
 
 

 

 

 

 

 
ATT VÅRDA PERSONCENTRERAT 

Hinder och möjligheter för vårdpersonal inom demensvård 

 

SAGA SÖDERHOLM 

NATHALIE ÖHRN 

 

Huvudområde: Vårdvetenskap med 
inriktning mot omvårdnad 
Nivå: Grundnivå 
Högskolepoäng: 15 hp 
Program: Sjuksköterskeprogrammet 
Kursnamn: Examensarbete i vårdvetenskap 
med inriktning mot omvårdnad 
Kurskod: VAE209 

Handledare: Anneli Hübner, Sofia Skogevall  
Examinator: Lena-Karin Gustafsson 
 
Seminariedatum: 2019-04-17 
Betygsdatum: 2019-05-16 

  
 



SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Den personcentrerade vården utgör grunden för en demensvård av god kvalitet. 
Vikten av att vårdpersonal bevarar patienternas personlighet samt ser och respekterar 
patienterna som personer med egna behov och preferenser betonas av både patienter och 
anhöriga, för att en god demensvård ska uppnås. Problem: Den personcentrerade vården 
utövas inte alltid inom demensvården och därför är det viktigt att kartlägga hinder och 
möjligheter för att få reda på varför vårdpersonal inte alltid arbetar personcentrerat. Metod: 
En allmän litteraturöversikt med kvalitativ ansats, baserad på 16 stycken vårdvetenskapliga 
artiklar. Syfte: Att kartlägga hinder och möjligheter för vårdpersonal att utöva 
personcentrerad vård inom demensvård. Resultat: Mer tid likväl som ytterligare utbildning 
hos vårdpersonalen utgjorde möjligheter att utföra personcentrerad vård. En närvarande och 
motiverande ledare och en personcentrerad vårdkultur utgjorde möjligheter, medan en 
frånvarande ledare och en uppgiftsfokuserad vårdkultur utgjorde hinder. Miljön på 
vårdenheten samt vårdpersonalens förhållningssätt var ytterligare beståndsdelar för den 
personcentrerade vården inom demensvård. Slutsats: Resultatet bidrar till ökad kunskap 
om vilka hinder och möjligheter som finns för vårdpersonal att utöva personcentrerad vård 
och går att använda i praktiken, då det ger möjlighet att undvika eller åtgärda de hinder som 
finns likväl som att främja möjligheterna. 
 
Nyckelord: Demens, Omvårdnad, Personcentrerad vård, Sjuksköterska 



ABSTRACT 

Background: Person-centered care is the foundation of good quality dementia care. The 
importance of care staff preserving the patients’ personhood and respecting the patients as 
persons with individual needs and preferences is emphasized by both patients and relatives, 
to achieve a good dementia care. Problem: Person-centered care is not always performed 
within dementia care, thus causing a loss of good quality in dementia care. Method: A 
general literature review with a qualitative approach, based on 16 caring science articles. 
Aim: To map obstacles and possibilities for care staff to practice person-centered care within 
dementia care. Result: More time as well as further education were possibilities to perform 
person-centered care, thus constitutes lack of time and/or lack of knowledge obstacles. A 
present and motivating leader such as a person-centered caring culture were possibilities, 
while an absent leader and a task focused caring culture were obstacles. The environment in 
care units as well as the care staffs’ approach were further components. Conclusion: The 
result contributes to further knowledge about obstacles and possibilities for care staff to 
practice person-centered care and is useful in practice. It generates a chance to use the 
possibilities and avoid obstacles. 
 
Key words: Dementia, Nurse, Nursing, Person-centered care 
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1 INLEDNING 

Observationer under vår verksamhetsförlagda utbildning på ett särskilt boende med 
patienter med demens visade att den personcentrerade vården kunde vara utmanande att 
utföra hos patienter med demens. Intresseområdet för examensarbetet är från grunden 
framtaget av forskargruppen vid Akademin för hälsa, vård och välfärd och intresserade oss då 
vi under vår verksamhetsförlagda utbildning kunde observera vissa svagheter i vårdpersonals 
vårdande. Detta ökade nyfikenheten kring vad det finns för olika hinder och möjligheter för 
vårdpersonal att utföra personcentrerad vård inom demensvård och en kartläggning över 
detta valdes att genomföras. Denna kunskap anses relevant för vårdpersonal inklusive 
ledare/chefer inom hälso-och sjukvård. Kunskapen anses relevant då den synliggör vikten av 
den personcentrerade vården inom alla olika vårdenheter där patienter med demens kan 
vårdas. Då sjuksköterskan har en ledarroll inom vårdlag samt ansvarar för omvårdnaden, 
likväl som att sjuksköterskan utför patientnära arbete, är detta intresseområde av stor 
relevans för sjuksköterskeprofessionen. 
 
Utmaningar och bristfälliga situationer som observerades under den verksamhetsförlagda 
utbildningen kunde till exempel vara då patienter led av talsvårigheter, eller svårigheter att 
fullständigt kunna uttrycka känslor och önskemål. Situationer som uppstod kunde då vara 
när en patient inte ville delta i förmiddagsaktiviteter men inte verbalt kunde uttrycka detta 
och då lämnade rummet varje gång. Patienten blev då övertalad till att delta ändå, trots ett 
beteende som visade på att denne inte ville detta. Ett annat exempel är då en annan patient 
inte var i behov av en eftermiddagsvila likt resten av patienterna på avdelningen, men ändock 
blev sänglagd enligt rutiner på boendet då patienten inte själv kunde uttrycka sin vilja på 
samma sätt som en patient utan demenssjukdom hade kunnat. Dessa exempel tillsammans 
med många fler visade att det finns en brist på personcentrerad vård inom demensvård, 
vilket är anledningen till att just detta intresseområde har valts för examensarbetet. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med en beskrivning av demens som sjukdomstillstånd, följt av 
presentation av tidigare forskning som ses under rubrikerna Att leva med en demensdiagnos 
samt Att vara anhörig. Vidare presenteras sjuksköterskans ansvar i relation till 
personcentrerad vård utifrån lagar och styrdokument, teoretiskt perspektiv samt 
problemformulering. I detta examensarbete används begreppet vårdpersonal som en 
förkortning av hälso-och sjukvårdspersonal, där bland annat sjuksköterskan ingår. 
Sjuksköterskan ansvarar vidare för omvårdnaden och således motiveras examensarbetets 
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syfte relevant för sjuksköterskeprofessionen. En definition för förtydligande skildras av 
Socialstyrelsen (2007) som definierar hälso-och sjukvårdspersonal som person eller personer 
som utför hälso-och sjukvård i sitt yrke. 

2.1 Demens som sjukdomstillstånd 
Demens är ett samlingsnamn på sjukdomar i hjärnan som innebär försämring av psykiska 
funktioner såsom intellekt, minne och personlighet. Demens orsakas av sjukdomar och/eller 
skador som drabbar hjärnan. Utöver glömska är försämrad språklig förmåga samt 
svårigheter att skriva, räkna, känna igen sig och orientera sig vanliga symtom för tillståndet 
(Jönsson & Eriksson, 2016). Demens är alltså inte en sjukdom utan ett tillstånd som 
innefattar flera olika så kallade kognitiva sjukdomar, som tidigare benämnts som 
demenssjukdomar. Symtomen vid kognitiva sjukdomar uppkommer oftast som en gradvis 
förlust av kognitiva förmågor och därför brukar sjukdomsförloppet delas in i olika stadier; 
lindrig, måttlig, och svår. I det lindriga stadiet är symtomen tydliga med 
koncentrationssvårigheter och minnesproblematik men den sjuke klarar fortfarande av 
vardagen självständigt. I det måttliga stadiet är symtomen så pass grava med tilltagande 
svårigheter att orientera sig i okända och såväl kända miljöer att den sjuke behöver alltmer 
stöd i vardagen. Vid svår demens, är hjälpbehoven omfattande eftersom viktiga förmågor 
som att förflytta sig, äta själv och att kommunicera med andra avtar (Edberg & Ericsson, 
2017). 
 
Trots att förekomsten av demens är vanligare i högre ålder, där främst Alzheimers ofta 
förknippas med åldrandet, är det av vikt att notera att demens inte är en naturlig del av 
åldrande utan alltid har en bakomliggande sjukdomsorsak. Exempel på orsaker kan vara 
blodpropp eller blödning i hjärnan, könssjukdomar såsom HIV och syfilis, alkoholmissbruk 
eller att hjärnceller förtvinar och dör i onormal grad. Orsak, symtom samt lokalisationen i 
hjärnan är vad som avgör vilken demenssjukdom patienterna har. Exempel på dessa 
sjukdomar är Alzheimerstyp, frontotemporal degeneration, Lewykroppstyp, Parkinsontyp 
och vaskulär typ (Edberg & Ericsson, 2017). 
 
Demens är ett irreversibelt tillstånd och kan med andra ord inte botas, däremot finns 
symtomlindrande behandling. Läkemedel kan ges för att lindra symtom av minnesförlust och 
kognitiv nedsättning och dessa läkemedel används främst vid Alzheimers sjukdom. Vid 
vaskulär demens finns inga symtomdämpande läkemedel, utan behandlingen sker med 
anpassade åtgärder i vardagslivet. Vid vaskulär demens används endast läkemedel för att 
förhindra att ytterligare kärlskador ska uppstå. Läkemedlen vid Alzheimers sjukdom och 
Parkinsondemens verkar genom att hämma nedbrytningen av ett signalämne i hjärnan, som 
patienter med dessa sjukdomstillstånd har brist på. På så vis verkar dessa 
symtomhämmande, vilket inte fungerar hos patienter med vaskulär demens. Detta är 
anledningen till att läkemedelsbehandlingen skiljer sig åt. Övrig behandling kan vara att 
kartlägga patienternas omvårdnad, vårdmiljö och övrig läkemedelsbehandling för att försöka 
hitta eventuell bakomliggande orsak till specifika symtom (Jönsson & Eriksson, 2016). 
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2.2 Att leva med en demensdiagnos 
Tidigare forskning visar att bevarande av patienternas personlighet identifieras som en 
övergripande betydande del inom demensvården och är viktigt både för patienter med 
demens och deras anhöriga. Att få bli sedd och respekterad som en person med egna 
preferenser och behov beskrivs av patienterna med demens som grunden till demensvård av 
god kvalitet. Både patienterna själva och deras anhöriga beskriver vikten av tillgång till 
meningsfulla aktiviteter samt möjlighet för patienterna att känna sig behövda och värdefulla 
för att bevara patienternas personlighet inom demensvården. Anhöriga beskriver också 
vikten av en stöttande fysisk miljö i vårdhemmet, medan patienterna med demens själva 
beskriver att en anslutning till familjen är en viktig del gällande deras erfarenheter av 
demensvård av god kvalitet. Vidare beskriver patienterna värdet av att ha så mycket 
självständighet, autonomi och flexibilitet i vardagen som möjligt. Värdet av att självständigt 
kunna gå ut och/eller omkring när patienterna själv önskar betonas och därmed är det av vikt 
för patienterna att inte vara inlåsta inomhus (Milte, Shulver, Killington, Bradley, Ratcliffe & 
Cloffy, 2015). Vidare bekräftar forskning av Zadelhoff, Verbeek, Widdershoven, Rossum & 
Abma (2011) detta och beskriver att patienterna på ett särskilt boende förmedlar att de 
känner sig hemma och trygga, både i deras egna lägenheter samt på de gemensamma ytorna, 
då friheten finns att kunna välja mellan att vara hemma hos sig eller gå ut till de 
gemensamma ytorna och socialisera. 
 
I tidigare forskning undersöks upplevelser hos patienter med tidig demensdiagnos på en 
vårdmottagning. Ambivalensen är uttalad hos många och en patient uttrycker att tidigare 
möjligheter att delta i aktiviteter har försvunnit, samtidigt som skuldkänslor upplevs då det 
inte finns möjlighet att hålla kontakt med vänner (Johannessen & Möller, 2011). Liknande 
upplevelser beskrivs på ett boende med patienter med demens då vissa patienter talar om 
deras tidigare liv och beskriver en känsla av förlust av den tiden. De betonar en förlust av 
familj, hem och även en förlust av sig själva (Mjørud, Engedal, Røsvik & Kirkevold, 2017). 
Patienter beskriver sina upplevelser av att bo på ett särskilt boende, där de beskriver att 
strikta rutiner på boendet upplevs begränsande, tillsammans med känslan av att inte kunna 
göra aktiviteter som önskas när de önskas göras. Patienterna kände således att boendet 
begränsade deras autonomi. Vidare uttrycks ångestkänslor av att tvingas flytta till boendet 
och känslan av att vara fast där (Moyle, Fetherstonehaugh, Greben & Beattie, 2015). 
 
Patienter uttrycker även att de föredrar att få hjälp av några få vårdpersonal som de känner 
igen, vilket vårdpersonalen oftast tar hänsyn till och åtgärdar genom att anpassa 
vårdpersonalen efter patienternas önskemål (Mjørud et al., 2017; Moyle et al., 2015). Vissa 
patienter upplever dock vården mindre bra och beskriver tvärtemot att vårdpersonalen inte 
bemöter eller behandlar patienterna som de önskar, samt att de upplever att vårdpersonalen 
ofta är frånvarande och ur åsyn. Vidare beskrivs vårdpersonalen ofta som snälla, men även 
missnöje finns med exempel att vårdpersonalen plötsligt kan styra en rullstol åt ett håll utan 
att först berätta för patienten som sitter i rullstolen (Mjørud et al., 2017). 
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2.3 Att vara anhörig 
Familjemedlemmar till patienter med demens upplever att god vård av kvalitet är 
skräddarsydd utifrån patientens egna behov och preferenser. Detta anses som avgörande för 
att uppnå goda resultat hos patienterna med demens och betonas som särskilt viktigt för 
patienterna med demens med nedsatt förmåga att kommunicera. Således är en snäll och 
respektfull vårdpersonal ansedd som högst viktig, som kan lära känna patienterna och 
således möjliggöra en skräddarsydd vård (Milte et al., 2015). 
  
Anhöriga beskriver att de mestadels av tiden inkluderas som resurser och får vara delaktiga 
vid deras familjemedlemmars inflyttning till särskilt boende. Efter inflyttning upplever de 
anhöriga sig dock bli exkluderade, då de inte blir inbjudna till sociala aktiviteter eller vanliga 
vardagssituationer som till exempel måltider. De upplever att de får bristande information 
kring vården och vardagslivet hos deras familjemedlemmar på boendet (Sagbakken, Nåden, 
Ulstein, Kvaal, Langhammer & Rognstad, 2017). Anhöriga beskriver bland annat att de 
upplever påfrestningar då olika beslut måste tas som förändrar något för patienten och/eller 
dennes levnadssituation – ofta mot patientens vilja. En make till en patient med demens 
beskriver en ständig oro och ett påfrestande ansvar samt en rädsla relaterat till att vara 
patientens anhörig. Många anhöriga beskriver upplevelser av att de behöver agera 
förespråkare för patienterna med demens när det gäller att bidra till förbättringar inom 
vården, för att öka patienternas trygghet (Bergman, Eriksdotter, Graff & Fugl-Mayer, 2016; 
Elliott, Gessert & Peden-McAlpine, 2009). 
 
Tidigare forskning visar att anhöriga uppfattar att brister i vårdandet ofta orsakas av 
organisatoriska problem, mer specifikt bemanningsbrist som resulterar i att vårdpersonal 
inte har tillräckligt med tid till att lära känna patienterna med demens. Vårdpersonalen är 
utmattad och har inte tillräckligt med adekvat tid för att utföra anpassad vård av patienterna 
med demens. Detta orsakar att alla patienter med demens får samma vård (Milte et al., 
2015). Vidare beskrivs organisatoriska system orsaka glapp mellan olika vårdenheter, vilket 
medför svårigheter för vårdpersonal och anhöriga att samarbeta vid gemensamma arbeten. 
Vidare komplicerar detta även beslutsfattande och delaktighet för anhöriga (Lamahewas, 
Mathew, Iliffe, Wilcock, Manthorpe, Samspon & Davies, 2018). 
  
En anhörig till en patient med demens beskriver ett exempel på en värmande relation mellan 
vårdpersonal och patienten med demens, där bland annat måltidssituationer anpassades 
efter patientens behov. Det förklaras att patienten sällan ville äta, men att vårdpersonal då 
anpassade måltider efter vad patienten för stunden kunde få i sig, genom att exempelvis 
servera glass istället för mat om detta var patientens önskan. Trots demensdiagnos bemötte 
vårdpersonalen patienten med vänlighet och som en person. De flesta av de anhöriga 
upplever en god och bekräftande vård, men några exempel nämns kring missnöjdhet av 
vårdandet. En anhörig noterar att hennes mors läppar behövde rengöras och återfuktas men 
att vårdpersonalen inte hade åtgärdat detta och anser att dessa små observationer från 
vårdpersonalen kan förbättras eftersom att detta begränsade patientens talförmåga. En 
annan anhörig uttrycker hur patienten behöver tilltalas ett annat namn än sitt döpta namn, 
eftersom att patienten på grund av sin diagnos framställer sig som en annan person. Detta är 
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av vikt då patienten annars inte reagerar på tilltal, men var svårt för vårdpersonalen att 
acceptera vilket medförde att den anhöriga då fick återberätta informationen från 
vårdpersonalen till patienten upprepade gånger. Den anhöriga upplevde sig då inte betrodd 
av vårdpersonalen gällande patientens önskan (Clissett, Porock, Harwood & Gladman, 2013). 
Detta kan vidare relateras till artikeln av Lamahewas et al. (2018) som beskriver anhörigas 
uttryck av frustration gällande bristen på kontinuitet i vissa vårdsammanhang, då 
upprepning av information om patienten till olika vårdpersonal är vanligt förekommande och 
förekommer även ibland inom samma vårdenhet. 

2.4 Sjuksköterskans ansvar i relation till personcentrerad vård utifrån 
lagar och styrdokument 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska förutsätter att sjuksköterskan 
ansvarar för omvårdnaden, som genomförs i partnerskap med patienten samt anhöriga. 
Sjuksköterskan ansvarar därmed även för att värdighet och integritet bevaras. Med 
partnerskap menas att vården utformas och dokumenteras tillsammans med patienten med 
en ömsesidig öppenhet för den andres kunskap, samt att vårdmötet har utgångspunkt i 
patientens berättelser. Den personcentrerade vården karakteriseras av att patient och 
anhörig blir sedda som unika personer med individuella behov, värderingar och 
förväntningar. Sjuksköterskan ska därför besitta kompetens att bedöma, planera och utföra 
vård på ett personcentrerat sätt i partnerskap med patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017). Likväl skildrar Hälso-och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) att vården ska ges för 
den enskildes värdighet samt med respekt för alla människors lika värde. Vidare beskriver 
lagen att hälso-och sjukvårdsverksamheter ska bedrivas på så vis att kraven på en god vård 
uppfylls, vilket bland annat innebär att vården ska bygga på respekt för patientens 
självbestämmande och integritet. 

2.5 Teoretiskt perspektiv 
Tom Kitwoods (1997) teori om personcentrerad vård inom demensvård tillsammans med 
Brendan McCormack och Tanya McCances (2010) teori om personcentrerad omvårdnad har 
valts som teoretiskt perspektiv i detta examensarbete. De båda teorierna anses komplettera 
varandra och ligger således tillsammans som teoretiskt perspektiv. Vidare utgår alla valda 
artiklar till resultatet i examensarbetet från Kitwoods (1997) och/eller McCormack och 
McCances (2010) teori om personcentrering, vilket är en motivering för det valda 
perspektivet. Kitwood var tidig med att definiera begreppet personcentrering och det är 
denna definition som McCormack och McCances (2010) teori utgår från. Kitwood beskrivs 
vidare som en influens för teorin (McCormack och McCance, 2010). Således anses Kitwoods 
teori vara relevant för detta examensarbete. Vidare fokuserar Kitwoods teori på 
personcentrerad vård inom just demensvård vilket är ytterligare en motivering för relevansen 
för detta examensarbete. Att McCormack och McCances teori om personcentrerad 
omvårdnad är relevant för examensarbetet motiveras med att den anses stärka Kitwoods 
teori. Det anses även relevant att nämna att Svensk sjuksköterskeförening (2016) skildrar att 
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personcentrerad omvårdnad är en av sjuksköterskans grundkompetenser med utgångspunkt 
i Kitwoods teori.  
 
Kitwood (1997) har utvecklat en teori som grundar sig i detaljer inom demensvård, framför 
allt idéer och övningar från psykoterapeutiskt arbete. Medan det redan fanns värdefulla 
innovationer inom området var Kitwood övertygad om att möjligheterna att förbättra 
välmåendet hos patienter med demens ännu inte hade beaktats. Vidare fanns inte någon 
sammanhängande teoretisk bas för detta vårdande, vilket gjorde att det saknade 
trovärdighet. Tillsammans med en kollega sammanställde Kitwood några fragment. Detta 
tillvägagångssätt kom att kallas personcentrerad vård.  
 
Kitwood (1997) beskriver personlighet som det mest centrala i en relation, det unika hos 
varje person, faktumet av vår kropp. Istället för att betona olikheterna hos personer som 
demens orsakar, bör den gemensamma grunden hedras. Begreppet personlighet kan 
beskrivas med tre huvudtyper av diskurser; transcendens, etik och social psykologi. 
Transcendensdiskursen vädjar till en kraftfull känsla, som finns i nästan varje kulturell miljö, 
att varande i sig är heligt och att livet ska vördas. I den huvudsakliga diskursen om etik är ett 
primärt tema idén om att varje person har ett absolut värde. Alla har således en skyldighet att 
behandla andra med respekt med endast det som syfte och aldrig med mål om något annat. I 
social psykologi har termen personlighet en flexibel och varierad användning. Dess främsta 
associationer är till självkänslan och dess grund, med en placering av en individ i en social 
grupp; med framförandet av givna roller; och med integriteten, kontinuiteten och stabiliteten 
av självkänslan. Vidare beskriver Kitwood (1997) att personligheten är något som 
underskattas, och så även det moraliska erkännandet av personer med psykiska 
nedsättningar, något som har visats i flera olika kulturer. Personer med någon form av 
psykisk nedsättning avpersonifieras ofta, däribland personer med demens. Kitwood menar 
däremot att demens inte ensamt resulterar i en förlust av personlighet. En god demensvård, 
avseende de grundläggande beståndsdelarna av vad god demensvård är, kännetecknas av 
bland annat validerande och främjande åtgärder, där flera olika typer av interaktioner är 
involverade. Detta förklaras vidare att i en god demensvård bör var och en av vårdpersonalen 
främja personen på olika sätt; genom att till exempel stärka en positiv känsla, främja en 
förmåga eller hjälpa till att läka psykiska skador. Kvaliteten av interaktionen mellan 
vårdpersonalen och personen är varmare och mer känslorik än interaktioner i det vardagliga 
livet. Kitwood beskriver interaktioner som när en vårdare möter personens psykologiska 
behov. Interaktion är inte enbart att svara an på anrop, utan även att förstå meningen av vad 
som uttalas av andra. Det innebär reflektion, väntan, förväntan och kreativitet. Denna 
uppfattning om symbolisk interaktion är centralt i teorin. Att förstå demens och demensvård 
är det mest grundläggande för att behålla denna syn och även för att kunna modifiera vården 
och ha den kognitiva nedsättningen i åtanke.  
 
McCormack och McCance (2010) har vidare utvecklat en teori om personcentrerad 
omvårdnad. Teorin är härledd från empirisk forskning med fokus på personcentrerat arbete 
inom äldrevård. Teorin består av fyra grundpelare. Den första omfattar sjuksköterskors 
förutsättningar för att kunna utföra en personcentrerad vård. Fokus ligger på 
sjuksköterskans attribut, vilka bland annat inkluderar att vara professionellt kompetent, ha 
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social förmåga, vara engagerad i sitt arbete samt ha självkännedom. Den andra grundpelaren 
handlar om vårdmiljön och syftar på kontexten där omvårdnaden äger rum. Den tredje 
handlar om personcentrerade faktorer såsom omvårdnad genom aktiviteter, att arbeta 
tillsammans med patienternas övertygelser, åsikter och värderingar, att ta beslut tillsammans 
med patienterna och att tillhandahålla patienterna deras fysiska behov. Den fjärde, sista och 
mest centrala grundpelaren i McCormack och McCances teori är utfall, eller resultat, av 
personcentrerad omvårdnad, vilket inkluderar patienternas tillfredsställelse av vården, 
patienternas delaktighet i vården, patienternas känsla av välbefinnande samt skapandet av 
en vårdande vårdmiljö. McCormack och McCance beskriver vidare att för att kombinationen 
av de fyra grundpelarna ska resultera i positiva utfall för både patienter och vårdpersonal, ska 
sjuksköterskans förutsättningar först tas i beaktning. Vidare ska sjuksköterskan kunna skapa 
samt hantera en vårdande miljö, något som är ett villkor för att den personcentrerade vården 
ska kunna äga rum. Den personcentrerade vården strävar efter en holistisk syn och vill lämna 
vårdens nuvarande existerande medicinskt inriktade etos. Det är en framträdande handling i 
vårdande förhållanden mellan vårdgivare, äldre personer och deras anhöriga. 
Personcentrerad vård understöds av värdesättning av respekt, främjande av 
självbestämmande och förståelse. Att känna personen som de uttrycker sig, genom att veta 
personens livsplan och hur de strävar efter att leva sitt liv är vad som är grundläggande i den 
personcentrerade omvårdnaden. 

2.6 Problemformulering 
McCormack och McCance beskriver att personcentrerad vård baseras på värdesättning av 
respekt, främjande av självbestämmande och förståelse. Att känna personen som de 
uttrycker sig, genom att veta personens livsplan och hur de strävar efter att leva sitt liv 
beskrivs som grundläggande i den personcentrerade omvårdnaden. Vidare beskriver Kitwood 
att personligheten är det mest centrala i en relation och det unika hos varje person. Tidigare 
forskning visar att en personcentrerad vård där patienterna blir sedda och respekterade som 
personer med egna preferenser och behov beskrivs av patienter med demens som grunden 
till demensvård av god kvalitet. Både patienterna själva och deras anhöriga beskrev vidare 
vikten av att patienternas personlighet bevaras för att demensvården skulle uppfylla god 
kvalitet. Ett problem som har observerats från tidigare forskning inom ämnet är att den 
personcentrerade vården inte alltid utövas inom demensvård. Exempel på detta kan vara att 
patienterna upplever att vårdpersonal inte utför vården i samverkan med patienterna eller att 
anhöriga upplever sig vara exkluderade från vården och/eller behöver agera förespråkare för 
patienterna då vårdpersonal inte lär känna dem. Detta är ett problem då det genererar i 
utebliven personcentrerad vård inom demensvård, vilket således orsakar en förlust av den 
goda kvaliteten som personcentrerad vård bidrar till. Detta problem vill vi belysa, genom att 
kartlägga hinder och möjligheter för vårdpersonal att utöva personcentrerad vård inom 
demensvård och på så vis skapa ökad kunskap hos vårdpersonal och ledning inom hälso-och 
sjukvården om hur personcentrerad vård kan bedrivas inom demensvård. 
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3 SYFTE 

Syftet är att kartlägga hinder och möjligheter för vårdpersonal att utöva personcentrerad 
vård inom demensvård. 

4 METOD 

Metoden i detta examensarbete valdes utifrån syftet och således användes en allmän 
litteraturöversikt enligt Friberg (2017a) med en kvalitativ ansats. Friberg (2017a) beskriver 
att en litteraturöversikt är lämplig då en översikt över kunskapsläget inom ett visst problem 
inom sjuksköterskans verksamhetsområde önskas skapas. Detta görs med hjälp av befintlig 
forskning som kartläggs och sedan diskuteras. Friberg (2017b) beskriver att en kvalitativ 
ansats är lämplig i de fall då en ökad förståelse är yttersta målet. 

4.1 Urval och datainsamling 
För att välja artiklar med relevans till syftet användes inklusions- och exklusionskriterier, 
vilka Friberg (2017a) beskriver utgör ett tydligt grundläggande val av artiklar. 
Inklusionskriterier var att artiklarna följde IMRAD, var peer-reviewed, publicerade mellan 
årtalen 2009-2019, utgick från McCormack & McCances och/eller Kitwoods teorier samt 
besvarade syftet inom det valda ämnesområdet. Orden ”person-centred care” och/eller 
”dementia” skulle finnas med i rubriken, i abstract och bland nyckelorden för att inkluderas, 
vilket medförde att flertals artiklar kunde exkluderas redan vid läsning av rubriken. Artiklar 
som exkluderas var således litteraturöversikter samt material som inte var avgränsat till det 
valda ämnesområdet. Ett ytterligare exklusionskriterie var artiklar som omfattade läkemedel 
och/eller administrering då det inte ansågs vara av relevans för syftet. Dock beskriver Friberg 
(2017a) att för att inte låsa sig och därmed anlägga ett helikopterperspektiv läses abstracts 
med ett kritiskt öga tillsammans med ett öppet och kreativt förhållningssätt. Genom 
avgränsningarna och sökorden var målsättningen att få max 80 artiklar vid varje sökning för 
att få fram de mest relevanta artiklarna. Alla valda artiklar utgår från McCormack och 
McCances och/eller Kitwoods teorier om personcentrerad vård. Samma teoretiska perspektiv 
används i detta examensarbete, vilket försäkrar att benämningen av personcentrerad vård är 
densamma i samtliga artiklar såväl som i detta examensarbete. Detta motiverar vidare att alla 
16 valda artiklar är från åtta olika länder, vilket anses relevant då de utgår från samma 
teoretiska utgångspunkt. 
 
För att hitta aktuellt vetenskapligt material användes sökmotorn via Mälardalens Högskolas 
bibliotek. Databaserna CINAHL plus och PubMed användes för sökning av vårdvetenskapliga 
artiklar. Urvalet kunde avgränsas genom användning av relevanta sökord så som ”person-
centred care”, ”dementia”, ”nursing” och ”caring”. Eftersom examensarbetets syfte utgår från 
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vårdpersonal användes även ”care staff” som sökord. Då de flesta av de valda artiklarna 
återkom i sökningarna tillades sökorden ”experience” och ”approach” som ansågs relevanta, 
vilket gjorde att sökresultaten vidgades. Vid vissa begrepp i sökningarna användes trunkering 
i form av (*) vilket Östlundh (2017) beskriver är ett tecken som tillsammans med stammen av 
begreppet möjliggör utökande av sökordet till dess olika böjningsformer. Exempel på 
trunkeringar som användes är ”impair*” och ”improv*”. Sökningen innefattade boolesk 
söklogik enligt Östlundh (2017) vilken bestämmer sambanden mellan de valda sökorden med 
hjälpord som ”AND” och ”OR”. För vidare beskrivning av sökningar, se bilaga A. 
 
Efter avslutad sökning hade 22 artiklar valts ut som krävde vidare kvalitetsgranskning, vilket 
utfördes genom besvarande av frågor som presenteras av Friberg (2017c), se bilaga B. 
Frågorna omformulerades till ja- och nej-frågor och poängsattes, då ”ja” gav ett poäng och 
”nej” gav noll poäng. Artiklarna poängsattes sedan utifrån en poängskala som då kunde 
resultera i låg (1–5), medel (6–9) eller hög (10–13/14) kvalitet. Maxpoängen var således 
fjorton poäng för kvalitativa artiklar och tretton poäng för kvantitativa artiklar. Genom 
läsning av fulltext identifierades inklusions- och exklusionskriterierna i artiklarna, såväl som 
att granskningen genomfördes med att besvara de olika kvalitetsfrågorna. Efter 
kvalitetsgranskning och läsning av fulltext exkluderades nio artiklar då dessa poängsattes 
som av låg-eller medelkvalitet. Det slutgiltiga urvalet efter både kvalitetsgranskning och 
läsning av fulltext blev således 16 artiklar, bestående av fem stycken av kvantitativ ansats och 
elva stycken av kvalitativ ansats. En artikel bestod av mixad metod och inkluderades i urvalet 
då det endast var den kvalitativa ansatsen som redovisades i artikelns resultat. De valda 
artiklarna hade tydligt formulerat problem, syfte, metod med tydlig beskrivning av 
deltagarna samt metoddiskussion. Två av artiklarna hade ingen metod-diskussion (Bateman, 
Anderson & Hungerford, 2016; Pinkert, Faul, Saxer, Burgstaller, Kamleitner, & Mayer, 2017), 
men fick poäng på de övriga frågorna av kvalitetsgranskningen och graderades således av hög 
kvalitet. Vidare beskrev alla valda artiklar en vårdvetenskaplig teori och/eller utgick från en 
teoretisk utgångspunkt, vilken var gemensam för alla artiklar. Sammanfattningsvis uppnådde 
samtliga 16 valda artiklar hög kvalitet då alla kvalitetsgranskade artiklar som uppnådde låg-
eller medelkvalitet valdes bort, se Bilaga C. 

4.2 Genomförande och analys 
Det första steget i analysprocessen inleds med att artiklarna som valts först bör läsas på nytt 
för att helheten ska förstås. Vidare sammanfattas varje artikel i ett separat dokument som en 
reduktion av data enligt Friberg (2017a). Analysförfarandet i detta examensarbete inleddes 
med att artiklarna till resultatet lästes, varpå relevanta stycken underströks för att sedan 
sammanfattas i ett separat dokument. Nästa steg i analysprocessen beskriver Friberg (2017a) 
som dokumentation av respektive artikels författare, titel, tidskrift, årtal, land, syfte, metod 
och resultat som förs in i en matris. Detta menar Friberg (2017a) ger en översiktsbild som 
visar karaktären av artiklarna och som sedan ligger till grund för fortsatt analys. Detta steg 
genomfördes, tillsammans med att respektive artikel delgavs ett artikelnummer. Detta fördes 
in i en matris för att skapa en överblick av alla artiklar, se Bilaga C. Vidare utfördes det tredje 
steget i analysen som Friberg (2017a) beskrivs som en sökning av likheter respektive 
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skillnader i artiklarnas syften, metodologiska tillvägagångssätt och resultat. Dessa likheter 
och skillnader identifierades och jämfördes först i artiklarnas syften, sedan i artiklarnas 
metodologiska tillvägagångssätt och sist i artiklarnas resultat. Likheterna och skillnaderna 
identifierades med hjälp av det sammanställda dokumentet av den reducerade datan som 
skapades i steg ett. Vidare utfördes det slutgiltiga steget enligt Friberg (2017a) där en 
sammanställning gjordes av alla likheter och skillnader som har analyserats fram. Denna 
sammanställning gjordes i ytterligare ett separat dokument som sedan sorterades med hjälp 
av rubriker. Friberg (2017a) beskriver att genom att sortera innehållet i aspekterna som 
handlar om samma sak under passande rubriker kan teman således skapas. 
Sammanställningen av likheterna och skillnaderna i artiklarnas syften, metodologiska 
tillvägagångssätt samt resultat skrevs ihop till en beskrivande text, där sju teman skapades. 
Dessa teman reducerades till fem då det gick att slå ihop liknande teman. Bestående fem 
teman blev sedan rubriker till resultatet; tid, utbildning, vårdpersonalens förhållningssätt 
och vårdande, stöd från organisation och ledare samt miljö. 

4.3 Etiska överväganden 
I examensarbetets analysförfarande har förförståelse, preferenser och egna värderingar i 
största möjliga mån lagts åt sidan för att förhållningssättet till artiklarnas resultat ska hållas 
så objektivt som möjligt. Insamlat datamaterial har lästs flertals gånger samt diskuterats för 
att förvrängning skulle undvikas. Priebe och Landström (2017) förklarar förförståelse som 
det författarna kan och vet innan arbetet påbörjas. Denna kunskap kan vara något från en 
utbildning, men även värderingar och erfarenheter från livet i allmänhet. 
 
All text i detta arbete är skriven med noggrannhet och eftertanke för att undvika oredlighet, 
med hänsyn till CODEX (2018) likväl som till Kjellström (2017) som beskriver oredlighet i 
forskning som när en person avsiktligt och vilseförande manipulerar det vetenskapliga 
arbetet, genom exempelvis fabricering, stöld, plagiering eller förvrängning av data. 
Tillämpning av APA-manualen (American Psychological Association) användes i detta 
examensarbete vid referering för att hänvisa till ursprungskällan. 

5 RESULTAT 

I resultatdelen redovisas följande avsnitt: artiklarnas syfte, artiklarnas metod och artiklarnas 
resultat. Teman som redovisas är: tid, utbildning, vårdpersonalens förhållningssätt och 
vårdande, stöd från organisation och ledare samt miljö. Resultatet baseras på 16 stycken 
vetenskapliga artiklar varav elva är av kvalitativ ansats och fem är av kvantitativ ansats. 
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5.1 Artiklarnas syfte 
Elva kvalitativa artiklar jämfördes avseende likheter och skillnader i syftet vilka alla berörde 
vårdpersonal, personcentrerad vård och demens. I åtta av de elva kvalitativa artiklarnas 
syften identifierades likheter. I fem av dessa hittades likheter till varandra då samtliga fem 
hade som syfte att undersöka vårdpersonals erfarenheter av vårdande av personer med 
demens (Cleary & Doody, 2016; Ericson-Lidman, Franklin Larsson & Norberg, 2013; Kirkley, 
Bamford, Poole, Arksey, Hughes & Bond, 2011; Shannon, Grealish & Cruickshank, 2018; 
Pinkert, Faul, Saxer, Burgstaller, Kamleitner & Mayer, 2017). I två av elva kvalitativa artiklar 
identifierades likheter mellan varandra då begreppen ”leadership”, ”person-centred care” och 
”dementia” användes i deras syften (Chenoweth, Jessop, Harrisson, Cations, Cook & Brodaty, 
2018; Rokstad Mork, Vatne, Engedal & Selbaek, 2015). I artikeln av Rokstad Mork et al. 
(2015) var syftet att undersöka betydelsen av ledarskapsrollen vid genomförande av 
personcentrerad vård, medan artikeln av Chenoweth et al. (2018) syftade till att identifiera 
sjuksköterskors erfarenheter av att leda och utbilda vårdpersonal inom personcentrerad 
vård, där en ytterligare likhet identifierades då båda artiklarna har som syfte att undersöka 
ledarskap i relation till personcentrerad vård. Viss likhet fanns även mellan artikeln av 
Chenoweth et al. (2018) och artikeln av Kontos, Mitchell, Mistry och Ballon (2010) som har 
till syfte att undervisa om personcentrerad vård inom demensvård, då de båda har utbildning 
som fokus i syftet. Dock skiljer de sig genom saknaden av ledarskapets betoning i artikeln av 
Kontos et al. (2010), till skillnad från syftet i artikeln av Chenoweth et al. (2018). 
  
I tre av elva kvalitativa artiklar (Hayajneh & Shehadeh, 2014; McKeown, Clarke, Ingleton, 
Ryan & Repper, 2010; Stranz & Sörendotter, 2016) kunde även skillnader identifieras i 
artiklarnas syften, i förhållande till varandra och resterande åtta artiklar. En av artiklarna 
analyserade hur personcentring inom demensvård har tolkats i två olika sammanhang 
(Stranz & Sörendotter, 2016). I artikeln av McKeown et al. (2010) undersöktes hur 
livsberättelser kan förstås och användas i praktiken, samt hur det erfors av deltagarna och 
hur det resulterade sig i vårdandet. I artikeln av Hayajneh och Shehadeh (2014) var syftet att 
undersöka hur införandet av personcentrerad vård av personer med Alzheimers sjukdom har 
för påverkan på vårdpersonalens belastning. Denna artikel skiljer sig från de andra då syftet 
inriktar sig på en specifik aspekt; belastning hos vårdpersonalen, snarare än att det har ett 
bredare perspektiv såsom erfarenheter, vilket fanns i syftet i fem av de kvalitativa artiklarna 
(Cleary & Doody, 2016; Ericson-Lidman et al., 2013; Kirkley et al., 2011; Shannon et al., 
2018; Pinkert et al., 2017). 
 
De fem kvantitativa artiklarna jämfördes avseende likheter och skillnader i syftet (Bateman, 
Anderson, Bird & Hungerford, 2016; Mullan & Sullivan, 2016; Rokstad Mork, Sandvik, 
Døble, Kirkevold, Benth & Selbaek, 2016; Sjögren, Lindkvist, Sandman & Zingmark, 2017; 
Surr, Smith, Crossland & Robins, 2015). I artiklarna av Rokstad Mork et al. (2016) och Surr 
et al. (2015) identifierades likheter då bådas syften var att utvärdera påföljder efter ett 
utbildningsprogram som genomfördes av vårdpersonal. I de resterande tre kvantitativa 
artiklarna (Bateman et al., 2016; Mullan & Sullivan, 2016; Sjögren et al., 2017) skiljde sig 
syftena från varandra och från övriga två artiklar, då artikeln av Bateman et al. (2016) 
poängterade utmaningar som vårdpersonal står inför på ett akutsjukhus i glesbygden vid 



 12 

utförande av personcentrerad vård av patienter med demens och delirium. Artikeln av 
Sjögren et al. (2017) syftade till att utforska organisatoriska och miljömässiga faktorer som 
karakteriseras som påverkande av personcentrerad vård på äldreboenden. Artikeln av Mullan 
och Sullivan (2016) undersökte egenskaper hos vårdpersonal relaterat till deras kompetens. 

5.2 Artiklarnas metod 
Vid jämförelse av alla elva kvalitativa artiklar använde sig samtliga utav semistrukturerade 
intervjuer med vårdpersonal, vilka transkriberades ordagrant (Chenoweth et al., 2018; Cleary 
& Doody, 2016; Ericson-Lidman et al., 2013; Hayajneh & Shehadeh, 2014; Kirkley et al., 
2011; Kontos et al., 2010; McKeown et al., 2010; Pinkert et al., 2017; Rokstad Mork et al., 
2015; Shannon et al., 2018; Stranz & Sörendotter, 2016). Andra likheter som identifierades 
var observationer som användes vid datainsamling i fyra av artiklarna (McKeown et al., 2010; 
Rokstad et al., 2015; Shannon et al., 2018; Stranz & Sörendotter, 2016) samt intervjuer 
utförda i fokusgrupper som användes vid datainsamling i tre av artiklarna (Kontos et al., 
2010; Pinkert et al., 2017; Rokstad Mork et al., 2015). Fem av artiklarna använde sig utav en 
tematisk analysmetod vid analys av det transkriberade datamaterialet (Chenoweth et al., 
2018; Ericson-Lidman et al., 2013; Kirkley et al., 2011; Kontos et al., 2010; Shannon et al., 
2018) och två artiklar använde sig utav innehållsanalys (Rokstad Mork et al., 2015; Stranz & 
Sörendotter, 2016). Tre av artiklarna använde sig utav andra analysmetoder så som Colaizzis 
analysmetod (Cleary & Doody, 2016), Van Manens hermeneutiska fenomenologiska ramverk 
(Hayajneh & Shehadeh, 2014) och ramanalys (McKeown et al., 2010). 
 
De fem kvantitativa artiklarna som jämfördes använde sig gemensamt utav 
enkätundersökningar, men med olika skalor (Bateman et al., 2016; Mullan & Sullivan, 2016; 
Rokstad Mork et al., 2016; Sjögren et al., 2017; Surr et al., 2015). Två av artiklarna använde 
sig båda utav P-CAT (Rokstad Mork et al., 2016; Sjögren et al., 2017) som mätte den 
utsträckning vårdpersonal uppfattar vård som personcentrerad. ADQ-skalor användes i tre 
artiklar (Bateman et al., 2016; Mullan & Sullivan, 2016; Surr et al., 2015) som är ett validerat 
instrument för att undersöka vårdpersonals bemötande av patienter med demens och 
personcentrerad vård inom demens. Samtliga metodologiska tillvägagångssätt var utförligt 
beskrivna i både de kvalitativa artiklarna och de kvantitativa artiklarna. 

5.3 Artiklarnas resultat 
Under följande avsnitt presenteras artiklarnas resultat indelat i fem olika teman; tid, 
utbildning, vårdpersonalens förhållningssätt och vårdande, stöd från organisation och ledare 
och miljö. Resultatet baseras på 16 stycken vårdvetenskapliga artiklar. Resultat från 
kvantitativa artiklar presenteras med hjälp av siffror, där p-värdet hittas inom parenteser. 
Billhult (2017) beskriver P-värdet som ett mått på osäkerheten i resultatet, där P står för 
sannolikhet. Ett lågt p-värde innebär att det finns en statistisk signifikans. Ett p-värde under 
0,05 räknas som lågt. 
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5.3.1 Tid 
I en kvasiexperimentell studie av Bateman et al. (2016) med 23 stycken deltagande 
vårdpersonal besvarade 96% att när volontärer avlastade den ordinarie personalen 
underlättade det för vårdpersonalen tidsmässigt. Forskningen innefattade ett projekt med 
volontärer som fick utbildning inom personcentrerad vård och därefter blev tilldelade 
patienter med demens och/eller delirium att vårda i en akut vårdmiljö. Patienterna som 
volontärerna hade hand om behövde mer tid och hjälp än vad den ordinarie vårdpersonalen 
hade möjlighet att erbjuda. Detta upplägg lindrade även den ordinarie vårdpersonalens oro 
och ångest om att inte räcka till för patienter med demens och/eller delirium. Resultat från 
en utforskande tvärsnittsstudie av Sjögren et al. (2017) stärker detta då det med en 
svarsfrekvens på 83 % av 1482 deltagande vårdpersonal visade att personcentrerad vård 
utfördes i högre utsträckning på boenden med högre bemanning av vårdpersonal (p=0,001). 
Vidare visade resultatet att de boenden med högre utsträckning av utövande av 
personcentrerad vård hade ett lägre antal patienter än de boenden med mindre utövande av 
personcentrerad vård (p = 0,05). Detta visar på att ett lägre antal patienter ökar möjligheten 
för personcentrerad vård. 
 
Det framkom att vårdpersonalen upplevde att mer tid med patienterna med demens krävdes 
till skillnad från övriga patienter för att kunna se patienterna med demens behov. Detta 
kunde dock vara utmanade och ge inre konflikt då det kunde frånta tid från andra patienter 
med lika stort behov men med andra sjukdomar. Dåligt samvete var en konsekvens när 
deltagarna prioriterade att spendera tid med vissa patienter när deras kollegor kunde vara i 
behov av hjälp med andra uppgifter, eller då de behövde prioritera mellan två patienter med 
brådskande behov. Tidspress var således uttryckt som en vanlig orsak till dåligt samvete, 
exempelvis i situationer när en patient behövde så mycket tid att andra patienters behov inte 
var möjliga att tillgodoses (Ericson-Lidman et al., 2013; Pinkert et al., 2017). 

5.3.2 Utbildning 
Vårdpersonalen beskrev deras behov av ledarskap, utbildning och träning för att kunna vårda 
patienter med demens utifrån personcentrerad vård. Osäkerhet kring bemötande av 
patienter med demens kunde vara ett hinder för att kunna utföra personcentrerad vård. 
Utbildning om kommunikation och om demens ökade medvetenheten gällande de specifika 
behoven hos patienter med demens. Utbildning beskrevs vidare som viktigt för att kunna 
engagera sig i arbetet och för att kunna bemöta patienterna på lämpligt vis (Ericson-Lidman 
et al., 2013; Pinkert et al., 2017). Forskning av Hayajneh och Shehadeh (2014) visade att 
kombinationen mellan att vårdpersonalen upplevde det lättare att se patienterna med 
demens som personer och deras upplevelse av ökad empati resulterade i att de lättare klarade 
av att hantera stress i arbetet, efter genomförd utbildning om personcentrerad vård. 
 
Det framkom att vårdpersonalen efter utbildning fick förståelse för att beteenden hos 
patienter med demens inte alltid är relaterade till symtom utan också kan bero på andra 
orsaker. Lärandemål inom utbildningen så som hur ett beteende kan översättas till ett behov 
och hur personcentrerad vård kan planeras visade sig vara användbart i verksamheten. 
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Genom att läsa av meningen bakom beteendena gick det att anpassa vårdaktiviteter och 
skräddarsy vården för att främja patienternas styrkor och intressen (Chenoweth et al., 2018; 
Kontos et al., 2010). Utbildning gav även en förståelse för det egna vårdandet och för att 
vårdandet som utförs både kan få positiva och negativa följder för patienterna. Tålamod var 
identifierat som en betydelsefull dygd och vårdpersonalen fick förståelse för att ett påskyndat 
sätt signalerar en icke vårdande attityd, vilket kan resultera i agitation hos patienterna. Det 
framkom likväl att vårdande i långsam takt möjliggjorde för patienten med demens att kunna 
delta i sin egen vård på en ny nivå, vilket gav patienten möjlighet till autonomi och 
äganderätt över vardagliga val i livet (Cleary & Doody, 2016; Kontos et al., 2010). Vidare 
framkom det att när tillvägagångssätt från utbildning introducerades på arbetsplatser var 
majoriteten av vårdpersonalen entusiastiska kring den personcentrerade vården och var 
villiga att genomföra detta (Chenoweth et al., 2018). En del av vårdpersonalen beskrev att de 
hade ett empatiskt förhållande till sina patienter redan innan utbildningen, men alla var 
överens om att empatin ökade märkbart efter att den personcentrerade vården applicerades i 
praktiken (Hayajneh & Shehadeh, 2014). 
 
Efter en utbildning jämfördes vårdpersonalens personcentrerade förhållningssätt under en 
period på fyra månader med upprepad mätning. Jämförelserna indikerade på en signifikant 
skillnad mellan medelpoängen som mättes med en fem poängs Lickertskala, vilka var lägst 
vid första mätningen där 41 stycken vårdpersonal deltog. Första mätningen hade ett 
medelvärde på 4,48 och en skillnad påvisades vid tredje mätningen där endast 12 stycken 
vårdpersonal deltog och medelvärdet ökade till 4,80, vilket visade på att en förbättring 
skedde med tiden vad gäller det personcentrerade förhållningssättet hos vårdpersonalen efter 
att de genomgått utbildning (p = 00,1) (Surr et al., 2015). 

5.3.3 Vårdpersonalens förhållningssätt och vårdande 
Forskning av Pinkert et al. (2017) visade att vårdpersonal som utövar sjukdomscentrerat 
vårdande med fokus på uppgifter hos patienter med individuella behov kan vara ett hinder 
för personcentrerad vård inom demensvård. Denna typ av vårdande var fokuserat på 
sjukhusets rutiner och riktlinjer, istället för att fokusera på omvårdnad av patientens 
individuella behov. Detta stödjer forskning av Chenoweth et al. (2018) som visade att 
uppgiftsfokuserad vårdkultur, där vårdpersonalen inte hade den personcentrerade vården i 
framkant av deras tänkande kring arbetsuppgifter, kunde vara ett hinder för personcentrerad 
vård. En studie av Surr et al. (2015) med 41 deltagande vårdpersonal samt med upprepad 
mätning visade resultat att PCTAH-utbildningen (Person-centred Care Training for Acute 
Hospitals) kan förbättra ett personcentrerat förhållningssätt hos vårdpersonal till patienter 
med demens (p=0,001). Detta motsägs av Mullan och Sullivan (2016) i en tvärsnittsstudie 
med 61 deltagande vårdpersonal som beskriver att kompetensen hos vårdpersonalen var 
främst relaterad till deras inställning till och deras perspektiv på personcentrerat vårdande 
och kunde således inte relateras till graderna av kunskap eller utbildning (p=0,081). 
 
Det framkom att engagemanget i relationen och kommunikationen mellan vårdpersonal och 
patienterna med demens var av vikt vid utförandet av personcentrerad vård. Vikten av att 
lära känna patienternas livsberättelse ansågs som en central del i detta. Detta stärkte 



 15 

uppbyggnaden av meningsfulla relationer som gav patienter med kognitiv nedsättning en 
möjlighet att vara autonoma och delaktiga, vilket således utgjorde en möjlighet för 
personcentrerad vård (Stranz & Sörendotter, 2016). Detta stärks i ytterligare forskning som 
visade att genom att använda sig av livsberättelser kan den personcentrerade vården öka. Det 
gav förutsättningar för familjemedlemmar till patienten att visa en del av patientens 
personlighet för vårdpersonalen, vilket resulterade i att vårdpersonalen i större utsträckning 
kunde uppskatta personen bakom patienten. Att lyssna till patienternas livsberättelse gav 
också en större förståelse för beteendet hos patienter med demens och visade på att det fanns 
en person bakom beteendet. Patienternas livsberättelse beskrevs som avgörande för att 
kunna stärka bilden av patienterna som personer (Ericson-Lidman et al., 2013; McKeown et 
al., 2010). Detta kan vidare relateras till forskning av Hayajneh & Shehadeh (2014) där 
vårdpersonal beskrev att deras empati hade minskat allteftersom att tiden på arbetsplatsen 
hade gått, men att appliceringen av den personcentrerade vården genererade i en lösning för 
detta genom att de lättare kunde se patienterna med demens som personer, vilket resulterade 
i ökad empati. I artikeln av Ericson-Lidman et al. (2013) framkom det att vårdpersonalens 
egna välmående var betydelsefullt för att kunna skapa en god relation med patienterna. 

5.3.4 Stöd från organisation och ledare 
Chenoweth et al. (2018) beskriver vikten av stöd från ledningen för att vårdpersonal ska 
kunna utföra en personcentrerad vård. Ett exempel som gavs av vårdpersonalen var 
möjligheten att tillåta patienterna att sova ut och ge dem frukost när de vaknar och önskar 
det. Ett annat exempel var att få ledningens tillåtelse för personalen att prova nya idéer och 
testa olika tillvägagångssätt för olika patienter för att undersöka vad som fungerar och vad 
som inte fungerar. En ytterligare möjlighet till personcentrerad vård visade sig vara en god 
kommunikation mellan allmänläkare, chefer, patientens anhöriga, sjuksköterskor och övrig 
vårdpersonal. Pinkert et al. (2017) stärker detta och beskriver att kontextuella och 
organisatoriska begränsningar är en vanlig orsak till varför förändringar i vårdandet inte kan 
ske, exempelvis i vårdkulturer med sjukdomscentrerat vårdande som hämmar den 
personcentrerade vården. Huvudsakligen krävdes kreativitet för att komma nära patienterna 
med demens och för att kunna utföra personcentrerad vård, vilket innebär att inte enbart 
utgå från de rutiner som är bekanta. Att vårda utanför dessa rutiner kräver dock mod och en 
stark position i organisationen. Vårdpersonalen i fråga instämmer i att vården kan förbättras 
och är villiga att bidra genom att utbildas inom demens. Dock känner de brist på stöd från 
andra professioner samt ledningen och upplever sig därmed ensamma i detta. Brist på 
medvetenhet som berör utbildning och dess fördelar parallellt med brist på stöd från 
ledningen beskrevs således som uttalade hinder för personcentrerad vård.  
 
Det framkom i en undersökning med fokusgrupper att den personcentrerade vården 
påverkades beroende på i vilken utsträckning en ledarfigur var närvarande, samt vilken 
ledare som var närvarande. Där en ledare var aktivt närvarande och vårdpersonalen fick 
stöttning att vårda utifrån vardera patients individuella vårdplan utmärktes en utveckling 
med ökat personcentrerat vårdande och ökat intresse, fokus och reflektion hos 
vårdpersonalen (Rokstad Mork et al., 2015). Detta stärker Sjögren et al. (2017) då det 
framkom i en tvärsnittsstudie att 83 % av 1482 deltagande vårdpersonal gav liknande svar 
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gällande att de boenden med vårdpersonal som hade kontinuerlig tillsyn av en ledare var de 
boenden som erhöll personcentrerad vård i högre utsträckning (p=0,001). Forskning av 
Kirkley et al. (2011) visade vidare att chefer med mer ytlig kunskap om personcentrerad vård 
beskrev det som svårt att utveckla vårdverksamheten, kontra chefer med en djupare 
förståelse för personcentrerad vård som visade sig vara mer medvetna om 
utvecklingspotentialen och förbättringar som kunde göras. 
 
I en longitudinell studie av Rokstad Mork et al. (2016) utfördes en upprepad mätning av 
utförande av personcentrerad vård. Svarsfrekvensen var 81% av 1795 deltagande och 
resultatet påvisades i medelpoängen på en skala där 13 poäng var lägsta möjliga värde och 65 
poäng var högsta möjliga värde. Ett uttalat hinder för utövande av personcentrerad vård var 
stöd från organisationen då resultat påvisade en minskning av organisatoriskt stöd under 
tiden studien pågick. Medelpoängen minskade då från 4,37 till 4,35 (p = 0,001). 

5.3.5 Miljö 
Resultat visade att en mer hemlik miljö utgjorde en ökning av den personcentrerade vården. 
Exempelvis hade en avdelning inretts med en hemtrevlig stil och starka färger då det gjorde 
att patienterna kunde se inredningen bättre. Vidare framkom det att planlösningen spelade 
stor roll för den personcentrerade vården, då viss planlösning kunde främja patienternas 
autonomi. När planlösningen exempelvis var anpassad för patienter med demens genererade 
det i en möjlighet för patienterna att vandra omkring själva och gav således en frihetskänsla 
för både personal och patienter. Detta ställdes i relation till när planlösningen var sämre 
anpassad och exempelvis bestod av endast en korridor, där patienternas behov inte kunde 
tillfredsställas i samma utsträckning (Stranz & Sörendotter, 2016). Detta kan relateras till 
ytterligare forskning som visade exempel på när planlösningen kunde utgöra ett hinder för 
personcentrerad vård inom demensvård. När planlösningen hade närliggande entréer som 
utgjorde risk för att patienterna lämnade sjukhuset eller när trappor fanns tillgängliga där 
risk för fall fanns var två exempel på detta. Detta resulterade i att patienterna blev 
begränsade och inte fick möjlighet att röra sig fritt, vilket således hindrade patienternas 
autonomi (Shannon et al., 2018). Vidare framkom det att en lugn omgivning värderades högt 
av vårdpersonalen för att minska stress och ångest hos patienterna med demens. 
Vårdpersonalen använde sig utav kreativa och enkla sätt kunna vårda patienterna på ett 
säkert sätt utifrån patienternas resurser med hjälp av exempelvis lugna rörelser, klassisk 
musik och närvaro (Shannon et al., 2018; Stranz & Sörendotter, 2016). 

6 DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturöversikt var att kartlägga möjligheter och hinder för vårdpersonal 
att utöva personcentrerad vård inom demensvård. Resultatet visade att tid, utbildning, 
vårdpersonalens förhållningssätt och vårdande, stöd från organisation och ledare samt miljö 
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var påverkande beståndsdelar när det kommer till utövande av personcentrerad vård inom 
demensvård. Det gick att utläsa möjligheter och hinder för vårdpersonal att utöva 
personcentrerad vård, vilka sammanställdes under kategorier. Nedan följer en diskussion 
kring examensarbetet resultat, metod samt etiska överväganden. 

6.1 Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen diskuteras först artiklarnas syfte och metod. Därefter förs en 
diskussion kring möjligheter respektive hinder för vårdpersonal att arbeta personcentrerat 
inom demensvård, baserat på examensarbetets resultat relaterat till tidigare forskning, 
vårdvetenskapligt perspektiv, lagar och styrdokument. 

6.1.1 Diskussion av likheter och skillnader avseende artiklarnas syfte och 
metod 

I detta avsnitt diskuteras artiklarnas syfte och metod avseende dess likheter respektive 
skillnader. Gemensamt förde samtliga artiklar förutom en ett etiskt resonemang, vilket 
innebär enligt Kjellström (2017) att studiernas genomförda metod grundas på etiska 
principer och erhåller en god vetenskaplig kvalitet. 
 
De elva kvalitativa artiklarna hade gemensamt som syfte att i olika sammanhang beskriva 
vårdpersonal och personcentrerad vård. Vidare hade fem av elva artiklar gemensamt i syftet 
att undersöka erfarenheter hos vårdpersonal av vårdande av patienter med demens. Två av 
elva kvalitativa artiklar hade begreppen ”leadership”, ”person-centred care” och ”dementia” 
gemensamt i syftet för främjande av personcentrerad vård. Viss likhet fanns till en ytterligare 
artikel som syftade till att utbilda om personcentrerad vård, som dock åtskilde sig genom 
avsaknaden av ledarskapets mening i detta. Samtliga använde sig utav semistrukturerade 
intervjuer för att besvara syftet, vilket Polit och Beck (2017) beskriver är en metod som ger all 
information som krävs och ger personerna som intervjuas tillstånd att själva bestämma den 
mängd illustrationer och utlåtanden som de önskar ge. Tre av artiklarna använde sig även av 
fokusgrupper. Polit och Beck (2017) menar att fokusgrupper vanligtvis innehåller utvalda 
personer för att främja en bekväm gruppdynamik, men att problem kan uppstå ändå då vissa 
är obekväma med att uttrycka sina åsikter i grupp på grund av rädsla för att bli kritiserade, 
vilket gör att data från dessa kan ifrågasättas. Med tanke på att samtliga kvalitativa artiklar i 
examensarbetet även har data från semistrukturerade intervjuer stärks datan och dess 
trovärdighet även från de tre artiklarna som innehåller fokusgrupper. 
 
Av 16 vårdvetenskapliga artiklar bestod enbart fem av kvantitativ metod, vilket är ett utfall av 
att det generellt fanns färre kvantitativa artiklar bland sökträffarna. Bland dessa fem artiklar 
identifierades likheter i syftet mellan två av artiklarna, vilket var att utvärdera påföljderna av 
ett utbildningsprogram som genomfördes av vårdpersonal. I resterande tre artiklar 
identifierades att syftet åtskilde sig från samtliga av de fem kvantitativa artiklarna, vilket 
tydligt kunde ses genom fokus på olika områden eller faktorer som påverkar den 
personcentrerade vården. En av artiklarna poängterade utmaningar som vårdpersonal står 
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inför på ett akutsjukhus i glesbygden vid utförande av personcentrerad vård av patienter med 
demens och delirium. Den andra artikelns syfte vilket var att utforska organisatoriska och 
miljömässiga faktorer som karakteriseras som påverkande av personcentrerad vård på 
äldreboenden. Den tredje artikeln undersökte egenskaper hos vårdpersonal relaterat till 
deras kompetens. De kvantitativa artiklarna hade således mer specifika syften än de 
kvalitativa artiklarna, vilket även gjorde att de kvantitativa artiklarnas syften skiljde sig mer 
från varandra samt från de kvalitativa artiklarnas syften. De kvalitativa artiklarnas syften 
hade mer gemensamt och mer övergripande teman i deras syften. Samtliga kvalitativa 
artiklar hade således någon likhet till varandra, även i de fall där det gick att identifiera 
skillnader. 
 
Samtliga fem utvalda kvantitativa artiklarna hade enkätundersökningar som metod, med 
olika typer av skalor vid datainsamling. Detta beskriver Polit och Beck (2017) ha fördelar då 
att det är kostnadseffektivt, anonymt, och inte ger bias. Polit och Beck beskriver även 
validiteten för skalor som metod, vilket innebär att de är utformade för att utvärdera enskilda 
objekt med hjälp av riktlinjer från den som utformat skalan. Samtliga artiklar beskrev 
metoderna som användes med validerade instrument. 

6.1.2 Möjligheter för vårdpersonal att utöva personcentrerad vård inom 
demensvård 

Examensarbetets resultat visade att tid var en stor del i att möjliggöra den personcentrerade 
vården. Genom ett forskningsprojekt visades bland annat att ökad bemanning på ett sjukhus 
resulterade i att vårdpersonalen fick mer tid för patienterna, och gavs således möjlighet att 
utföra personcentrerad vård. Detta bekräftades i annat forskningsprojekt då det visade att 
boenden med högre bemanning utförde personcentrerad vård i högre utsträckning. Utifrån 
det framkomna resultatet gällande tidens betydelse för möjligheter att utföra 
personcentrerad vård, går det även att koppla till Hälso-och sjukvårdslagen (HSL, SFS 
2017:30) som beskriver att vården ska bedrivas på så vis att kraven på en god vård uppfylls. 
Vidare visade även resultat att utbildning för vårdpersonal ökade möjligheten att utföra 
personcentrerad vård. Utbildning om kommunikation och om demens ökade medvetenheten 
om patienternas specifika behov och vårdpersonal upplevde det lättare att se patienterna som 
personer. Likaså ökades även kunskapen om att beteende inte alltid behöver bero på 
symtom. Detta möjliggjorde en skräddarsydd vård med anpassning efter patienternas behov, 
genom införande av nya tillvägagångssätt för personcentrerad vård och hur det kan 
inplaneras. Detta kan tydligt relateras till Kitwoods (1997) teori, som menar att förståelse för 
demens och demensvård är det mest grundläggande för att behålla den personcentrerade 
synen och även för att kunna modifiera vården och ha den kognitiva nedsättningen i åtanke. 
Utbildningens betydelse för möjligheter av den personcentrerade vården kan även påvisas i 
teorin av McCormack och McCance (2010) om personcentrerad omvårdnad där fokus ligger 
på sjuksköterskans attribut, vilka bland annat inkluderar att vara professionellt kompetent. 
Resultatet visade dock olika sidor av utbildningens betydelse då det i en av artiklarna 
framkom att vårdpersonalens personcentrerade förhållningssätt förbättrades signifikant 
under en utbildning. Detta indikerade på att det personcentrerade förhållningssättet hos 
vårdpersonalen förbättrades med tiden och därmed med utbildningen. I annan forskning 
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framkom det däremot att det istället ligger i vårdpersonalens inställning och perspektiv och 
menar således att vårdpersonalens förhållningssätt och kompetens inte relateras till kunskap 
och utbildning. Detta resultat kan relateras till tidigare forskning av Mjørud et al. (2017) som 
beskriver patienters upplevelser av att inte bli bemötta eller behandlade av vårdpersonalen 
som de önskade. 
  
Vidare visade resultatet att vårdpersonalens förhållningssätt spelade stor roll vad gäller 
utförandet av personcentrerad vård. Detta visades tydligt baserat på flera olika artiklar. 
Vikten av att känna till patienternas livsberättelser beskrevs då meningsfulla relationer gav 
förutsättningar för patienterna att bli autonoma och känna sig delaktiga. Patienters 
livsberättelser visade sig således vara ett hjälpmedel för personcentrerad vård. Den 
personcentrerade vården ökade vid användning av dessa eftersom att det bland annat gav 
möjlighet för vårdpersonal att lära känna personen bakom patienten samt få en större 
förståelse för beteenden hos patienten. Detta går att förankra i McCormack och McCances 
(2010) teori som beskriver att det grundläggande i den personcentrerade vården är att känna 
personen som de uttrycker sig, genom att veta personens livsplan och hur de strävar efter att 
leva sitt liv. Examensarbetets resultat visade vidare att vårdpersonal beskrev vårdande i 
långsam takt som en möjlighet för patienten att kunna delta i sin egen vård, något som 
främjade patienternas autonomi. Således beskrevs även en insikt hos vårdpersonalen om 
vikten av detta, samt det faktum att autonomin kan bli begränsad på grund av patienternas 
diagnos. Detta kan relateras till att patienter i tidigare forskning beskriver värdet av 
självständighet, autonomi och flexibilitet i vardagen exempelvis genom att kunna gå omkring 
eller gå ut som de själva önskar (Milte et al., 2015). Vidare beskrivs även patienters 
upplevelser av minskad delaktighet relaterat till demensdiagnosen (Johannessen & Möller, 
2011). Detta kan kopplas till Svensk sjuksköterskeförening (2017) som beskriver den 
personcentrerade vården som när patient och anhörig blir sedda som unika personer med 
individuella behov, värderingar och förväntningar. Vården ska således planeras och utföras i 
partnerskap med patienten. Detta kan vidare förankras i McCormack och McCances (2010) 
teori, som beskriver att den personcentrerade vården är en framträdande handling i 
vårdande förhållanden mellan vårdgivare, äldre personer och deras anhöriga. Vidare 
understöds personcentrerad vård av värdesättning av respekt, främjande av 
självbestämmande och förståelse (McCormack & McCance, 2010). 
 
Examensarbetets resultat visade att vårdandet påverkas beroende på vilken typ av ledare som 
fanns närvarande på arbetsplatsen. Även god kommunikation i arbetslaget beskrevs som en 
förutsättning för att personcentrerad vård ska kunna äga rum. Vårdpersonal förklarade att 
stöd från chefer och övrig personal var av vikt för detta. Detta kan relateras till tidigare 
forskning av Lamahewas et al. (2018) som beskriver anhörigas uttryck av frustration gällande 
bristen på kontinuitet i vissa vårdsammanhang, då upprepning av information till och från 
olika vårdpersonal var vanligt förekommande och även förekom inom samma vårdenhet. 
Detta kan knytas an till Svensk sjuksköterskeförening (2017), som skildrar att sjuksköterskan 
ansvarar för omvårdnaden som alltid ska ske i partnerskap med patient samt anhöriga. 
Examensarbetets resultat visade även att när arbetsplatsen hade en ledare som motiverade 
och engagerade vårdpersonalen skedde en ökning av den personcentrerade vården. Vidare 
hade omfattningen av ledarens närvaro betydelse, då en närvarande ledare med kontinuerlig 
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tillsyn av vårdpersonalen ökade den personcentrerade vården. Denna kunskap är 
betydelsefull då tidigare forskning visar att patienter med demens uttryckt att de föredrog att 
få hjälp av några få vårdpersonal som de känner igen (Mjørud et al., 2017). Likväl upplevde 
patienter med demens svårigheter med viss vårdpersonal. Resterande vårdpersonal och 
ledningen engagerade sig då i att åtgärda detta (Moyle et al., 2015). Detta understödjer 
Kitwoods (1997) teori som beskriver en god demensvård och dess kännetecken som av bland 
annat inkluderar validerande och främjande åtgärder. 

6.1.3 Hinder för vårdpersonal att utöva personcentrerad vård inom 
demensvård 

Examensarbetets resultat visade att tidsbrist var ett hinder vid personcentrerad vård inom 
demensvård. Patienter med demens var mer tidskrävande än övriga patienter och för att den 
personcentrerade vården skulle kunna utföras krävdes tid. Således uppstod ofta en tidspress 
hos vårdpersonal. Vidare visades att brist på personal är något som påverkar vårdpersonals 
möjlighet att utföra personcentrerad vård, då vårdandet i dessa fall tenderar att bli 
uppgiftsfokuserat. Detta relateras till tidigare forskning som visar att patienter med demens 
upplevde ett missnöje i vårdandet, med ett exempel där vårdpersonalen plötsligt kunde styra 
en rullstol åt ett håll utan att först berätta för patienten som sitter i rullstolen (Mjørud et al., 
2017). Vidare kan det kopplas till hur vården enligt Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 
ska ges för den enskildes värdighet, vilket bland annat innebär att vården ska bygga på 
respekt för patientens självbestämmande och integritet. 
 
Andra hinder som framkom i examensarbetets resultat var osäkerhet hos vårdpersonal 
gällande bemötande av patienter med demens, kontextuella begränsningar, brist på 
medvetenhet hos vårdpersonal som berör utbildning och dess fördelar, brist på stöd från 
ledningen och/eller organisationen, vårdkulturer med sjukdomscentrerat vårdande, 
vårdpersonal som utförde sjukdomscentrerat vårdande likväl som chefer med begränsad 
kunskap om personcentrerad vård. Vårdkulturer och vårdpersonal som orsakar svårigheter 
att bedriva personcentrerad vård beskrivs i tidigare forskning. Anhöriga beskriver sina 
upplevelser av bristande information kring vården och vardagslivet hos deras 
familjemedlemmar med demens (Sagbakken, Nåden, Ulstein, Kvaal, Langhammer & 
Rognstad, 2017). Vidare visade examensarbetets resultat att hinder att utöva personcentrerad 
vård kunde vara miljöfaktorer som exempelvis när planlösningen och boendemiljön inte var 
anpassad för patienter med demens och deras olika behov. Detta kan kopplas till tidigare 
forskning av Milte et al. (2015), där anhöriga beskrev vikten av en stöttande fysisk miljö i 
vårdhemmet för patienten med demens. Även patienter med demens beskrev värdet av att 
självständigt kunna gå ut och/eller omkring när patienterna själva önskade. Likaledes menar 
McCormack och McCance (2010) att en grundpelare i den personcentrerade vården handlar 
om vårdmiljön, som syftar på kontexten där omvårdnaden äger rum och dess betydelse. 
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6.2 Metoddiskussion 
I detta avsnitt kommer den valda metoden att diskuteras och även datainsamlingen, urvalet, 
genomförandet och analysen. Den valda metoden var Fribergs (2017a) allmänna 
litteraturöversikt, vilken ansågs lämplig för att kartlägga möjligheter och hinder för 
vårdpersonal att utöva personcentrerad vård inom demensvård. Denna metod skapade en 
överblick över artiklarnas resultat, vilket examensarbetet syftar till. Genom att tillämpa 
denna metod kunde både kvalitativa och kvantitativa artiklar användas. Detta var en fördel 
då kvalitativa artiklar gav vårdpersonals uppfattningar, erfarenheter och upplevelser av 
personcentrerad vård inom demensvård och de kvantitativa artiklarna bidrog till att syftet 
kunde kartläggas, samt visa omfattningen av möjligheter och hinder att utöva 
personcentrerad vård. Detta anses som stärkande då Mårtensson och Fridlund (2017) 
beskriver trovärdigheten i en studie då resultat har giltighet och är rimligt. Vidare stärks 
trovärdigheten när både kvalitativa och kvantitativa artiklar används. Nackdelen för detta 
examensarbete vad gäller de kvantitativa artiklarna var att möjligheterna och/eller hindren 
inte redovisas på ett övergripande sätt, utan redogör för mer specifika faktorer. Ett alternativ 
till metod som skulle kunnat användas i detta examensarbete är en metasyntes som beskrivs 
av Friberg (2017b), för att få en närmare mer djupgående analys av artiklarna. Denna metod 
valdes inte av den anledningen att det inte ansågs relevant för syftet. Detta för att en 
litteraturöversikt som metod istället skapar en översikt över vad som ska analyseras, kontra 
en metasyntes som Friberg (2017b) beskriver, där analysen istället sker mer ingående och på 
nära håll. 
 
I processerna under examensarbetets gång fanns kvalitetskriterierna giltighet, trovärdighet 
och överförbarhet som beskrivs av Polit och Beck (2017) i åtanke. En forsknings giltighet 
gäller styrkan i en forsknings evidens. Detta eftersträvades genom att använda 
vårdvetenskapliga artiklar som var peer-reviewed och svarade på examensarbetets syfte. Polit 
och Beck (2017) beskriver att överförbarhet i omvårdnadsforskning gäller i vilken omfattning 
resultatet kan appliceras i andra sammanhang eller grupper. De vårdvetenskapliga artiklarna 
som valdes var resultat från en avancerad sökning i CINAHL Plus och Pubmed, med 
tillämpning av grundläggande sökteknik enligt Östlundh (2017) för att sökträffarna skulle 
vara av hög relevans och svara till examensarbetets syfte. Att ”vårdpersonal” användes som 
begrepp i syftet och som sökord gjorde att sökträffarna ökades och möjliggjorde en bredare 
kartläggning till resultatet. Sökningen begränsades mellan årtalen 2009 - 2019 för att urvalet 
skulle bestå av den mest aktuella forskningen. Många artiklar kunde enbart vid läsning av 
rubriken exkluderas då de inte ansågs relevanta. Exempelvis studier om personcentrerad 
vård och läkemedel som ansågs vara för specifika för att kunna kartlägga i olika teman i 
examensarbetets resultat. Likväl kunde några artiklar inkluderas efter vidare granskning då 
artiklarna innehöll relevanta nyckelord för examensarbetets syfte, som exempelvis ”person-
centred care”, ”dementia”, ”caring” eller ”nursing” och ”staff”. Det noterades att många valda 
artiklar till examensarbetets resultat återkom i de olika sökningarna, vilket anses vara 
stärkande för resultatet och dess trovärdighet då det tyder på att området väl ringades in. 
Dock tillades sökorden ”approach” och ”experience” vid några av sökningarna, vilka ansågs 
vara av relevans likväl som att de med fördel ansågs vidga sökträffarna. 
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Efter vad som ansågs vara tillräckligt många sökningar valdes ett urval bestående av 22 
artiklar ut för kvalitetsgranskning. Urvalet kvalitetsgranskades därefter med hjälp av 
Fribergs (2017) förslag till frågor som omvandlades till ja-och nej-frågor. Då frågorna 
omformulerades utgjordes en risk för tolkning, vilket kan ses som en svaghet och minskad 
trovärdighet enligt Mårtensson och Fridlunds (2017) förklaring om begreppet i 
kvalitetsgranskningen. Detta försöktes undvikas i högsta möjliga mån genom att diskussioner 
om omformuleringar fördes. I det slutgiltiga urvalet fanns 16 stycken vårdvetenskapliga 
artiklar som valdes då de uppnådde inklusionskriterierna och uppnådde hög kvalitet. Detta 
anses stärkande för examensarbetet relaterat till två av Polit och Becks (2017) 
kvalitetskriterier giltighet och trovärdighet. Examensarbetets resultat består således av 16 
stycken vårdvetenskapliga artiklar varav fem stycken är av kvantitativ ansats och 11 stycken 
är av kvalitativ ansats. Denna ojämna fördelning noterades och det konstaterades att det 
finns mindre mängd kvantitativ forskning om ämnet än kvalitativ forskning. 
 
Under kvalitetsgranskningen visade det sig att två av 16 artiklar inte innehöll en 
metoddiskussion samt att en tredje artikel saknade ett etiskt resonemang. Samtliga 16 
artiklar uppnådde förövrigt en hög kvalitet vilket ansågs vara en motivering till att dessa inte 
uteslöts. I samtliga artiklar var deltagarna tydligt beskrivna, vilket var en av frågorna i 
kvalitetsgranskningen och även en stärkande fördel för att kunna urskilja sjuksköterskorna 
bland vårdpersonalen i studien. Detta medförde även att många av de utvalda artiklarna 
tydligt visade i deras resultat vilken yrkesroll som uttryckt vad. När urvalet var 
kvalitetsgranskat påbörjades dataanalysen utifrån Fribergs (2017a) strukturerade analyssteg. 
Samtliga artiklar lästes flertals gånger för att få ett helhetsperspektiv över artiklarnas 
innehåll. Svensk Mesh som översätter medicinska termer användes vid begrepp som ansågs 
svåra att översätta för att få en så korrekt översättning som möjligt. Detta diskuterades även 
mellan författarna till examensarbetet för att säkerställa att innebörden i artiklarna 
bevarades efter översättningen. I det slutliga steget i analysen markerades relevanta stycken 
från artiklarna och sammanställdes till en flytande text, där slutligen fem teman skapades 
som utgjorde möjligheter och/eller hinder att tillämpa personcentrerad vård. 
 
Det noterades att samtliga utvalda vårdvetenskapliga artiklar var utspridda över åtta olika 
länder och fyra olika världsdelar, vilket här motiveras som en fördel. Detta för att 
överförbarheten, vilket är ett av kvalitetskriterierna som beskrivs av Polit och Beck (2017), 
bland de valda artiklarna således blev tydlig och stärkande för examensarbetet. Då samtliga 
artiklar grundade sig i samma vårdvetenskapliga referensram bör innebörden av 
personcentrerad vård inte skilja sig beroende på vilket land som artiklarna var publicerade i. 
I samtliga artiklar hittades möjligheter och/eller hinder för vårdpersonal att utöva 
personcentrerad vård och i många återkom liknande resultat. De teman som presenteras i 
examensarbetets resultat hittades således i flera olika artiklar vilket tyder på att artiklarnas 
resultat liknade varandra. Att artiklarna är från åtta olika länder motiveras som stärkande för 
examensarbetets metod och syfte, då det i resultatet genererade i en överblick som sträckte 
sig globalt. Det faktum att de teman som presenteras i examensarbetets resultat återkommer 
i flera artiklar trots att de grundar sig i olika länder ansågs som stärkande för 
examensarbetet, med utgångspunkt i begreppen trovärdighet likaledes generaliserbarhet som 
Polit och Beck (2017) beskriver, i vad som utgör möjligheter och hinder för vårdpersonal att 
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utöva personcentrerad vård. Således anses resultatet överförbart trots att analysen utgick 
från olika vårdenheter och länder och metoden motiveras även därför som högst lämplig. 

6.3 Etikdiskussion 
De etiska riktlinjerna enligt CODEX (2018) har eftersträvats under examensarbetets gång för 
att undvika oredlighet. Alla 16 artiklar finns tillgängliga i referenslistan i originalversion på 
engelska för läsaren att eventuellt förtydliga eller kontrollera skriven text. Översättningen till 
svenska skedde så objektivt som möjligt för att undvika feltolkning och översättningstjänster 
användes därför vid behov. De valda artiklarna har lästs med öppenhet för att följa de etiska 
riktlinjerna. För att undvika förvrängning av data användes uppslagsverk, synonymer och 
Svensk Mesh då samtliga artiklar i urvalet är på engelska. Detta utgjorde att inga etiska 
svårigheter uppkom under examensarbetets gång. CODEX (2018) beskriver forsknings 
kvalitet, vilket kan visas genom att forskningen är peer-reviewed, som samtliga utvalda 
artiklar var. Dessa kvalitetsgranskades återigen med hjälp av Fribergs (2017) frågor för 
kvalitetsgranskning. Detta utfördes för att säkerställa en hög kvalitet av artiklarna för att 
möjliggöra hög kvalitet av föreliggande examensarbete. Med hänsyn till god forskningssed 
tillämpades även ett kritiskt förhållningssätt under examensarbetets gång. Under 
examensarbetet tillämpades all referering enligt APA-manualen för att hänvisa till 
ursprungskällorna. 

6.4 Förslag på vidare forskning 
Efter sökning av befintlig forskning inom det valda ämnesområdet anses det finnas vissa 
brister. Dels konstaterades det att den kvalitativa forskningen var mer omfattande och 
således bör kvantitativ forskning inom ämnet utökas. Vid användning av sökorden fanns inte 
många resultat om anhöriga, vilket kan motiveras med att sökorden inte passade in för det 
ändamålet. Å andra sidan bör de anhöriga alltid inkluderas även då fokus ligger på patientens 
vård och således bör mer forskning om anhöriga från vårdpersonals perspektiv bedrivas, 
utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. 

7 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att kartlägga möjligheter och hinder för vårdpersonal att 
utöva personcentrerad vård inom demensvård. Beståndsdelar som utgör möjligheter eller 
hinder är tydligt relaterade till tid och tidsbrist samt vidareutbildning inom personcentrerad 
vård och/eller demens. Det framkom även en motsägelse till detta där kompetensen för den 
personcentrerade vården hos vårdpersonalen istället relateras till förhållningssättet, snarare 
än utbildning. Organisation och ledarskap påvisas också vara bidragande beståndsdelar som 
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utgör möjlighet eller hinder. Möjligheter påvisades då ledare motiverar eller stöttar 
vårdpersonalen att utöva personcentrerad vård, kontra icke närvarande ledare som istället 
kan utgöra hinder. Även en organisation med uppgiftsfokuserad och sjukdomscentrerad 
vårdkultur påvisades utgöra ett hinder för vårdpersonalen. En miljö som främjar patienter 
med demens och deras autonomi, självständighet och delaktighet utgör möjligheter för 
vårdpersonal att utöva personcentrerad vård, likväl som att miljön kan utgöra ett hinder för 
detta. Kunskapen som examensarbetets resultat bidrar med går att applicera på det egna 
vårdandet i praktiken då hinder och möjligheter för vårdpersonal att utöva personcentrerad 
vård går att utläsa. Genom att få ökad kunskap om vilka hinder och möjligheter som finns för 
vårdpersonal inom demensvård att utöva personcentrerad vård likväl som för ledare inom 
hälso-och sjukvården utgörs en möjlighet att undvika eller åtgärda de hinder som finns likväl 
som att främja möjligheterna. 
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ett hinder i den 
personcentrerade 
vården då personalbrist 
ofta innebar att de inte 
kunde promenera 
tillsammans med 
patienterna under 
tillsyn. Möjligheterna 
för god personcentrerad 
vård var att 
vårdpersonalen ofta 
kände till patienterna 
sedan tidigare då de bor 
i samma område. 

Hög 

14 Sjögren, K., 
Lindkvist, 
M., 
Sandman, P-
O., 
Zingmark, K. 
& 
Edvardsson, 
D. 

Organisational 
and 
environmental 
characteristics 
of residential 
aged care units 
providing 
highly person-
centred care: a 
cross sectional 
study. 

BMC Nursing, 
2017. 
Sverige. 

Att utforska 
organisatoriska och 
miljömässiga faktorer som 
karakteriseras som 
påverkande av 
personcentrerad vård på 
äldreboenden. 

Tvärsnittsstudie.  
Enkätundersökning. 
Deskriptiv och 
jämförande analys. 
Kvantitativ ansats. 

På äldreboenden med 
hög grad 
personcentrerad vård 
var antalet boenden 
lägre. 61,2% av 
personalen hade 
ytterligare utbildning 
inom demens (utöver 
grundutbildning). 
Äldreboenden med låg 
grad personcentrerad 
vård hade fler boenden, 
och där hade 51,1% av 
personalen ytterligare 
utbildning. 

Hög 



 

12 
 

15 Stranz, A. & 
Sörendotter, 
R. 

Interpretations 
of person-
centered 
dementia care: 
Same rhetoric, 
different 
practices? A 
comparative 
study of 
nursing homes 
in England and 
Sweden. 

Journal of 
Aging Studies, 
2016. Sverige. 

Att analysera hur 
personcentrering inom 
demensvård har tolkats i 
två olika sammanhang. 

Etnografisk metod. 
Observationer samt 
semi-strukturerade 
intervjuer. 
Innehållsanalys. 
Kvalitativ ansats. 

Båda boenden främjade 
personcentrerad vård 
genom en hemlik miljö 
och skapande av goda 
vårdrelationer. 
Dokumentering kring 
patienterna var viktigt 
för att veta vad som får 
de att må bra eller inte. 
Hinder för 
vårdpersonalen att 
utöva personcentrerad 
vård var när de var 
oense med anhöriga 
som inte ville anpassa 
sig till besökstider. 
Detta kunde förstöra 
sinnesron för 
patienterna särskilt 
under lunchtid. 

Hög 



 

13 
 

16 Surr, C.A., 
Smith, S. J., 
Crossland, J. 
& Robins, J. 

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. 

International 
Journal of 
Nursing 
Studies, 2015. 
Storbritannien. 

Att utvärdera resultaten av 
ett 
specialutbildningsprogram 
för akut sjukhuspersonal 
för att förbättra attityder, 
tillfredsställelse och 
känslor av vårdande vid 
vård av personer med 
demens. 

Upprepad mätning. 
Enkätundersökning. 
Kvantitativ ansats. 

Utbildningen ökade 
kunskaperna och 
utvecklade färdigheter 
hos vårdpersonalen. 
Genom utbildningen 
och tiden som gick åt 
till utbildningen 
utvecklades en god 
vårdrelation till 
patienterna och en 
förutsättning för 
personcentrerad vård. 

Hög 
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