussion .................................................................................................. 17 

 Metoddiskussion ..................................................................................................... 19 

 Etisk diskussion ...................................................................................................... 21 

7 SLUTSATS ..................................................................................................................... 21 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING ............................................................................ 22 

REFERENSLISTA ................................................................................................................. 23 

BILAGA A. SÖKMATRIS ........................................................................................................ 1 

BILAGA B. KVALITETGRANSKNINGSTABELL ................................................................... 2 

BILAGA C. ARTIKELMATRIS ................................................................................................ 1 

 
 
 
 



 1 

1 INLEDNING  

Demenssjukdom klassas idag som en folksjukdom då den ökar drastiskt i samhället. 
Dessa patienter blir synliga på såväl kommunala boenden som på sjukhus, varför det är 
viktigt för grundutbildade sjuksköterskor att ha kännedom om hur arbetet kring 
personcentrerad vård ska bedrivas, och hur den ska utvärderas för att uppnå fullgoda 
resultat. Den personcentrerade vården bygger på partnerskap mellan sjuksköterskor och 
patienten med demenssjukdom där varje part har ömsesidig respekt gentemot varandra. Att 
sjuksköterskor är lyhörda gentemot patientens upplevelse och berättelse främjar vården av 
denne. Författarna till detta examensarbete har arbetslivserfarenhet från demensvården, 
samt finner att svårigheter finns kring att kunna arbeta personcentrerat med fokus inom 
demensvården. Detta då det dagliga arbetet ofta fortlöper utan reflektion samt att patienter 
med demenssjukdom är tidskrävande i sin omvårdnad. Att arbeta med dessa patienter kräver 
ett flexibelt och öppet sinne, då det många gånger är svårt att bemöta de svårigheter som 
finns kring kommunikationen. Vi är därför intresserade av sjuksköterskors erfarenheter av 
personcentrerad vård inom demensvården. Akademin för hälsa, vård och välfärd har sedan 
år 2013 bedrivit ett projekt där samarbete sker mellan kliniska verksamheter och 
campusförlagd utbildning. Utifrån detta samarbete presenteras intresseområden för 
forskning som efterfrågas. Intresse för valt område väcktes då författarna till examensarbetet 
fick tillgång till de förslag på intresseområden som Mälardalens Högskola presenterade. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden innehåller beskrivningar av de centrala begreppen som är demenssjukdom, 
sjuksköterskors profession, patient, samt personcentrerad vård. Vidare presenteras 
vårdvetenskapligt perspektiv med en presentation av Kitwoods teori, relevanta lagar och 
styrdokument med betydelse för personcentrerad vård, samt tidigare forskning. Slutligen 
kommer examensarbetets problemformulering att tydliggöras. 

 Centrala begrepp 
I följande avsnitt kommer en beskrivning av de centrala begreppen demenssjukdom, 
sjuksköterskors profession, patient samt personcentrerad vård inom detta examensarbete att 
presenteras. 
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2.1.1 Demenssjukdom 

Idag lider var femte person i Sverige över åttio år av någon form av demenssjukdom vilket 
innebär en ökning på cirka 20,000 – 25,000 personer per år. Uppskattningsvis lider 160.000 
personer av demenssjukdom idag i Sverige (Socialstyrelsen, 2016). Demenssjukdom är ett 
samlingsnamn för olika symtom som uppkommer till följd av förändringar i hjärnan. 
Demenssjukdomen har en varierande symtombild beroende på vilket område i hjärnan som 
är drabbat. Exempel på symtom som kan uppstå i det senare stadiet av sjukdomen är 
förvirring, oro, aggression och inkontinensproblematik (Edberg, 2014). Sjukdomen utvecklas 
successivt beroende på var i hjärnan sjukdomen finns (Socialstyrelsen, 2017). 
Demenssjukdomar förekommer i olika stadier beroende på hur långt fortskriden sjukdomen 
är. Dessa olika stadier är lindrig demenssjukdom, måttlig demenssjukdom och svår 
demenssjukdom. Beroende på i vilket stadie som patienten befinner sig i varierar symtomen 
(Edberg, 2014). Kännetecken vid lindrig demenssjukdom är svåra att urskilja då patienten är 
fungerande i vardagen och klarar av att utföra vardagliga sysslor utan större anmärkning. Det 
är inte ovanligt att omgivningen uppfattar patienten som frisk. Vid måttlig demenssjukdom 
är minnet påtagligt påverkat. Patienten i fråga klarar inte av de vardagliga sysslorna denna 
tidigare utfört, behöver ofta stöd i tillvaron samt tappar lätt koncentrationen om distraktion 
uppstår. Vid svår demenssjukdom har patienten svårt att utföra rörelser, svårt att gå och är 
inkontinent. Behovet av hjälp från andra är här stort. Demenssjukdomar finns i både primära 
och sekundära variationer. Med primära demenssjukdomar menas att den aktuella 
demenssjukdomen är orsaken till sjukdomstillståndet. Dessa demenssjukdomar kan 
exempelvis vara Alzheimers sjukdom som är den vanligaste. Vidare finns även 
frontallobsdemens samt Lewybody-demens. Med sekundär demenssjukdom menas de 
demenssjukdomar som inte orsakas av en progredierande sjukdom i hjärnan utan på orsaker 
som exempelvis hjärnskador, förgiftningar, blödningar eller proppbildning. Ett mer akut 
insjuknande ses vid dessa tillstånd i hjärnan. Demenssjukdom är en stor folksjukdom som 
leder till svårigheter gällande logiskt tänkande samt abstrakt tänkande. Demenssjukdomen 
leder också till att patienten får svårigheter gällande tolkning av sin omgivning. På grund av 
detta leder demenssjukdomen till en otrygghetskänsla hos den drabbade (Ragneskog, 2013). 
Patienten som drabbats av en demenssjukdom behöver vistas i en miljö denne känner igen 
och känner sig trygg i. Problem kan uppstå då denne utsätts för nya intryck som avviker från 
det normala i dennes vardag. Detta kan exempelvis vara ny personal, ny vårdmiljö och nya 
behandlingar. Demenssjukdomen är i stort sett obotlig, dock har senaste tidens forskning lett 
fram till att förloppet kan bromsas upp med hjälp av läkemedel om sjukdomen upptäcks i tid. 
Den drabbades förmåga att anpassa sig till nya situationer blir försämrad vilket gör att 
relationen till andra människor påverkas och försvåras. Demenssjukdom leder ofta till att 
närminnet försämras kraftigt vilket gör att patienten sällan minns det som just har hänt. 
Dock har denne ofta kvar i minnet, de händelser som skett längre tillbaka i tiden (Innes, Kelly 
& Dincarslan, 2011).  
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2.1.2 Sjuksköterskeprofessionen 

En profession definieras av att den dels vilar på en vetenskaplig grund för det aktuella 
kunskapsområdet, dels att professionen följer de etiska regler som finns uppsatta för 
yrkesprofessionen, samt att yrket värderas som högt i samhället och innehar tillhörighet till 
någon form av nationell organisation. Dessa kriterier uppfylls varpå sjuksköterskeyrket 
klassas som en egen yrkesprofession. Sjuksköterskeyrket kräver legitimation och har 
vårdvetenskapen som utgångspunkt. Sjuksköterskors specialkompetens är omvårdnad som 
till stor del bygger på mötet mellan patient och sjuksköterskor (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2016). Sjuksköterskeyrket är en profession som grundar sig i 
humanvetenskapen. Detta för att begreppet omvårdnad blivit allt mer centralt i 
yrkesbeskrivningen. Vidare framkommer det att det går att identifiera två olika perspektiv för 
sjuksköterskeyrket. Ett perspektiv är det redan nämnda humanvetenskapen där 
sjuksköterskor ser på personen denne vårdar som en helhet och grundar omvårdnaden på 
dess unika behov. Det andra perspektivet som kan urskiljas inom professionen är det 
medicinska perspektivet där sjuksköterskors fokus ligger på den medicinska behandlingen. 
Sjuksköterskors utmaning i framtiden ligger i att hitta en hållbar och användbar strategi som 
verktyg för att kunna ha patientens hälsa i fokus. På så sätt kan sjuksköterskor förebygga 
lidande hos patienten. (Jakobsson Ung & Lützén, 2014). 
Sjuksköterskor behöver ha ett gott empatiskt förhållningssätt när det gäller att utöva god 
vård när det gäller vården av patienter med demenssjukdom (Digby, 2016). 

2.1.3 Patient 

Ordet patient definieras som den lidande. Patient är den person som på något vis är i kontakt 
med hälso -och sjukvården för en särskild åkomma eller ett besvär som kräver behandling, 
omvårdnad eller särskilda råd (Nationalencyklopedin, 2018). Patienten är alltid i underläge 
gentemot sjuksköterskor då patienten är i ett sårbart läge såväl fysiskt som psykiskt. Vid 
ankomst till en vårdinrättning känner sig redan patienten maktlös och lidande samt 
beroende av andra. De tappar sin personliga integritet och autonomi vilket förvärras om 
sjuksköterskor inte skapar en allians med patienten utan ser på patienten ur ett jag – det 
perspektiv istället för ett jag-du perspektiv. Klagomål gällande ojämlikheten gentemot 
patient och sjuksköterskor inte främjar en god vård. Att sjuksköterskor har ett objektifierat 
synsätt på patienten är heller inte främjande för vården av patienten (Snellman, 2013).  

2.1.4 Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård är ett begrepp som växt fram ur det tidigare använda begreppet 
patientcentrerad vård vilket beskrivs som en modell utformad för omvårdnad under tidigt 
1900-tal. Syftet med denna modell var att fokus låg på patientens sjukdomstillstånd och 
botandet av detta. Successivt växte dock begreppet personcentrerad vård fram då man ansåg 
att patienten behövde ses ur ett helhetsperspektiv och inte endast ur ett sjukdomsperspektiv. 
Ur begreppet patientcentrerad vård växte det nya begreppet personcentrerad vård fram som 
idag ersätter begreppet patientcentrerad vård. (Eldh, 2014). Patientcentrerad vård har 
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utformats till en idealbild av hur vården på olika inrättningar ska bedrivas. Stort fokus ligger 
på att patientens egna önskemål ska tas till vara på. För att detta ska kunna genomföras är ett 
gott ledarskap och en god kompromiss gentemot patienten viktig. Det framkommer att tre 
olika stadier av hur patientcentrerad vård genomförs finns där studierna genomförs. Dessa är 
väletablerad, medeletablerad eller dåligt etablerad funktion av genomförandet av 
patientcentrerad vård. Slutsatsen av detta var att patientcentrerad vård tappar sin funktion 
om den inte efterföljs i praktiken i verksamheterna (Fix et. Al., 2018). Personcentrerad vård 
är ett 20 år gammalt begrepp som kan härledas till patientens delaktighet i vården, dennes 
autonomi samt känslan av sammanhang. Att se hela personen bakom en diagnos eller 
sjukdom är centralt och är ett omfattande arbetssätt inom sjukvården (Eldh, 2015). 
Personcentrerad vård är det vårdutövandet som sker när sjuksköterskor värnar om 
patientens självbestämmande, integritet samt önskar att tillfredsställa de mänskliga 
grundläggande behoven såsom andliga, psykosociala och fysiska. Sjuksköterskor ska 
respektera patientens tolkning av världen och utifrån denna kunna utforma en god vård 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Det är ett idealiskt arbetssätt att arbeta utifrån 
personcentrerad vård vid omvårdnad av patienter med demenssjukdom. Utmaningar finns 
dock då patienten måste flyttas från ett ordinarie boende till en akut sjukvårdsinrättning då 
den personcentrerade vården inte uppnår samma standard som på ett demensboende där 
patienten vistas under en längre tid (Clissett, Porock, Harwood & Gladman, 2013). 
Sjukvården uppger att verksamheterna vill arbeta ur ett personcentrerat perspektiv i 
vårdandet. Dock är det konstaterat att det finns få bevis på att relationen mellan patienter 
och sjuksköterskor, är tillfredsställande gällande den personcentrerade vården på sjukhus 
(Digby, 2016). 
 

 Vårdvetenskapliga perspektiv 
Det vårdvetenskapliga perspektivet som valdes till detta examenarbete är Kitwoods teori 
(1997) angående personcentrerad vård inom demenssjukvården. Teorin valdes då den 
inriktade sig på demensvården vilket är det huvudfokus som detta examensarbete har. 
Kitwood tar upp det arbetssätt samt de relevanta verktyg som finns att tillgå vid vården av en 
person patienter med demenssjukdom. 

2.2.1 Kitwoods teori om personcentrerad vård inom demenssjukvården 

När patienter med demenssjukdom kommer i kontakt med vården förloras deras integritet, 
och deras personlighet osynliggörs. Detta på grund av att sjukdomen upptar fokus från 
vårdandet och därigenom hamnar personligheten hos patienter med demenssjukdom i 
bakgrunden. Personligheten ska vara det främsta att ha i beaktande före sjukdomen. 
Problemen som uppstår kring detta i vården beror på den bristande kunskap och utbildning 
som finns om demenssjukdomar. Om fokus ligger på personligheten hos patienten, kommer 
detta öka välbefinnandet och på så vis uppfylls personcentrerad vård. Om detta inte sker, 
leder det till ett försämrat mående och en skadad integritet hos dessa patienter. Patienter 
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med demenssjukdom innehar fortfarande samma behov, känslor och önskningar som en 
person utan denna sjukdom. Det är därför viktigt att inte fokusera på sjukdomen hos en 
patient med demenssjukdom, då detta kan leda till att fokus läggs på vad personen inte klarar 
av att utföra. Om sjuksköterskor istället fokuserar på patientens unika behov och vilka 
resurser denne har kan en god personcentrerad vård uppnås (Kitwood, 1997).  
 
Personcentrerad vård kan liknas vid exempelvis ett bord där bordsskivan symboliserar kärlek 
vilket är det centrala inom personcentrerad vård. Denna bordsskiva vilar på fyra ben; 
inkluderande, anslutning, sysselsättning samt tröst. Inkluderande handlar om att 
vara en del i ett större sammanhang där patienter med demenssjukdom känner tillhörighet 
med andra människor. Detta är en central byggsten i aktuell teori då den sociala tillvaron 
annars kan begränsas. Anslutning handlar om kontakten gentemot familj och vänner, det 
vill säga att patienten är sammanlänkad med dessa. Detta då behovet av kontakten till familj 
och vänner ökar då demenssjukdomen skapar en osäkerhet hos dessa patienter. 
Sysselsättning handlar om att ha en aktivitet i vardagen som dessa patienter finner 
meningsfulla. Dessa aktiviteter ska vara anpassade efter patienters förmågor och färdigheter. 
På så vis känner dessa patienter att vardagen har en värdefull betydelse. Tröst är ytterligare 
ett behov som ska tillfredsställas i vården av dessa patienter. Med detta menas att oro, sorg 
och smärta lindras genom kärlek och närhet. Patienter med demenssjukdom upplever ofta 
sorg i samband med sjukdomen då dess förmåga att klara saker de tidigare kunnat utföra är 
påverkad. På grund av detta ökar behovet av att känna närhet och kärlek. Centralt för dessa 
fyra behov är att samtliga bygger på kärlek. Detta innebär att sjuksköterskor ska kunna 
tillgodose det grundläggande behovet av kärlek hos dessa patienter. Då förmågan att kunna 
förmedla sina behov är nedsatt hos patienter med demenssjukdom är det viktigt att 
sjuksköterskor har kunskap om hur dessa brukar uttrycka sig då behovet av något av 
ovanstående uppstår. Det är också viktigt att sjuksköterskor bär på en inre önskan om att 
vårda på ett kärleksfullt -och respektfullt sätt. Tillgodoses dessa samtliga behov uppnås en 
god personcentrerad vård inom demenssjukvården (Kitwood, 1997). 

 Lagar och styrdokument med betydelse för personcentrerad vård 
All vård ska bedrivas på så sätt att denna värnar om människors lika värde samt att den skall 
värna om människans integritet och värdighet samt självbestämmande (Hälso -och 
sjukvårdslagen, SFS 2017:30). Vården ska genomföras så att patientens integritet, 
delaktighet och självbestämmande främjas. 3 kap §1 beskriver tydligt hur information kring 
patientens hälsotillstånd ska involvera individen i fråga. Denne ska göras delaktig i de beslut 
som fattas och vara väl informerad om de olika behandlingsalternativ som finns 
(Patientlagen, SFS 2014:821). Socialstyrelsen har framtagit ett dokument med nationella 
riktlinjer för vårdandet av patienter med demenssjukdom. Sjuksköterskor eller annan 
vårdpersonal ska arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Detta innebär att 
sjuksköterskor värnar om patienten bakom sjukdomen, ser till dennes egna önskningar och 
unika behov. Patienten skall bemötas och få sina behov tillgodosedda trots ändrade 
funktioner i det dagliga livet. Sjuksköterskor ska också ha en förmåga att bedöma vad som är 
det mest lämpliga i vården kring demenssjukdomen. Detta för att undvika försämring i 
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sjukdomsbilden. Sjuksköterskor ska också ha förståelse för patientens upplevelser av världen 
trots att dessa ibland inte är realistiska. Det är tolkning av världen gjord av patienten som är 
det viktiga varför sjuksköterskor ska bemöta detta. Sjuksköterskor ska också se till att 
patienter involveras i ett socialt nätverk för att tillfredsställa det sociala behovet. 
Sjuksköterskor ska även se till att patienter, i den mån det går, involveras i vården kring 
denne, eventuellt med anhöriga som stöd. Vidare menar Socialstyrelsen att kontinuitet och 
rätt kompetens är viktigt i den personcentrerade vården då detta ökar välbefinnande och 
känslan av integritet (Socialstyrelsen, 2017). Sjuksköterskor ska arbeta utifrån ett 
personcentrerat synsätt där en persons psykiska behov tillfredsställes i samma utsträckning 
som de fysiska. Det är centralt i den personcentrerade vården att en persons upplevelse av 
sitt tillstånd är grunden för att främja hälsa hos denne (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 
Sjuksköterskor bär ett etiskt ansvar när det gäller dennes beslut och bedömningar i vården. 
För att kunna göra detta finns ICN:s etiska kod som skapat ett gemensamt förhållningssätt 
som gäller nationellt och som är oberoende av andra lagar och styrdokument. Detta för att 
sjuksköterskor ska arbeta på likande sätt nationellt. Sjuksköterskor har i denna etiska kod 
fyra stycken ansvarsområden som hen är ansvarig för. Dessa är sjuksköterskan och 
allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen samt 
sjuksköterskan och medarbetare. När sjuksköterskor ska arbeta med personcentrerad vård 
finns de ovannämnda lagarna och styrdokumenten att förhålla sig till. På så vis blir vården 
säker då sjuksköterskor arbetar enhetligt utifrån samma lagstiftning och styrande dokument 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2014).   

 

 Tidigare forskning 

 
Det framgår att demenssjukvården ofta generaliseras och inte individanpassas. Detta leder 
till att personcentrerad vård inte uppnås gentemot patienter med demenssjukdom (Mullan & 
Sullivan, 2016). Nedan presenteras tidigare forskning utifrån patienters samt deras anhörigas 
perspektiv på vad som inverkar för att vården ska upplevas som personcentrerad. 

2.4.1 Patienter med demenssjukdoms perspektiv på personcentrerad vård 

Patienter med demenssjukdom får vård såväl inom kommunal vård som inom hälso- och 
sjukvården. Mottagandet av dessa personer vid flytt mellan olika sjukvårdsinrättningar är 
viktigt för att bibehålla den personcentrerade vården i största möjliga mån. Detta för att 
patienter med demenssjukdom ofta ter sig försämrade vid intag på ny avdelning eller ett nytt 
sjukhus. Detta kan leda till ökad oro som i sin tur leder till försvårad vård. Patienten upplever 
utanförskap i sjukhusmiljön. De hittar ingen förklaring till sin vistelse på sjukhuset, de 
känner sig vilsna i tillvaron och saknar intersubjektiva relationer. Känslan av att vara 
fängslad upplevs och det visar sig att det finns bristfälliga bevis på att de vårdas ur ett 
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personcentrerat perspektiv av sjuksköterskor. Patienter upplever att sjuksköterskor endast 
arbetar ytligt gentemot dem vilket gör att deras behov inte tillgodoses (Digby, Lee & Allison, 
2018). Det framkommer att patienter med demenssjukdom upplever att dem inte vårdas med 
värme och omsorg vid vistelse på sjukhus. De upplever att sjuksköterskor utför sitt arbete, 
men att denne inte tar hänsyn till ytterligare behov av samtal samt klargörande om 
framtiden, då exempelvis personen planeras hem till ett annat boende efter sjukhusvistelsen. 
Kommunikation mellan sjuksköterskor och patienten är centralt ur det perspektivet. 
Kopplingen mellan dessa parter förbättrar upplevelsen av välbefinnande och säkerhet 
(Dewing & Dijk, 2016). Många verksamheter som idag vårdar patienter med 
demenssjukdom, är uppbyggda för att begränsa negativ stimulering. Detta för att dämpa oro 
och agitation, då det tidigare har visat sig att för mycket stimuli kan leda till en ökad oro. Det 
framkommer att patienter upplever vården som opersonlig och att önskningar finns om mer 
utevistelse i naturen. Många beskriver att naturen är en miljö där de kan finna lugn och 
således avhjälpas i sitt oroliga beteendemönster. Denna möjlighet är dock begränsad på 
sjukhus, vilket gör att vården inte upplevs som personcentrerad (Henriks, Van Vliet, 
Gerritsen & Dröes, 2016).  

2.4.2 Anhörigas perspektiv på personcentrerad vård 

Det framkommer att det finns brister i sjuksköterskors förmåga att göra patienter delaktiga i 
vården, framförallt i hälso-och sjukvården där vården blir opersonlig och därmed inte 
personcentrerad. De anhöriga anser att sjuksköterskor behöver fördjupad kunskap i hur 
personcentrerad vård ska planeras och genomföras. Vidare saknas organisatorisk inriktning 
på hur patienter med demenssjukdom ska vårdas på ett bra sätt utifrån dess behov. 
Anledning till detta kan vara sjukhusens resurser, riskhantering kring patienten etcetera, 
vilket gör att den personcentrerade vården inte uppfylls (Digby, 2016). Det identifieras att det 
finns stora utmaningar i personcentrerad vård vid långa vistelser på sjukhus. Anhöriga till 
patienter med demenssjukdom upplever att sjuksköterskor har en bristande kunskap om 
innebörden av personcentrerad vård (Clissett, Parock, Harwood & Gladman, 2013). De 
anhöriga upplever att sjuksköterskor saknar specifika utbildningar, som genererar i ökad 
kunskap om huruvida patienter med demenssjukdom ska vårdas utifrån ett personcentrerat 
perspektiv. Särskilt bristfällig är kunskapen ur den bemötande aspekten, då kunskapsluckor 
finns kring bemötandet av exempelvis agitation eller oro. De anhöriga upplever försämringar 
hos patienter tidigt, då de har en nära relation. Detta skapar frustration hos de anhöriga och 
med anledning av detta, uttrycker de anhöriga att sjuksköterskorna behöver mer utbildning i 
effektiva vårdstrategier som redskap i vården (Mullan & Sullivan, 2016). Anhöriga anger att 
brister finns vad gäller kommunikation och färdigheter finns inom vården för att kunna ge en 
vård som syftar till att bilda sig en helhetsbild av patienter med demenssjukdom. De 
anhöriga upplever att en generalisering av vården sker och att patienters personliga 
önskemål och behov inte tillgodoses (Nicholson, 2017). Anhöriga anser att sjuksköterskor 
saknar en ledarskapsroll för att vården ska kunna bedrivas på ett personcentrerat sätt (Fix et. 
Al, 2018). Det är viktigt att ta tillvara på de anhörigas och patienters önskemål gällande 
vårdutövandet. Detta för att främja den personcentrerade vården. Fysisk aktivitet är något 
som ofta efterfrågas men som sällan går att tillmötesgå. Det identifieras att det finns brist på 
tid för att kunna tillgodose patienters behov vilket leder till en generaliserad vård och att den 
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personcentrerade vården brister (Innes, Kelly & Dincarslan, 2011). Anhörigas inverkan på 
den personcentrerade vården har en avgörande roll vid vården av denna patientkategori. Om 
anhörigas synpunkter inte tas i beaktande utan kopplas bort från vården så leder detta till att 
vården inte får ett personcentrerat syfte. Den personcentrerade vården kommer därmed 
misslyckas. Vården bör individualiseras för att upprätthålla kvarstående förmågor hos 
patienten (Peach et Al., 2017). 
 
 

 Problemformulering 
Patienter som drabbas av demenssjukdom ökar drastiskt globalt och räknas idag som en 
folksjukdom i Sverige. Sjukdomen går inte att bota och debuterar ofta med ett smygande 
förlopp som succesivt försämras. Vid en långt framskriden demens tappar personen 
förmågor som att klara av det dagliga livet. Detta leder till att patienten blir i behov av hjälp 
från andra. Det framgår tydligt i dagens forskning att brister finns gällande vården av en 
patient med demenssjukdom, då denne ofta ses som ett objekt och inte som den unike person 
denne är. Att se patienten som en subjektiv varelse bör vara centralt vid vården av dessa. 
Personcentrerad vård är ett begrepp som växer sig allt större i vårdverksamheter idag. Det 
finns omfattande forskning om detta begrepp men trots detta identifieras stora problem i att 
ha kunskap om hur vården ska utformas personcentrerat. Personcentrerad vård bygger på att 
sjuksköterskor är mån om patientens grundläggande behov, vilka är andliga, fysiska och 
psykosociala. Vidare ska sjuksköterskor kunna arbeta på ett sådant sätt att patientens 
integritet och självbestämmande bevaras menar Kitwood. Det vårdvetenskapliga perspektiv 
som finns baseras på att lära känna en person med demenssjukdom för att kunna uppfylla de 
grundläggande behoven som denne har. Forskning visar att sjuksköterskor upplever att detta 
är svårt då de inte har rätt förutsättningar för att arbeta utifrån ett personcentrerat 
arbetssätt. Det här examensarbetet fokuserar på att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 
personcentrerad vård inom demensvården. Detta innebär att den nya kunskapen som 
framkommer genom detta examensarbete, kan bidra till att medvetandegöra sjuksköterskors 
erfarenheter gällande att arbeta utifrån personcentrerad vård inom demensvården. 
Därigenom kan vården förhoppningsvis förbättras.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad vård inom 
demensvården 
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4 METOD  

Metoden som valdes till detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie med 
beskrivande syntes. Evans beskrivande syntes är en analysmetod i fyra steg, som går ut på att 
sammanställa tidigare forskning utifrån kvalitativa artiklar till en ny helhet och ett nytt 
resultat (Evans, 2002). Kvalitativ ansats valdes eftersom det anses vara lämpligt utifrån 
litteraturstudier (Friberg, 2017) och då examenarbetets syfte är att beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter av personcentrerad vård inom demensvården, samt för att kunna skapa en 
djupare förståelse för ett fenomen. Nedan presenteras metoden först med en beskrivning av 
datainsamling och urval. Därefter presenteras analys och genomförande och avsnittet 
avslutas med etiska överväganden. 

 Datainsamling och urval 
När examensarbetets intresseområde valts gjordes artikelsökningar via Mälardalens 
högskolas databaser, Cinahl Plus samt PubMed. Dessa databaser innehåller vetenskapliga 
artiklar och sökningar gjordes inledande för att få en tydlig överblick av hur tillgången av 
artiklar såg ut utifrån valt intresseområde. I den inledande sökningen användes samtliga 
sökord baserade på examensarbetets syfte vilka var personcentred* AND nuring* AND 
experience*. Sökningen gav då 389 stycken träffar i Cinahl plus. Samma sökning gjordes i 
PubMed och gav 455 stycken träffar. För att sedan få fram senaste forskningsresultaten 
gjordes en ny sökning. I denna sökning användes sökorden Person centred care* AND 
Dementia* AND Nursing rolls roles* OR nursing care*. Denna sökning genererade i 364 
stycken träffar i Cinahl Plus. För att avgränsa ytterligare gjordes en sökning med 
omformulerade sökord. Dessa var Person centred care* AND Dementia* AND Nurse 
experience*. För att avgränsa sökningarna ytterligare också advanced search. Dessa 
avgränsningar var english language, fulltext, peer-reviewed. Vidare valdes också 
publikationsår från år 2009 och framåt. Sökningen gav då 35 stycken träffar i Cinahl Plus. 
PubMed användes inte i detta skede då möjlighet till specifika avgränsningar ej fanns. 
Att använda booleska operatorer, det vill säga orden AND och OR i sökningen gör denne mer 
specifik och genererar i att resultaten av sökningen innehåller samtliga ord. Att använda 
trunkering, det vill säga att om en * läggs till efter sökordet så resulterar det i att ord med 
samma ursprung visas i sökningen (Karlsson, 2017). När sökningen var gjord och träffarna 
skulle läsas användes inklusionskriterier för att rikta större fokus på vald målgrupp.  
Dessa inklusionskriterier var att artiklarna skulle innehålla kunskap om personcentrerad 
vård ur sjuksköterskans perspektiv på någon form av vårdinrättning för personer med 
demenssjukdom. När artiklar som uppfyllde dessa kriterier hittades, vilket var 15 i antalet. 
För att säkerställa den vetenskapliga kvalitén kontrollerades artiklarna i databasen 
ULRICHWEB. Denna databas har i uppgift att säkerställa den vetenskapliga kvalitén genom 
att aktuell artikeln stämde överens med de krav som finns, för att en artikel ska hålla hög 
vetenskaplig standard. När artiklarna var kontrollerade i denna databas gick artiklarna 
vidare för kvalitétsgranskning.  
I en kvalitétsgranskning ska inte fokus endast ligga på artikelns resultat utan också på hur 
författarna till en artikel kommit fram till resultatet, det vill säga vilken metod de använt sig 
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av (Friberg, 2017). Artiklarna i detta examensarbete kvalitetsgranskades utifrån Fribergs 
(2017) frågeformulär och därigenom säkerställdes kvalitén. I detta frågeformulär har 
frågorna besvarats med ”Ja” eller ”Nej”på varje artikel. Svaret ”Ja” innebar 1 poäng samt 
svaret ”Nej” 0 poäng. Enligt Friberg (2017) innehåller frågeformuläret 14 frågor. 
Frågeformuläret innehöll därför 14 frågor vilket innebar att en artikel totalt kunde erhålla 14 
poäng. För att en artikel skulle uppnå hög kvalité behövde den ha minst 12 poäng. Av de 15 
artiklarna som kvalitetsgranskades valdes 5 bort på grund av bristande kvalité. Kvarstod 
gjorde då 10 stycken artiklar som togs vidare till analysen. För specifik redovisning av detta, 
se bilaga B- kvalitetsgranskningsmatris. 
 

 Analysmetod 
Analysmetoden genomfördes utifrån Evans (2002). Utifrån detta söktes artiklar genom 
MDH:s biblioteks databaser. Sökningarna som gjordes anpassades utifrån examensarbetets 
syfte som är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad vård inom 
demensvården. När de slutliga tio artiklarna hittats delades dessa upp mellan författarna till 
examensarbetet för att återigen läsas igenom på varsitt håll. När detta var genomfört bytte 
författarna till examensarbetet artiklar med varandra för att läsa resterande fem artiklar, 
återigen på varsitt håll. På detta sätt bildades en ökad förståelse för artiklarnas innehåll och 
därigenom en god helhetsbild av dessa. Analysmetoden fortskred sedan genom att en 
identifiering sker av nyckelfynd vilket är fraser ur artiklarnas resultat som svarar på 
examensarbetets syfte (Evans, 2002). Utifrån det aktuella syftet så färgmarkerades passande 
nyckelfynd som då blev 313 stycken. Syftet fanns till hands under hela processen som sedan 
fortlöpte genom att nyckelfynden läses på nytt för att återigen kontrollera kopplingen till 
examensarbetets syfte. Det identifierades då att 93 nyckelfynd inte svarade på 
examensarbetets syfte vilket gjorde att dessa togs bort. Kvar fanns då 220 stycken nyckelfynd 
av god kvalité. I analysens tredje steg relateras artiklarnas nyckelfynd till varandra för att 
identifiera likheter, olikheter samt gemensamma teman. Utifrån de utvalda nyckelfynden 
identifierades de gemensamma nämnarna som skapade teman, men även likheter och 
skillnader i dem. Dessa leder till bildandet av olika subteman. Dessa teman och subteman 
skapar analysens helhet och baserat på detta skapas en förståelse av fenomenet i förhållande 
till examensarbetets syfte, vilket är det fjärde steget i analysprocessen. Examensarbetets 
resultat beskrivs och sammanställs utifrån de teman och subteman som identifierats. Detta 
blev då ett nytt arbetsmaterial. Nyckelfynden översattes till svenska för att öka förståelsen för 
deras innebörd. De teman som framkom i analysen var sjuksköterskors inre förutsättningar 
samt sjuksköterskors yttre förutsättningar. Utifrån dessa teman fann författarna till 
examensarbetet fyra stycken subteman. Dessa namngavs med passande rubriker på grund av 
innehållet i texten. Både aktuella teman och subteman beskrevs i resultatet i löpande text. 
Utifrån teman och subteman beskrivs fenomenet. Författarna till examensarbetet har plockat 
ut citat ur artiklarna för att tydliggöra vad som inverkar på sjuksköterskors vårdande av en 
person med demenssjukdom utifrån personcentrerad vård. Exempel på nyckelfynd, tema och 
subteman presenteras i Tabell 1 – Exempel på analys, tema och subtema. 
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4.2.1 Tabell 1 – Exempel på analysprocessen med nyckelfynd, tema och subtema 

 
 
Nyckelfynd Tema 

 
Subtema 

” For me it (person-centred care) is 
my bread and butter, but I don’t know 
if it´s  the same for everybody.” (Ross, 
Tod & Clarke, 2015, s. 1228). 
 
” You need to get to know the person, 
to know their life, their history, to 
know everything about them, what 
they worked at, what they like to eat, 
their family, all their likes and 
dislikes” (Clifford & Doody, 2017, 
s.31). 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sjuksköterskors inre 
förutsättningar 
 

 
 
Att kunskap har 
betydelse 
 
 
 
 
 
 
Att relationen har 
betydelse 
 
 
 

 

 Etiska överväganden  
Examensarbetet genomfördes med stöd av de riktlinjer som Codex (2018) innehåller. Detta 
betydde att datamaterialet som använts i detta examensarbete inte innehöll plagiat av data, 
fabriceringar eller feltolkningar. Etiska överväganden innebär att den data som inhämtas ska 
användas på ett etiskt korrekt sätt, analysprocessen ska följas på det sätt som metoden avser 
samt presentera resultat på ett objektivt och sanningsenligt sätt (Polit & Beck, 2012).  
Samtliga utvalda artiklar till detta examensarbete var publicerade, etiskt kvalitetsgranskade, 
vårdvetenskapliga och peer reviewed. Peer reviewed innebär att oberoende forskare inom 
samma ämnesområde innan publicering av en artikel, har granskat denna för att säkerställa 
dess kvalitét (Henricsson & Mårtensson, 2017). Översättningar gjordes av texten i artiklarna 
för att få en ökad förståelse och för att inte viktig kunskap skulle gå förlorad. För att minska 
risken för feltolkningar vid översättning av artiklar från engelska till svenska har texten 
behållits i originalversion för att egna tolkningar inte ska påverka resultatet. Resultatet har 
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heller inte vänts till examensarbetets fördel. Författarna till detta examensarbete var 
opartiska vid valet av artiklar. Etiska diskussioner var ett av de kriterier som skulle uppfyllas 
vid kvalitetsgranskning av artiklarna som används i examensarbetet. Samtliga artiklar 
uppfyllde detta kriterium med undantag från två stycken där etiska resonemang inte 
framkom tydligt i granskningen. Dock var dessa artiklar inom ramen för poängen som 
krävdes för att vara av fullgod kvalitét. Plagiat har undvikits genom att all information som 
angivits i examensarbetet innehar referens i både skriven text samt i referenslista. Texten är 
refererad enligt American Psychological Association (2010).  
  

5 RESULTAT  

Resultatdelen kommer att presenteras utifrån de teman som identifierats under analysen. 
Dessa teman är sjuksköterskors inre förutsättningar samt sjuksköterskors yttre 
förutsättningar, se tabell 2 – Valda teman och subteman. 
 
 
 
 

5.1.1 Tabell 2 – Valda teman och subteman 

 
Teman 

 
Subteman 

 
 
 
Sjuksköterskors inre förutsättningar 

 
 
Att kunskap har betydelse 
 
Att relationen har betydelse 

 
 
 
Sjuksköterskors yttre förutsättningar 

 
 
Att miljön har betydelse 
 
Att tidens har betydelse 
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 Sjuksköterskors inre förutsättningar 

 
Detta tema handlade om sjuksköterskors inre förutsättningar vid vårdandet av patienter med 
demenssjukdom utifrån personcentrerad vård. För att sjuksköterskor skulle kunna vårda 
patienter utifrån personcentrerad vård har följande aspekter betydelse: Att kunskapen har 
betydelse och att relationens har betydelse.  

5.2.1 Att kunskapen har betydelse 

Subtemat att kunskapen har betydelse innefattar både formell och reell kunskap, det vill säga 
utbildning och reell kunskap vilket betyder klinisk erfarenhet. Det framkom att 
sjuksköterskors kunskap och utbildning var viktiga för att hantera svårigheter som kan 
uppstå vid vård av patienter med demenssjukdom på vårdavdelningar.  
Den kunskap och utbildning som sjuksköterskor hade var till stor del insamlad från det 
tidigare yrkeslivet, det vill säga att sjuksköterskor samlade på sig kunskap om att hantera 
vissa situationer efter hur de tidigare har hanterats (Ross, Tod och Clarke, 2015). 
Sjuksköterskor hade ett eget ansvar gällande att öka sin kunskap om sitt yrke och sin egna 
personliga utveckling. De uppgav också att deras kunskap och utbildning ökade genom att de 
kontinuerligt sökte ny vetskap om forskning och nya verktyg för det egna arbetet (Cleary & 
Doody, 2017; Clifford & Doody, 2018). Sjuksköterskor uppgav också att de inte alltid litade på 
den kunskap som de hade med sig från sin yrkesutbildning. Då patientens oro ökade 
upplevde sjuksköterskor detta som en svårighet då de inte fått tillräckligt med kunskap om 
denna faktor i sin yrkesutbildning. Detta inverkade negativt på den personcentrerade vården. 
Vidare beskrev dem att den grundläggande utbildning de fick i att tidigt se tecken på 
försämring hos patienten underlättade utförandet av vården. Sjuksköterskor hade 
grundläggande kunskap från yrkesutbildningen gällande hantering av patienter med 
demenssjukdomar. Sjuksköterskor önskade en mer specifik utbildning om demenssjukdomar 
för att kunna öka sin förståelse för att arbeta personcentrerat. Grundutbildningen var effektiv 
för att förändra sitt förhållningssätt mot patienter med demenssjukdomar. Dock var denna ej 
tillräcklig för att skapa förändringar hos sjuksköterskor i tillfredsställelse eller 
omsorgsverkan. Det framkom däremot att enbart kunskap eller utbildning inte kan ändra på 
den inställning sjuksköterskor har till vården av en patient med demenssjukdom. 
Sjuksköterskor bar på egna inställningar kring vården och denna ändrades inte på grund av 
utökad kunskap. Att sjuksköterskor kombinerade den teoretiska utbildningen med att utföra 
den gav sjuksköterskor en bredare syn och färdighet gällande att arbeta personcentrerat 
(Cleary & Doody, 2017; Pinkert et. Al, 2017; Surr, Smith, Crossland & Robins, 2016). 
Sjuksköterskor beskrev att de behövde kontinuerlig utbildning om demenssjukdomar. Detta 
för att kunna ge en god och säker vård till dessa patienter. Önskemål fanns hos 
sjuksköterskor om att rätt utbildning inom området skulle erbjudas från ledningen på deras 
arbetsplats. Sjuksköterskor beskrev att dem ibland hamnade i konflikter kring upplevelsen av 
att känna sig maktlös. Patienten hade alltid en kulturell bakgrund vilket ibland ledde till 
frustration hos sjuksköterskorna då den kulturella bakgrunden inte alltid överensstämde 
med sjuksköterskors utbildning om demenssjukdomar. Denna konflikt uppgavs kunna 
minskas om sjuksköterskor kände att de hade rätt utbildning kring demenssjukdomar och på 
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så vis kunde bemöta patienterna på ett värdigt och evidensbaserat sätt (Clifford &Doody, 
2018; Kang, Moyle & Venturato, 2011). Detta framgår av följande citat: 

 
One prerequisite for providing better care to PwD is tailored education and training for 
staff. However, some nurses complain that the hospital does not provide adequate skills 
training. As a result, nurses are insecure in their interactions with PwD, and they have 
limited competence in addressing challenging behaviours (Pinkert et. Al, 2017, s.168). 

 
Sjuksköterskor beskrev att de vid vården av en person patienter med demenssjukdom 
behövde kunskap om hur dessa var till vardags, och på vilket sätt sjuksköterskor kunde 
använda sin kunskap för att utforma vården kring dessa. Detta för att de då kunde nå 
patienterna på ett bra sätt. Sjuksköterskor menade att målsättningen med vården skulle utgå 
från den aktuelle patientens perspektiv. Senare användes rätt passande kunskap för den 
aktuelle patientens vård. Äldre sjuksköterskor med mångårig erfarenhet av demenssjukvård 
intervjuades för att kunna finna dess tysta kunskap och de unika verktygen för att de senare 
kunde använda dessa för att hantera patienten. (Macdonald, Woods, Macdonald & Woods, 
2005). “Dealing with a person with dementia is quite different from dealing with a normal 
person. My experience is that you have already won a lot if you approach the person quietly 
and begin with getting in touch” (Pinkert et. Al, 2017, s. 166).. Trots att kunskap kring vården 
patienten var viktig så var den inte avgörande för att förändra ett specifikt beteende hos 
denna. I vissa situationer hade inte kunskap en central roll för att bryta oro och agitation hos 
en patient med demenssjukdom. Sjuksköterskor beskrev att ett orosmoment i arbetet var att 
arbeta med yngre kollegor som inte hade rikligt med kunskap om patienten. De yngre 
kollegorna med bristfällig kunskap kände inte igen symtomen hos denna vilket gjorde att 
arbetsbelastningen ökade på sjuksköterskor som besatt mer kunskap. Om sjuksköterskor 
kände patienten väl så kunde avvikande beteenden tidigt identifieras. På så vis kunde 
sjuksköterskor arbeta personcentrerat. Sjuksköterskor uppgav att de kunde använda sig av 
kunskap gällande patienten, om hur denne tidigare hade levt, vad denne tidigare har arbetat 
med etcetera. Med hjälp av denna kunskap kunde sjuksköterskor kommunicera med dem på 
ett personcentrerat sätt. Att sjuksköterskor inte hade tillgång till patientens livshistoria födde 
en frustration hos sjuksköterskor då detta ledde till en bristfällig kommunikation gentemot 
denne. Att ta del av historien kunde med fördel göras med hjälp av anhöriga menade 
sjuksköterskor inom demensvården. Anhöriga kunde bidra till att informera sjuksköterskor 
om vad en patient arbetat med, varit med om, hur denna levt och vilka livskvalitéer hen haft 
innan denne drabbades av (Cleary & Doody, 2017; Clifford & Doody, 2018; Edvardsson, 
Fetherstonhaugh & Nay, 2017; Kang, Moyle & Venturato, 2011; Pinkert et. Al, 2017). 

5.2.2 Att relationer har betydelse 

Att skapa en relation innebär att bjuda in patienten och dennes anhöriga i vården. På så vis 
kunde lidande lindras hos en patient med demenssjukdom. Kännetecken för en 
tillfredsställande relation var en god kommunikation gentemot patienten och dennes 
anhöriga. Genom en relation skapades ett team som bestod av sjuksköterskor, patienten och 
dennes anhöriga. På så sätt arbetades det tillsammans med dessa parter. Sjuksköterskor 
uppgav att de hade en tydlig förståelse och erkände vikten av en god relation till patienten 
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och dennes anhöriga då detta var något som främjade vården. Sjuksköterskor påstod att en 
god relation till ovannämnda parter gjorde att kriterierna för en god personcentrerad vård 
uppfylldes. Tillförlitligheten och förtroendet för vården ökade om de anhöriga hade en god 
relation till sjuksköterskor som vårdade patienten. Sjuksköterskor uppgav att ett gott 
samarbete till patientens anhöriga ledde till ett bra informationsutbyte. På så sätt kunde 
sjuksköterskor lämna rätt information. Anhöriga involverades på så vis i vården och i de 
beslut som måste tas kring patienten. Genom en fungerande relation på ett medlidande sätt 
kunde oro lindras (Pinkert et. Al, 2017; Ross, Tod & Clarke, 2015). För att främja bildandet av 
en relation till anhöriga och patienten erkände sjuksköterskor att inbjudan till aktiviteter, 
som är individanpassade för patienten kunde användas för att främja den personcentrerade 
vården (Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark & Edvardsson, 2013). 
 

Being friendly and approachable was seen ascrucial by participants to the initial stages 
of building trust-ing relationships. This involved finding the time to listen and talk with 
the patients and their relatives to give infor-mation and help ease anxieties. 
Participants also identified that involving patients and relatives in care decisions and 
care delivery in a compassionate manner supported (Ross, Tod & Clarke, 2015, s.1228).  
 

Sjuksköterskor uppgav att det många gånger inte gavs möjlighet till att bygga en god relation 
till patienten då detta var en svår arbetsuppgift.  
Sjuksköterskors erfarenhet var att de ofta arbetade mot åtstramande kostnadsfrågor och att 
personaltätheten var på bristningsgränsen vilket gjorde att det inte fanns tid till att bygga 
upp en god relation. Detta skapade frustrationer hos sjuksköterskor då dem kände att dem 
inte kunde göra ett fullgott arbete (Cleary & Doody, 2017).  

 Sjuksköterskors yttre förutsättningar 
Detta tema handlade om vad som påverkar sjuksköterskors vårdande av en patient med 
demenssjukdom utifrån personcentrerad vård, baserat på yttre förutsättningar. För att 
sjuksköterskor skulle kunna arbeta utifrån personcentrerad vård fanns olika aspekter som 
påverkade detta. Dessa var att miljön har betydelse samt att tiden har betydelse. 

5.3.1 Att miljön har betydelse 

I subtemat miljöns betydelse inkluderas den fysiska miljöns inverkan på vården samt hur 
dagliga aktiviteter påverkas av miljön. Miljön hade en central roll för en patient med 
demenssjukdoms mående. Att sjuksköterskor skapade en miljö som ingav trygghet och lugn 
för en patienten var viktigt för att påverka denne positivt. Att befinna sig i en miljö där saker 
kändes igen och där denne kände sig trygg, kunde bidra till välbefinnande och lindrade på så 
vis oro. Sjuksköterskor beskrev att en ökad oro och förhöjda fallrisker kunde ses när 
patienten tvingades att byta vårdmiljö. Nya ansikten på vårdpersonal, en främmande miljö 
och obehagliga behandlingar ledde till ångestbetingande beteenden (Edvardsson, 
Fetherstonhaugh & Nay, 2010; Fukuda, Shimizu & Seto, 2015; Pinkert et al, 2018). 
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Sjuksköterskor angav att en anpassad miljö borde utformas på ett sådant sätt att den 
tillfredsställde patientens behov och ingav känslan av välbefinnande. Det framkom att miljön 
ofta var anpassad till dess behov på ett boende där denne befann sig till vardags. 
Sjuksköterskors erfarenheter var att en miljö där patienten kände igen sig, där dennes 
tillhörigheter fanns, såsom möbler, tavlor, fotografier och egna kläder främjade hälsan. 
Viktigt var att inte förändra denna miljö för ofta då det kunde leda till en ökad oro. Dock 
uppkom svårigheter kring oro och ångest då en patienten tvingades flytta till ett annat 
boende, exempelvis ett sjukhus för annan vård där miljön inte var anpassad efter denne. 
Sjuksköterskor upplevde detta som en svårighet att bemöta då oron ofta ökade i samband 
med vistelse på sjukhus (Cleary & Doody, 2017; Clifford & Doody, 2018). Vardagliga rutiner 
beskrevs också hos patienten. Detta kunde vara exempelvis daglig dusch vid samma tidpunkt, 
regelbundna måltider som åts på samma plats samt använda kläder som patienten kände 
igen. Att patienten fick utföra saker som exempelvis att gå på gudstjänster om detta gjorts 
tidigare i livet gör att vardagen runt denne blir så lik den som personen tidigare hade haft 
som möjligt. En patient med demenssjukdom som fick utföra vissa aktiviteter som var 
utformade efter dennes förmåga, gjorde att denne blev av med överflödig energi och 
därigenom skapades en mer avslappnad vardag. Genom att patienten blev delaktig i dessa 
aktiviteter så blev dem meningsfulla. Därigenom bekräftades dess förmågor som kvarstod 
främjades. Sjuksköterskor beskrev att självkänslan hos patienten förbättrades genom 
delaktigheten i aktiviteter som var anpassade utifrån denne (Edvardsson, Fetherstonhaugh & 
Nay, 2010; Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark & Edvardsson, 2013). “I think on this 
ward they are really good, they really try to meet people’s needs and take into account their 
beliefs and what they want ” (Ross, Tod & Clarke, 2015, s. 1129). Att kunna se små detaljer 
som är viktiga hos patienten, såsom att fokusera på vilka kläder denne tyckte om, vad som 
önskades äta till frukost, hur denne ville se ut i håret och så vidare gjorde att sjuksköterskor 
skapade ett lugn hos patienten och lindrade på så vis oro. Sjuksköterskorna beskrev att fysisk 
beröring genom handmassage och lugnande musik hade en lugnande effekt och lindrade oro 
(Cleary & Doody, 2017; Ross, Tod & Clarke, 2015).  
 

5.3.2 Att tiden har betydelse 

Sjuksköterskor beskrev att vårda en patient med demenssjukdom tog mycket av deras tid på 
grund av svårigheter gällande psykiska och fysiska nedsättningar. Detta uppgav 
sjuksköterskor som något som skapade frustration. Sjuksköterskor gick ofta hem med 
känslan av att inte ha hunnit med andra ordinarie arbetsuppgifter samt att de inte kunde 
fördela sin tid rättvist gentemot andra patienter de vårdade på samma enhet. När inte tiden 
gick att fördela rättvist skapades oroligheter hos andra patienter på enheten då dessa kände 
sig utlämnade. Denna onda cirkel skapade en belastande arbetsmiljö för sjuksköterskor 
Sjuksköterskor uppgav att tid sällan fanns till reflektion då dessa patienter tog upp mycket av 
deras arbetstid. Sjuksköterskor menade att tid inte fanns till att sitta tillsammans i 
personalgruppen för att reflektera en gången dag (Cleary & Doody, 2017; Edvardsson, 
Fetherstonhaugh & Nay, 2010; Kang, Moyle & Venturato, 2011 ). ”Many of them would like to 
spend more time with patients and build trusting relationship with them” (Pinkert et. Al, 
2018, s. 168). De kände sig emellertid osäkra på grund av bristande tid att genomföra de 
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uppgifter hen var ålagda att göra. Detta i samband med ökad oro hos demenssjuka patienter. 
Istället för att sjuksköterskor genomförde uppgiften lades tid på att lindra oron. Detta gjorde 
att vissa uppgifter som sjuksköterskor hade, sköts upp eller inte blev genomförda (Pinkert et. 
Al, 2018). Sjuksköterskor beskrev att den bristande tiden kunde leda till att patienten ofta 
fick hjälp med att utföra sysslor som denne egentligen klarade av men som tog för lång tid. 
Detta kunde till exempel vara att torka sig själv efter en dusch, ordna frisyren eller klä på sig 
själv. På grund av den bristande tiden hos sjuksköterskor erkände dem att de ofta tog över 
uppgiften för att genomförandet skulle gå fortare (Cleary & Doody, 2017; Pinkert et. Al, 
2018).  

6 DISKUSSION 

I aktuell del presenteras resultatdiskussion, metoddiskussion samt etisk diskussion. Under 
resultatdiskussionen kommer de centrala fynden som gjorts i examensarbetets resultat att 
diskuteras i förhållande till tidigare forskning, valt vårdvetenskapligt perspektiv samt 
relevanta styrdokument. Detta för att kunna bredda resultatets perspektiv. Under avsnittet 
metoddiskussion kommer examensarbetets metod att diskuteras gällande för och nackdelar 
samt dess betydelse för resultatet. Slutligen beskrivs den etiska diskussionen där de etiska 
aspekterna under examenarbetets gång kommer diskuteras. 

 Resultatdiskussion 
Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 
personcentrerad vård inom demensvården. Resultatet i examensarbetet synliggjorde två 
teman. Dessa var sjuksköterskors inre – och yttre förutsättningar. Förklaring av dessa 
kommer göras i samma struktur och ordning som i examensarbetets resultatdel. I resultatet 
framkom att det fanns aspekter som inverkade på sjuksköterskors vårdande av en patient 
med demenssjukdom utifrån personcentrerad vård. Att sjuksköterskor hade en 
grundläggande kunskap och utbildning om demens från sin yrkesutbildning var tillräcklig för 
att kunna vårda dessa patienter i vardagen. Dock var den inte optimal för att ändra på deras 
beteende vid exempelvis ökad oro eller agitation. Vidare önskade sjuksköterskor att 
kontinuerlig utbildning gavs gällande dessa beteenden. Detta för att öka sin kunskap om hur 
bemötandet ska ske i dessa lägen. Detta stämmer överens med Mullan & Sullivan (2016), som 
beskriver att anhöriga upplever en avsaknad av specifika utbildningar och kunskap hos 
sjuksköterskor i att personcentrera vården då denne ofta generaliseras. Det vill säga att inte 
ses som en person med egna livsberättelser utan endast ses som en person i mängden bland 
andra. Vidare framkom i resultatet att en positiv relation mellan sjuksköterskor och 
patienten främjar vården av denne. Genom att öka kunskapen om deras livsberättelse blir det 
lättare att vårda denna och inte endast vårda sjukdomen och dess symtom. Detta är förenligt 
med Kitwoods teori som menar att inkluderande handlar om att vara en del bland andra 



 18 

människor och känna tillhörighet till dessa. Att känna sig involverad i ett sammanhang 
gynnar den personcentrerade vården.  Svensk Sjuksköterskeförening (2016) menar att fokus 
ska ligga på att vårda patienten, med personen dess personlighet i centrum och inte 
sjukdomen. För att kunna utforma en personcentrerad vård krävs en vårdande relation 
mellan dessa parter. Genom en ökad kunskap om patientens bakgrund samt genom en god 
relation till denne, kan sjuksköterskor se tidiga tecken på försämring. Detta stämmer överens 
med Hälso -och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) 5 kap. 1§ som beskriver att god kontakt 
mellan vårdpersonal och patient ska främjas. Personcentrerad vård bygger på relationen 
mellan sjuksköterskor och patienten. Om personen ses före sjukdomen blir omvårdnadens 
mål anpassade efter patientens unika behov. På så vis blir vården säker och ökar dess 
meningsfullhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2019).  
 
I resultatet framkom att anhöriga har en viktig roll i vården av den demenssjuka patienten. 
En vårdande relation mellan sjuksköterskor och anhöriga, skapar en allians och bildar ett 
team som tillsammans främjar hälsa och lindrar oro hos patienten Detta då exempelvis 
information inte kan inhämtas från personen. Detta är förenligt med Patientlagen (SFS, 
2014:821) 3 kap §4 som säger att informationsutbyte med fördel ska ske mellan vårdpersonal 
och de anhöriga om inte patienten själv är kapabel att uttrycka denna. Om denna relation är 
bristfällig påverkas den personcentrerade vården negativt. Detta kan kopplas till Peach et Al 
(2017) som beskriver att anhörigas del i vårdandet har en central roll. Det är därför viktigt att 
sjuksköterskor skapar en god relation till patienten och dess anhöriga. Detta kan jämföras 
med Kitwoods teori om personcentrerad vård inom demensvården som lyfter att en patient 
med demenssjukdom ska vara ansluten till sina anhöriga, det vill säga ha bibehållen 
kontakt med dessa. Detta då en god relation till de anhöriga kan lindra oro och öka känslan 
av att vara betydande för någon. Det framkom i resultatet att yttre förutsättningar hade 
betydelse på sjuksköterskors möjligheter att vårda demenssjuka patienter utifrån 
personcentrerad vård. Dessa förutsättningar var ibland av negativ karaktär vilket gjorde att 
sjuksköterskor kände sig maktlösa och otillräckliga.  
 
I resultatet framkom att sjuksköterskor upplever att en trygg miljö och meningsfulla 
aktiviteter är avgörande för den personcentrerade vården. Detta kan kopplas till Kitwoods 
teori som nämner att sysselsättning har en betydande roll hos patienten för att kunna 
bibehålla deras hälsa och förmågor. Kitwood nämner att tiden hos sjuksköterskor inte ska 
påverka vården på så sätt att patientens förmågor fråntas för att spara tid. Detta är förenligt 
med Innes, Kelly & Dincarslan (2011) som menar att dagliga rutiner och miljön ska anpassas 
efter patienten och inte verksamheten då förmågor hos patienten kan gå förlorade. En 
vårdmiljö som avspeglar personligheten hos en patient med demenssjukdom stödjer dennes 
personlighet. Om detta inte sker så framträder sjukdomen i större utsträckning vilket kan ha 
en negativ inverkan på den personcentrerade vården. Då patienten överflyttas till en 
främmande miljö, exempelvis mellan olika sjukvårdsinrättningar kan en ökad oro framträda 
då denne vårdas av främmande personer i en annan miljö. Detta var en aspekt som 
påverkade sjuksköterskors vårdande då de ej har rätt förutsättningar för att arbeta utifrån 
personcenterad vård under dessa förhållanden. En parallell kan dras till Digby & Lee (2018) 
som menar att miljön är avgörande för patientens mående och att deras oro tilltar och 
förvirring i högre grad kan ses. På så vis ökar sjuksköterskors arbetsbelastning i dessa lägen. 



 19 

Vidare uppgav patienten att denne önskade mer vistelse i naturen då hen fann detta som 
orosdämpande då naturen var en miljö som hade en lugnande effekt menade Henriks, Van 
Vliet, Gerritsen & Dröes (2016).   
 
I resultatet framkom att tidsbrist hos sjuksköterskor inverkade negativt på vårdens 
utformning efter patientens önskemål. Att tid gavs till detta ändamål var en förutsättning för 
att vården ska kunna personcentreras vilket är något som sjuksköterskorna uppger att de inte 
har. Vidare framkom att tiden har en avgörande betydelse hos sjuksköterskor för att kunna 
tillgodose patientens önskemål. Då denna inte fanns fortlöpte dagliga rutiner baserade på 
avdelningens behov och grundande sig inte på patientens behov. Detta kan jämföras vid 
studien av Innes, Kelly & Dincarslan (2011) som menar att personcentrerad vård kraftigt 
brister om detta inte sker. Detta kan också jämföras med Cleary & Doody (2017) som menar 
att aktiviteter och rutiner som inte är anpassade efter patientens behov, inverkar negativt på 
den personcentrerade vården. Avdelningsrutiner i form av väckning, matning, påklädning 
och så vidare, fortlöpte dagligen utan att anpassas till patientens önskemål. Detta på grund av 
den bristande tid som sjuksköterskor uppger att dem hade. Detta är inte förenligt med 
Kitwoods teori om tröst där tiden inte ska påverka hur den personcentrerade vården ska 
levereras gentemot patienten. Patienten behöver ges tid och om denna inte finns kommer det 
generera i en försämrad vård där den personcentrerade vården påverkas negativt. 
Författarna till detta examensarbete anser att det tydlig framkommer att sjuksköterskor 
upplever att olika aspekter inverkar på deras sätt att vårda. Sjuksköterskor uppger att de 
sällan ges rätt förutsättningar för att kunna utöva en god personcentrerad vård av en patient 
med demenssjukdom. En stor aspekt som påverkar vården är tiden samt miljön då dessa 
faktorer sällan är påverkbara beroende på i vilken verksamhet sjuksköterskor arbetar i. För 
att kunna åtgärda dessa bör en ökad kunskap och utbildning ses över tid då detta är något de 
efterfrågar i sitt arbete kring denna patientkategori. Vidare bör verksamheter som idag 
vårdar en person patienter med demenssjukdom vara medvetna om de aspekter som inverkar 
på dess mående. Det krävs både ökad kunskap och utbildning samt en god relation med dem 
och deras anhöriga för att kunna nå personcentrerad vård.  

 Metoddiskussion 
Metoden som användes i detta examensarbete var en systematisk litteraturstudie med en 
beskrivande syntes som innebär att arbeta textnära enligt Evans (2002). Den valda metoden 
ansågs mest passande till examensarbetets syfte, som var att beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter av personcentrerad vård inom demensvården Fördelen med en beskrivande 
syntes är att arbetet sker textnära vilket innebär att fokus ligger på examenarbetets syfte och 
att det inte finns utrymme för egna tolkningar (Evans, 2002). En nackdel med beskrivande 
syntes är att egna känslor och erfarenheter ofta finns med i texten vilken då inte blir 
evidensbaserat. På så vis blir datainsamlingen subjektiv då den inkluderar känslor och 
upplevelser hos sjuksköterskor. Till examensarbetet har endast kvalitativa artiklar använts då 
dessa ger en överskådlig bild av den tidigare forskningens resultat samt examensarbetets 
resultat.  
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Eftersom examensarbetet är av kvalitativ design ska de kvalitativa kriterierna uppfyllas. 
Dessa kriterier är tillförlitlighet, pålitlighet samt överförbarhet (Polit och Beck, 2012).  
Tillförlitlighet: Tillförlitlighet i en studie avgörs genom att bedömning av hur tillförlitligt 
innehållet i studien anses vara. Detta gjordes bland annat genom att undersöka om 
fenomenet i examensarbetet är besvarat. Examensarbetets sökord, exemepelvis ”experience” 
och ”attitudes”valdes då sökningarna skulle generera i kvalitativa träffar. För att ytterligare 
öka tillförlitligheten användes mer än en databas i sökningen av artiklar. Vidare skedde 
kvalitetsgranskning av de artiklarna som examensarbetet innehåller. Evidens måste då finnas 
i dessa för att tillförlitligheten ska kunna värderas (Polit & Beck, 2012). För att förhindra 
eventuella tolkningar av artiklarnas innehåll läses samtliga artiklar av båda författarna till 
examensarbetet på varsitt håll, innan dessa jämföres. Detta för att öka trovärdigheten 
(Henricsson, 2017). Evans (2002) användes som metod och utgår från tidigare forskning. För 
att bygga examensarbetets resultat användes sökningar i vårdvetenskapliga databaser för att 
få fram artiklar med ursprung ur vårdvetenskapen. Sökord som användes för att finna 
artiklar som svarade på examensarbetets syfte är ”Nurse experience”, ”Nurses roles”, ”Nurses 
attitudes”. Dessa sökord användes för att fånga upp relevanta artiklar där sjuksköterskors 
erfarenheter av personcentrerad vård inom demensvården beskrivs 
 
Pålitlighet: Kriteriet innebär att bedömning görs huruvida en studie har fortlöpt och om 
den har utgått från sitt syfte. Det är viktigt att en studies innehåll inte får förvrängas eller 
tolkas så att studien löper fördel av detta i resultatet. En studies syfte ska ha huvudfokus och 
innehållet i studien ska passa detta. Viktigt är också att eventuella översättningar görs med 
högsta noggrannhet (Polit & Beck, 2012). I aktuellt examensarbete har resultatartiklarnas 
innehåll granskats och översatts noggrant för att kunna jämföra om dessa innehåll stämmer 
överens med examensarbetets syfte. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Friberg (2012) 
genom frågor som besvaras under kvalitetsgranskningen för att kunna säkerställa kvalitén. 
Viktiga ord eller innebörder av texten kan ändras i samband med översättning, vilket gjorde 
att författarna till examensarbetet valt att översätta texten ordagrant till svenska. 
Korrigeringar gjordes därefter för att ordföljden skulle passa det svenska språket. Viktigt var 
här att ta hänsyn till risken för feltolkningar då texten översätts. Detta gjordes genom att 
författarna till examensarbetet använde sig av Google translate. Examensarbetet är skrivet av 
två stycken författare. Fördelar med detta är att arbetsbördan delas upp, kompromisser och 
diskussioner kan genomföras för att få fler perspektiv på fakta etc. Då detta examensarbete 
kräver tid och engagemang är det en underlättande faktor gällande tidsaspekten att vara två 
författare. Nackdelar kan dock vara att författarna inte alltid är eniga vilket gör att ytterligare 
diskussioner behöver genomföras. Det kan också vara en nackdel kring att författarna 
innehar olika kunskaper om området sedan tidigare då det kan leda till olika synsätt i hur 
arbetet kring en person med demenssjukdom sker i verksamheterna.  
 
 
Överförbarhet: Detta kriterium förklarar huruvida studien kan göras om på nytt eller om 
dess resultat kan överföras till andra patientgrupper (Polit & Beck, 2012). Aktuellt 
examensarbete bedöms av författarna till detta kunna överföras till exempelvis andra länder 
under förutsättning att samma metod används och samma patientkategori och att 
sjuksköterskans perspektiv undersöks. Ingen avgränsning gjordes gällande i vilka land 
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artiklarna som används i examensarbetet var publicerade i. Detta var medvetet då författarna 
önskade få en global översikt. Artiklarna som användes i examensarbetets resultat kom från 
England, Tyskland, Japan, Korea och Sverige. 

 Etisk diskussion 
Examenarbetets författare har utgått från och följt de riktlinjer som Codex (2017) förespråkar 
gällande forskning. Eftersom examensarbetet är en litteraturstudie, valde författarna till 
detta att arbeta textnära och vara objektiva i sitt skrivande. Med objektivt skrivande menas 
att författarna används sig av den information som återfinns i valda artiklar utan att egna 
åsikter och värderingar tagits med (Codex, 2017). För att kunna vara objektiv i sitt skrivande 
underlättar det om artiklarna översätts från engelska till svenska. Detta för att få en ökad 
förståelse för artiklarnas innebörd och för att innehållet i dessa artiklar ska beskrivas korrekt. 
För att specificera vart examensarbetets data är insamlad ifrån refererar samtliga källor 
enligt American Psycological Association (2010). Citat som används i texten är ett alternativ 
för att kunna påvisa att källorna är korrekta och inte förvrängda till examensarbetets fördel. 
Detta för att minska eventuell otydlighet angående datainsamlingsmetoden. Vidare har också 
en artikelmatris använts för att underlätta för läsaren att följa upp datainsamlingen på ett 
enkelt och korrekt sätt. Kontakt har inte tagits med etikprövningsnämnden under detta 
examensarbete då inte författarna används sig av empiriska datainsamlingar. Istället har 
författarna sammanställt artiklar som är i original samt Peer Reviewed viket innebär att de är 
vetenskapligt granskade. 

7 SLUTSATS 

Detta examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad 
vård inom demensvården. Personligheten hos en patient med demenssjukdom undergrävdes 
ofta och dennes tillstånd generaliserades med andra patienter med demenssjukdom. Detta 
leder till att dessa objektifieras, det vill säga ses som ett objekt och inte som en subjektiv 
person. När dessa patienter vistas i en opersonlig miljö, eller vistas med andra med liknande 
problem ökade oron hos dessa. Detta leder till en ökad agitation, ökad oro vilket gjorde att 
sjuksköterskor kände sig maktlösa. I detta examensarbete framkommer både inre och yttre 
förutsättningar som inverkar på sjuksköterskors arbete gällande personcentrerad vård inom 
demensvården. Genom att dessa förutsättningar framkommit genererar den i ökad kunskap 
om huruvida förbättringsområden finns gällande den personcentrerade vården inom 
demensvården. Sjuksköterskor uppger att de många gånger känner sig maktlösa och att de 
brottas med tidsbrist gällande att utforma vården person centrerat.  
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8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Förslagsvis kan kunskapen som detta examensarbete tillför kunna hjälpa verksamheter att 
utforma sjuksköterskors arbetsmiljö på ett sådant sätt att de ges rätt förutsättningar för att 
strukturera vården av en patient med demenssjukdom på ett personcentrerat sätt. I 
examensarbetets resultat framkommer att sjuksköterskor upplever en bristande tid som ett 
problem för att kunna utöva personcenterad vård. Ett vidare forskningsarbete kunde med 
fördel genomföras där personaltätheten var ökad och antalet patienter med demenssjukdom 
var lägre. Detta för att beforska huruvida patientens oro kunde minska om sjuksköterskor 
hade tillräckligt med tid för att vårda utifrån personcentrerad vård. 
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BILAGA A. SÖKMATRIS    
 

Databas 
Datum 

Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstract 

Antal 
lästa i 
fulltext 

Antal 
valda 
artiklar 

Cinahl plus,  
 
190122 
 

Person centred 
care, dementia, 
nurse 

Peer-reviewed, full 
text, English 
language, 2009-
2018 

21 4 3 2 

Cinahl plus 
 
190122 
 

Person centred, 
dementia, nurses 
roll 

Peer-reviewed, full 
text, English 
language, 2010-
2018 

10 2 1 1 

Cinahl plus 
 
190122 
 
 

Person centred 
care, dementia,  

Peer-reviewed, full 
text, English 
language 

20 1 1 1 

Cinahl Plus 
 
190122 
 

Person centred 
care, dementia, 
nursing 

Peer-reviewed, full 
text, English 
language 

10 3 1 1 
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190122 
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Peer reviewed, full 
text, English 
language 

26 4 2 0 

Cinahl plus 
 
190122 
 
 

Person centred 
care, dementia, 
nurse experience 

Peer reviewed, full 
text, English 
language 

20 3 1 1 

Cinahl plus 
 
190122 
 

Dementia, nurse 
attitudes 

Peer-reviewed, full 
text, English 
language, 2009-
2018 

199 5 3 2 

Cinahl plus 
 
190122 
 

Diagnosis of 
dementia, 
activities 

Peer reviewed, full 
text, English 
language, 2013-
2018 

109 6 2 1 

PubMED 
 
190126 
 

Sekundärsökning Peer reviewed, full 
text, English 
language 

1 1 1 1 
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BILAGA B. KVALITETGRANSKNINGSTABELL 
Kvalitetsgranskningen av artiklarna som används i examensarbetets resultat har skett genom 
att de frågor som presenteras nedan har besvarats.  
 
1. Finns en tydlig problemformulering? 
2. Har artikeln ett tydligt syfte? 
3. Finns en metod beskriven? 
4. Är deltagarna tydligt beskrivna? 
5. Svarar artikelns resultat på syftet? 
6. Är kvalitativ ansats använd? 
7. Finns det en tydlig argumentation i artikeln? 
8. Ges exempel på vårdpraxis? 
9. Är analysmetoden beskriven? 
10. Förs ett etiskt resonemang? 
11. Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? 
12. Är undersökningsprocesser eller situationer beskrivna? 
13. Argumenterar författarna? 
14. Finns metoddiskussion? 
 
Svaret Ja = 1 poäng 
Svaret Nej= 0 poäng 
 
Artikeln behöver ha minst 12 poäng för att anses hålla hög kvalitét. 
 

Artikel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 P 
1. Nurses experience of caring for 
people with intellectual disability and 
dementia 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
 

Ja 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 14p 

2. Exploring nursing staff views of 
responsive behaviours of people with 
dementia in long-stay facilities 

Ja Ja Ja Ja Ja 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 14p 

3. Promoting a continuation of self and 
normality: person-centred care as 
described by people with dementia, 
their family members and aged care 
staff. 

Ja Ja 
 
 
 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 14p 

4. Issues experienced while 
administering care to patients with 
dementia in acute care hospitals: A 
study based on focus group interviews. 

Ja 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 14p 
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5. Korean nurses’ attitudes towards 
older people with dementia in acute 
care settings 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 14p 

6. Attitudes to dementia and dementia 
care held by nursing staff in U.K. 
“non-EMI” care homes: what 
difference do they make? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 14p 

7. Experiences of nurses with the care 
of patients with dementia in acute 
hospitals: A secondary analysis. 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 14p 

8. Understanding and achieving 
person-centred care: the nurse 
perspective. 

Ja Ja Ja Ja 
 

Ja Ja 
 

Ja Ja 
 

Ja Nej Ja Ja Ja Ja 13p 

9. Person-centredness and its 
association with resident well-being in 
dementia care units 

Ja Ja Ja Ja 
 

Ja Ja 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 14p 

10. Impact of a person-centred 
dementia care training programme on 
hospital staff attitudes, role efficacy 
and perceptions of caring for people 
with dementia: A repeated measures 
study. 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja 13p 
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BILAGA C. ARTIKELMATRIS 
 

Författare, 
årtal, land 

Titel Syfte Metod Resultat 

Kang, Y, 
Moyle,W, 
Venturato, L 
 
År 2011 
 
Korea 

Korean 
nurses`attitud
es towards 
older people 
with dementia 
in acute care 
settings 

Att identifiera 
och beskriva 
sjuksköterskans 
förhållningssätt 
gentemot äldre 
människor med 
demenssjukdom. 

Kvalitativ studie 
Beskrivande 
undersökningsdesign 
 
100 deltagande 
sjuksköterskor 

Ett positivt förhållningssätt hos 
sjuksköterskan ledde till en god 
personcentrerad vård av personer med 
demenssjukdom. 2/3 av deltagande 
sjuksköterskor arbetade personcentrerat. 

Pinkert, C 
Faul, E 
Saxer, S 
Burgstaller, M 
Kamleitner, D 
Mayer, H. 
 
År 2018 
 
Tyskland 
 

Experiences of 
nurses with 
the care of 
patients with 
dementia in 
acute 
hospitals: A 
secondary 
analysis  

Att beskriva 
sjuksköterskans 
erfarenheter av 
att ta hand om 
personer med 
demenssjukdom. 

Kvalitativ studie. 
Sekundäranalys. 
Datainsamling via 
inspelade intervjuer 
 
42 deltagande 
sjuksköterskor 
 

Sjuksköterskan står inför en stor 
osäkerhet gällande att vårda personer 
med demenssjukdom. Detta då 
sjukhusmiljön innebär vissa 
begränsningar. 

Ross, H 
Tod, A-M 
Clark, A 
 
År 2015 
 
England 

Understandin
g and 
achieving 
person-
centred care: 
the nurse 
perspective 

Undersöka 
sjuksköterskans 
förståelse och 
underlättande av 
personcentrerad 
vård vid 
demenssjukdom 

Kvalitativ studie 
Halvstrukturerade 
intervjuer som 
transkiberades 
 
14 deltagande 
sjuksköterskor 

Sjuksköterskor hade en tydlig förståelse 
för personcentrerad vård i samband med 
deras arbete gentemot personer med 
demenssjukdom. Relationen till 
patienten hade en central roll i det 
personcentrerade arbetet. 

Sjögren, K 
Lindkvist, M 
Sandman, P-O 
Zingmark, K 
Edvardsson, D 
 
År 2013 
 
Sverige 

Person-
centredness 
and its 
association 
with resident 
well-being in 
dementia care 
units 

Undersöka 
förhållandet 
mellan 
personcentrerad 
vård och 
symtomen som 
uppstår vid 
demenssjukdom 

Kvalitativ studie 
 
Tvärsnittsstudie 
Undersökningar 
 
1261 personer med 
demens-sjukdom, 
1169 
sjuksköterskor 

Ett samband mellan utövandet av 
personcentrerad vård och bättre allmän 
daglig livsföring finns på de enheter där 
man arbetar med personcentrerad vård 
inom demenssjukvården 

Surr, C-A 
Smith, S-J 
Crosland, J 
Robins, J 
 
 
År 2016 
 
England 

Impact of 
person-
centred 
dementia care 
training 
programme on 
hospital staff 
attitudes, role 
efficacy and 

Utvärdera 
effekten av 
utbildning 
hos 
sjuksköterskor 
gällande 
personcentrerad 
vård gentemot 

Kvalitativ studie. 
Enkät med öppna 
frågor för att 
undersöka 
sjuksköterskornas 
upplevelser av 
personcentrerad vård 
inom 
demenssjukvården 

Utbildningen var effektiv för att uppnå 
en positiv förändring i att arbeta 
personcentrerat med personer med 
demenssjukdom 
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perceptions of 
caring for 
people with 
dementia: A 
repeated 
measures 
study 

personer med 
demenssjukdom 

 
40 deltagande 
sjuksköterskor 

Clifford, C 
Doody, O 
 
År 2018 
 
England 

Exploring 
nursing staff 
views of 
responsive 
behaivours of 
peoplewith 
dementia in 
long-stay 
facilities 

Att utforska 
sjuksköterskans 
erfarenheter av 
att stödja 
personer med 
demenssjukdom 

Kvalitativt 
beskrivande studie 
baserad på intervjuer. 
 
9 deltagande 
sjuksköterskor 

Fyra teman identifierades gällande 
sjuksköterskans erfarenheter av att vårda 
personer med demenssjukdom: 
förståelse för beteende, verktyg för att 
stödja personen med demenssjukdom, 
utbildning samt vårdmiljö. 

Cleary, J 
Doody, O 
 
År 2017 
 
England 

Nurses´ 
experience of 
caring for 
people with 
intellectual 
disability and 
dementia 

Utforska 
sjuksköterskans 
erfarenheter av 
att vårda 
personcentrerat 
med personer 
med 
demenssjukdom 
och intellektuella 
hinder. 

Kvalitativ studie. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer som 
transkiberades 
 
 
11 deltagande 
sjuksköterskor 

Studien påtalar vikten av att känna 
personen med demenssjukdom samt 
dess beteenden för att kunna utöva god 
personcentrerad vård som sjuksköterska 

Fukuda, R, 
Shimizu, Y, 
Seto, N. 
 
År 2015 
 
Japan 

Issues 
experienced 
while 
administering 
care to 
patients with  
dementia  
in acute care  
hospitals: A 
study based on 
focus group 
interviews. 

Utforska de 
utmaningar som 
sjuksköterskan 
står inför 
gällande 
personcentrerad 
vård på akuta 
vårdinrättningar 

Kvalitativ studie med 
fokusgruppsintervjuer 
som transkiberades. 
 
50 deltagande 
sjuksköterskor 

Sjuksköterskorna upplevde 
kunskapsbrist i att bemöta dementa 
patienter p.g.a en bristande 
organisatorisk arbetsmiljö för dessa 
patienter 

Macdonald, A,  
Woods, R, 
Macdonald, A-
D, Woods, R-T 
 
År 2015 

England 

Attitudes to 
dementia and 
dementia care 
held by 
nursing staff 
in U.K. “non- 
EMI” care 
homes: what 
difference do 
they make? 

Att undersöka 
sambandet 
mellan 
personcentrerad 
vård och 
sjuksköterskans 
inställning till 
denna påverkar 
den slutliga 
vården 

Kvalitativ studie. 
Prospektiv 
undersökning med 
intervjuer 
 
188 deltagande 
sjuksköterskor 

Sjuksköterskorna erkände att deras 
attityd påverkade den slutliga vården 
utifrån ett personcentrerat perspektiv. 



 3 

Edvardsson, D, 
Fetherston 
haugh, D, Nay, 
R 

År 2010 

Sverige 

Promoting a 
continuation 
of self and 
normality: 
person-
centred care 
as described 
by people with 
dementia, 
their family 
members and 
aged care 
staff. 

Att beskriva 
innehållet i 
personcentrerad 
vård vid 
demenssjukdom 

Kvalitativ studie med 
intervjuer som 
transkriberades 
 
37 deltagande 
sjuksköterskor 

Att känna personen, bjuda in familjen, 
göra minnesfulla aktiviteter, utforma 
miljön personlig samt flexibilitet fanns 
som centralt i den personcentrerade 
vården vid demens. 
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