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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Personcentrerad vård är ett arbetssätt som innebär att individanpassa vården 
utifrån varje enskild människas behov. Äldre personer med demenssjukdom har en mer eller 
mindre tydlig kognitiv svikt som innebär att minnet sviker. Närstående upplever att de 
besitter kunskap som kan vara av stor vikt vid en personcentrering av vården, men att 
sjuksköterskorna inte tar tillvara på det. Syfte: Beskriva sjuksköterskors upplevelser av 
personcentrerad vård i vård av äldre personer med demenssjukdom. Metod: En 
litteraturstudie med beskrivande metasyntes av kvalitativ ansats. Resultat: Det framkom 
två huvudsakliga teman och två subteman till respektive huvudtema. Ur det första temat som 
berörde arbetsmiljön framkom två subteman: Upplevelse av tidsbrist och Upplevelse av 
uppgiftsfokuserat arbete. Det andra temat behandlade Människan bakom sjukdomen, där två 
subteman framkom: Förståelse av personens livshistoria och livsberättelse, samt 
Interaktionens betydelse. Slutsats: Ofta upplevde sjuksköterskorna hinder för att 
överhuvudtaget kunna tillämpa personcentrerad vård, men enligt sjuksköterskorna fanns 
kunskap och vilja angående arbetssättet. När tid inte var ett hinder för att tillämpa 
arbetssättet, upplevde sjuksköterskorna att arbetssättet hade en positiv inverkan på 
vårdandet kring den äldre personen med demenssjukdom. 

Nyckelord: Empati, individanpassa, tidsbrist, vårdrelation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Background: Person-centered care is a way of work that aims to adapt health care based on 
a person’s individual needs. Older people with dementia disease have a more or less 
expressed cognitive failure which means that the memory fails. Relatives experience that they 
have the knowledge which can be useful for applying person-centered care. On the other 
hand, relatives also experience that nurses do not take the knowledge into account. Aim: 
Describe nurse’s experiences of person-centered care in care of older people with dementia 
disease. Method: A literature study with descriptive meta-synthesis of qualitative approach. 
Results: It appeared two main themes and two subthemes to respective main theme. Based 
on the first theme ‘The work environment’ emerged two subthemes ‘Experience of lack of 
time’ and ‘Experience of task-focused work’. The second theme addressed ‘The person behind 
the disease’ which created two subthemes: ‘Understanding the person´s life history and life 
story’ and ‘The meaning of interaction’. Conclusions: Nurses often experienced that they 
were barely able to apply person-centered care at all due to issues along the way. However, 
according to the nurses the knowledge and the will to apply the working method were there. 
When time wasn’t an issue, the nurses experienced that person-centered care had a positive 
effect in the care of the older person with dementia disease.  

Key words: Care relationship, empathy, individualize, lack of time 
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1 INLEDNING  

Det här examensarbetet utgår från MDH/HVV forskargruppsförslag: ”Patient-eller 
personcentrerad vård inom olika kontext”. Vi har valt ett intresseområde som berör 
personcentrerad vård av äldre personer med demenssjukdom. Under vår första 
verksamhetplatsförlagda utbildning inom äldreomsorgen i sjuksköterskeprogrammet mötte 
vi bland annat äldre personer med demenssjukdom. Vi uppmärksammade då att det finns 
brister gällande tillämpning och utförande av personcentrerad vård i vård av äldre med 
demenssjukdom. Det väckte reflektioner om hur personcentrerad vård kan vara användbar 
som en del av sjuksköterskors kunskaper och kompetenser. Som blivande sjuksköterskor vill 
vi skapa en förståelse kring de upplevelser som sjuksköterskor har angående personcentrerad 
vård i vård av äldre personer med demenssjukdom och förhoppningsvis bidra till minskad 
risk för lidande. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden definieras begrepp som har relevans för det här examensarbetet. Då begreppen 
närstående och äldre beskrivs kortfattat klassificeras de som definitioner. Vidare beskrivs 
centrala begrepp som personcentrerad vård, demenssjukdom, samt lagar och riktlinjer som 
är relevanta för valt område. Därefter beskrivs tidigare forskning och examensarbetets 
teoretiska referensram som är relaterad till det aktuella ämnet och problemformuleringen. 

2.1 Definition av begrepp 
Här definieras begrepp som är återkommande i examensarbetet. 

2.1.1 Närstående 

Närstående kan syfta till människor som står en person nära, så som familjemedlemmar 
(”Närstående”, 2019). 

2.1.2 Äldre 

Definitionen äldre syftar på människor från 65 års ålder och uppåt, där 65–74 år anses som 
yngre äldre, och personer över 85 år räknas som äldre äldre (Tabloski, 2014). 
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2.2 Centrala begrepp 
Nedan beskrivs två centrala begrepp: personcentrerad vård och demenssjukdom. Gällande 
demenssjukdom kommer särskilt fokus att ligga på Alzheimers, då den varianten av 
demenssjukdom nämns i flertalet studier som examensarbetet behandlar. 

2.2.1  Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård är ett begrepp som kan beskrivas med olika modeller. Gemensamt för 
modellerna är den humanistiska utgångspunkten (Blomqvist, 2017). McCormack och 
MacCance (2010) presenterar en av modellerna som belyser att personcentrerad vård består 
av fem huvudsakliga delar som ligger till grund för en optimal personcentrerad vård. 
Sammanfattningsvis innebär komponenterna en förväntad syn på samhällets engagemang 
för att möjliggöra personcentrerad vård, sjuksköterskans engagemang och medvetenhet, 
vårdmiljöns betydelse och dess påverkan på individen, inkluderande av personen i 
vårdandets skeende, samt vårdens utfall (McCormack & McCance 2010). 

Personcentrerad vård kan relateras till patientens delaktighet och autonomi. Begreppet är 
även ett förhållnings- och arbetssätt som lägger fokus på vården kring vårdtagaren istället för 
den medicinska aspekten (Eldh, 2014). Att fokusera på patienten som en helhet innebär inte 
enbart patientens delaktighet och autonomi, utan även kommunikation. Kommunikation 
innebär att lyssna, prata med och förstå den andra människan. På så sätt kan den som tar 
emot vården känna sig respekterad och uppleva en känsla av värde. Personen som tar emot 
vården ses som en individ med en egen livssituation, som kan vara annorlunda gentemot 
vårdaren. Personcentrerad vård handlar inte enbart om acceptans, utan även förståelse om 
människan bakom sjukdomen (Dahlberg & Ekman, 2017). 

Personcentrerad vård utgår från människans individualitet. Den legitimerade sjuksköterskan 
har alltid ansvar för att ge vård till den unika personen utifrån dennes individuella behov, 
resurser och värderingar, samt inkludera förväntningar från dennes närstående (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). 

2.2.2 Demenssjukdom 

Demenssjukdom är ett samlingsnamn på flera sjukdomar som drabbar människans hjärna. 
Sjukdomen är vanligast förekommande vid stigande ålder. Med demenssjukdom är den 
drabbade människans intellektuella funktioner begränsade. Det finns en kognitiv svikt, där 
minnet blir sämre och uppfattningen om tid försvinner (Edberg, 2014). 

Edberg (2014) skriver att Alzheimers sjukdom är den vanligaste typen av demenssjukdomar. 
Sjukdomen kan delas in i tre faser: mild, måttlig och svår. Vid det milda stadiet kan symtom 
som minnesproblem i närtid, desorientering och svårigheter med att följa ett samtal 
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uppmärksammas. I den måttliga fasen förvärras minnessvårigheterna och 
kommunikationsförmågan. Det blir också svårt att sköta sin hygien och vara en aktör i sin 
vardag. Vid svår Alzheimers avtar förmågorna till en nivå där fysiska förmågor som att förse 
sig själv med näring, att kunna le och utföra självständig rörelse begränsas. En vårdinsats av 
andra är i det tillståndet många gånger avgörande för en fungerande vardag (Edberg, 2014). 

2.3 Patientlagen 
Patientlagen (SFS 2014:821) syftar till att främja patientens självbestämmande, integritet och 
delaktighet, samt att stärka patientens position inom hälso- och sjukvården. Patienten ska få 
hälso- och sjukvård av god kvalitet som är baserad på evidens och erfarenhet. Patienten ska 
även få möjlighet till aktivt medverkande och utformning av sin egen vård och 
behandlingsåtgärder, som ska utgå från patientens önskemål och individuella 
förutsättningar. Lagen innehåller även bestämmelser gällande information, samtycke, 
delaktighet, fast vårdkontakt och individuell planering, ny medicinsk bedömning, val av 
utförare, tillgänglighet och val av behandlingsalternativ. I lagen ingår även att patientens 
närstående ska få möjlighet att vara delaktig vid utformning och genomförande av vården, 
om inte sekretess eller tystnadsplikt säger annat. 

2.4 Hälso- och sjukvårdslagen 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) redogör för hur den svenska hälso- och sjukvården 
ska bedrivas. En god hälsa och en vård på lika villkor för alla människor är ett mål för hälso- 
och sjukvården. Det tas hänsyn till patientens trygghet, kontinuitet och säkerhet, samt att 
patientens självbestämmande och integritet respekteras. Vården ska gynna goda kontakter 
mellan patienten och hälso-sjukvårdspersonalen. Vården ska vara lättillgänglig, erbjuda god 
kvalité och inneha god hygienisk standard. Lagen innefattar också att närstående ska ges 
möjlighet att vara delaktig i planeringen av vården, om inte patienten motsätter sig det. 

2.5 Patientsäkerhetslagen 
Hälso- och sjukvården ska bedriva en trygg och säker vård för patienten. Lagens syfte är att 
upprätthålla en vård som ska förhindra vårdskador för patienten. Vårdskador beskrivs som 
ett lidande fysiskt, psykiskt, uppkomst av sjukdom eller dödsfall. För att skadan ska räknas 
som en vårdskada, ska den inträffat under förhållanden då det hade kunnat undvikas (SFS: 
2010:659). 

För att säkerställa en säker vård har hälso- och sjukvårdspersonal bland annat rätt att 
delegera arbetsuppgifter till någon som kan utföra arbetsuppgiften på säkert sätt. För den 
som delegerar uppgiften innebär det ett ansvar att försäkra sig om att uppgiften utförs och att 
den som utför uppgiften besitter rätt kunskap för att kunna utföra den (SFS: 2010:659).  
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2.6 Tidigare forskning 
I det här avsnittet beskrivs personcentrerad vård och vård av familjemedlemmar med 
demenssjukdom ur närståendes perspektiv. Avsnittet är uppdelat i två underrubriker: 
Närståendes delaktighet och närståendes känslor vid och upplevelser av personcentrerad 
vård. 

2.6.1 Närståendes delaktighet 

I tidigare studier anges att personcentrerad vård med holistisk helhetssyn är viktigt både för 
den äldre patienten med demenssjukdom och för närstående. Närstående har positiva 
upplevelser av att känna sig inkluderade och delaktiga i vården, vilket skapar trygghet för 
såväl de närstående som för patienten. Närstående uppger även att familjen spelar en 
betydelsefull roll i patientens liv, framförallt om personen är gammal och lider av 
demenssjukdom. Närstående uppger att de har förväntningar på vården för att den ska passa 
den äldre personen med demenssjukdom så bra som möjligt. Vidare nämner närstående att 
familjens kunskap om personen med demenssjukdom kan vara av användning vid 
utformning av dennes individuella plan. Livshistorien som är en del av kunskapen om 
personen med demenssjukdom ligger till grund för att personcentrerad vård som arbetssätt 
ska kunna kunna tillämpas i praktiken. Personcentrerad vård betonar vikten av att 
gemensamt inkludera personen med demenssjukdom, närstående och personalen i ett 
vårdhem. Vårdpersonal som tillämpar personcentrerad vård kan stödja den äldre personen 
med demenssjukdom och se personen ur ett holistiskt perspektiv (De Rooij, Luijkx, Spruytte, 
Emmerink, Schols & Declercq, 2012; Edvardsson, Fetherstonhaugh, & Nay, 2010; Van 
Mierlo, Bootsma-Van det Wiel, Meiland, Van Hout, Stek & Dröes, 2015). 

I en annan tidigare studie beskriver närstående sina upplevelser av att vårda äldre 
familjemedlemmar som är drabbade av demenssjukdom. Närstående berättar att de upplever 
svårigheter när de försöker medverka och vårda deras äldre närstående ur ett 
personcentrerat perspektiv. Närstående upplever att deras äldre familjemedlemmar med 
demenssjukdom knappast har energi eller motivation att delta i aktiviteter som ger 
stimulans. Det är något närstående anser som utmanande och svårt att hantera (Chung, Ellis-
Hill & Coleman, 2017). Närståendes levnadssätt och självuppfattning är starkt 
sammanflätade med deras familjemedlemmar som har drabbats av en demenssjukdom. De 
anser att ju mer familjemedlemmarna med demenssjukdom kan fortsätta leva som de 
brukade göra, desto mer kan de närstående upprätthålla stabilitet i sina egna liv. Rutiner och 
meningsfulla aktiviteter anser närstående är alternativ för att upprätthålla stabilitet och 
kontinuitet i livet för den äldre personen med demenssjukdom (Chung et al., 2017; 
Edvardsson et al., 2010). 

2.6.2 Närståendes känslor vid och upplevelser av personcentrerad vård  

Edvardsson et al. (2010) nämner att närstående anser att utformningen av den personliga 
miljön är en viktig del av personcentrerad vård. När den omgivande miljön berikas med 
fotografier, bilder, möbler, dekorationsdetaljer som personen med demenssjukdom känner 
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igen eller som påminner om personens tidigare liv, kan det bidra till att stödja personens 
identitet och bibehålla dennes personlighet. Den personliga miljön hjälper även personen att 
känna igen känslorna av att vara hemma, och leder till att personalen påminns om att varje 
person som tar emot vården är unik (Edvardsson et al., 2010). 

I en studie delar närstående med sig av upplevelser av att placera en äldre närstående med 
demenssjukdom i ett vårdhem. Det framkommer att det kan vara svårt att vara närstående 
till en person som har demenssjukdom, då det kan uppstå känslor som är en blandning av 
lättnad och börda. De närstående känner stort ansvar i samband med att lämna ifrån sin 
familjemedlem med demenssjukdom på ett vårdhem. Flera närstående anger att de tänker på 
vad de äldre personerna med demenssjukdom har för behov vid inflyttning i vårdhemmet, till 
exempel närståendes återkommande besök och närståendes deltagande i vårdandet av den 
äldre personen med demenssjukdom (Seiger Cronfalk, Ternestedt & Norberg, 2017). Att 
sjuksköterskor utgår från personen med demenssjukdoms behov är något de närstående 
menar ger positiva erfarenheter (Burgstaller, Mayer, Schiess & Saxer, 2018; Seiger Cronfalk 
et al., 2017). 

Närstående anses vara en nödvändig resurs för att ge tillräcklig vård till den som lider av 
demenssjukdom. Det visar sig att närstående har mer negativa än positiva erfarenheter av 
sjuksköterskors agerande och utförande av arbetsuppgifter på arbetsplatsen. De positiva 
erfarenheterna som närstående beskriver är att de känner sig tryggare när sjuksköterskor är 
förberedda vid vård av personen med demenssjukdom. I samband med det uppskattar 
närstående när de får information som är nödvändig angående sin familjemedlem med 
demenssjukdom, om och när det är möjligt. Utifrån de negativa erfarenheterna känner 
närstående att de upplever brist på kommunikation och viktig information. Det resulterar i 
att närstående måste söka kontakt och ställa frågor på eget initiativ, vilket de anser är 
sjuksköterskornas ansvar. Närstående anger även att rätt frågor måste ställas för att de ska få 
så mycket information som möjligt (Burgstaller et al., 2018). Samtidigt är ett personcentrerat 
bemötande något de sällan ser av sjuksköterskorna. Det här leder till att varken närstående 
eller patienternas behov visas hänsyn till, vilket resulterar i upplevelse av missförståelse och 
utanförskap. Närstående till personer med demenssjukdom uppger i en studie att de 
upplever frustration gällande vårdpersonals attityd och engagemang (Burgstaller et al., 2018; 
Czekanski, 2017). De menar att deras kunskap om personen med demenssjukdom inte vägs 
in vid diagnostisering och i vården överlag (Czekanski, 2017). Närstående upplever en känsla 
av oro för familjemedlemmen med demenssjukdom. Oron grundar sig i okunskap och 
ovisshet om framtiden för den närstående med demenssjukdom. (Czekanski, 2017; Seiger 
Cronfalk et al., 2017). Det gäller i synnerhet i det tidiga skedet av sjukdomsförloppet då 
symtomen börjar framträda (Czekanski, 2017). Närstående uppger även att de behöver mer 
kunskap och förståelse för komplexiteten av demenssjukdomen för att vara redo för att 
hantera avvikande beteenden hos de äldre närstående med demens, samt kunna 
kommunicera med dem (Seiger Cronfalk et al., 2017). Vidare beskriver Czekanski (2017) och 
McCann, Bamberg och McCann (2015) att närstående upplever att det är emotionellt, fysiskt, 
socialt och ekonomiskt ansträngande att vara delaktig vid vård av sina familjemedlemmar 
med demenssjukdom. De närstående vill å ena sidan hjälpa sin familjemedlem med 
demenssjukdom att få så bra hjälp och vård som möjligt, men upplever samtidigt en känsla 
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av tomhet – som att de förlorat en del av sin demenssjuke familjemedlem (Czekanski, 2017; 
McCann et al., 2015). 

I en studie framkommer det att familjemedlemmar till personer med demenssjukdom 
ständigt fick finna lösningar på vardagliga problem, så som att klä på sig. Det kan innebära 
att hitta ett plagg som personen med demenssjukdom kan klä på sig, utan att det blev en 
stressfaktor som gav utlopp för aggressivt beteende. Närstående upplever att det är 
utmanande att hitta en balans mellan att lösa problem och samtidigt inte köra över sin 
demenssjuke familjemedlem. Trots brist på kunskap om vård av personer med 
demenssjukdom har de närstående en positiv inställning till att finna lösningar som gynnar 
den demenssjukes tillvaro (Mahoney, LaRose, & Mahoney, 2015). Närstående beskriver att 
de finner ett inre lugn när de får möjlighet att medverka och hjälpa sina familjemedlemmar 
med demens att upprätthålla sin tidigare identitet. På så sätt bidrar de närstående till 
personcentrerad vård, något som de upplever som viktigt (Chung et al., 2017; Mahoney et al., 
2015). 

Närstående beskriver att de känner ansvar att följa och bedöma kvalitén av vården. De 
närstående berättar om förväntningar som de har på sjuksköterskors kompetenser och deras 
tillämpning av personcentrerad vård (Kiljunen, Kankkunen, Partanen, & Välimäki, 2018; 
Seiger Cronfalk et al., 2017). Förväntningarna delas upp i fyra kategorier: respektfullt 
bemötande, hög standard på vården, samarbete och reflektion med närstående, samt 
främjande av den äldre patienten som individ och en helhet. Det första som närstående anser 
viktigt är att sjuksköterskorna kan ha ett respektfullt bemötande och är lyhörd och kan 
kommunicera med människor. Det innebär även att sjuksköterskorna kan vara närvarande 
vid vård av patienten, samt förstå ickeverbal kommunikation. Andra kategorin innebär att 
sjuksköterskorna uppfyller behoven som de äldre patienterna har. Det kan gälla att 
exempelvis erbjuda fysiska aktiviteter och att samtala med patienterna, vilket anses främja 
patienten som en individ. Det tredje som anses viktigt är att närstående vill vara väl 
informerade och kunna diskutera med sjuksköterskorna angående patienternas vård. Det 
sista som närstående anser är viktigt för patienterna är att de äldre patienterna är väl 
omhändertagna, det vill säga innehar god hygien och munhälsa, hudvård samt skyddas från 
skador och olyckor (Kiljunen et al., 2018). 

2.7 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv 
Katie Erikssons (2015) teori har valts som utgångspunkt då personcentrerad vård betonar 
vikten av vårdrelationer. Teorin bygger på begreppet människan som en omätbar enhet 
bestående av de tre komponenterna kropp, själ och ande, samt hennes behov, begär och 
problem. Författarna till det här examensarbetet ansåg att teorin var relevant till 
ämnesområdet personcentrerad vård, då den belyser vikten av kunskapen om människan 
som en helhet (Erikssons 2015). Kunskapen är något som sjuksköterskan behöver ha för att 
kunna ge god vård till patienten och upprätta en god vårdrelation, vilket är en förutsättning 
för tillämpning av personcentrerad vård. 



7 

 

2.7.1 Människan som en hel enhet 

Eriksson (2015) förklarar att vårdandet är något patienten och vårdaren delar. Det innebär 
en gemensam strävan mot samma mål med vården. Vårdandet innebär att ansa, leka och lära 
och inkluderar hela människan. Ansningen, lekandet och lärandet har en positiv inverkan för 
att lindra lidandet och främja hälsan hos en människa. När människan upplever helhet och 
hälsa innebär det att människan känner sig sedd och bekräftad. Begreppen kropp, själ och 
ande har olika definitioner där ordet kropp betyder friskhet och sundhet. Kroppen är en 
essentiell del i en människas identitet eftersom kontakten med världen sker via kroppen. Själ 
betyder individens känsla av inre balans och balans i förhållande till medmänniskor och sitt 
eget liv. Ande som utgör den sista komponenten i den omätbara enheten innebär att 
människan har kapaciteten att hitta djupsinnigt värde som kan ge innebörd och utveckling i 
sitt liv. 

Vidare skriver författaren att det sker en interaktion mellan helheten, som innebär att ha en 
helhetssyn, och den så kallade delen som består av vårdarens specifika yrkeskompetens. Den 
specifika yrkeskompetensen bygger på teoretiska kunskaper. Helheten innebär konstnärliga 
egenskaper som består av en kombination av etiskt, praktisk, teoretisk och estetisk kunskap. 
Författaren menar att helheten och den så kallade delen utgör tillsammans en betydande roll 
för att vårdaren ska kunna ha en helhetssyn på patienten och inneha ett holistiskt 
förhållningssätt (Eriksson, 2015). 

2.7.2 Vårdande och vårdrelation 

Författaren beskriver att sjuksköterskan kan vårda på tre olika plan – vårdande vård, 
medicinsk vård och själslig vård (Eriksson, 2015). Gemensamt för vårdandet är att en 
vårdrelation är nödvändig. Vårdrelationen uppstår i mötet mellan vårdare och patient 
grundat på givande och tagande. Vårdrelation är inte detsamma som interaktion. Även om 
interaktioner sker i patientens vårdprocess, så är en interaktion i den meningen mer av 
teknisk natur. Syftet med vårdrelationen är att stödja patienten i sin vårdprocess (Eriksson, 
2014). Den vårdande vården som anses vara den primära typen av vårdande förutsätter en 
fysisk interaktion, där omvårdnaden står i fokus. Medicinsk vård innebär fokus på 
sjukdomens förtecken och har traditionellt inriktat sig på sjukdomar, upphov till och 
behandling av sjukdom. Själavården som är den sista formen av vårdande baseras på vård 
genom tro som anses vara det som ger grund till människan som en helhet och sammanfogar 
kropp, själ och ande. Inom själavården anses tron även vara en avgörande och vital roll för 
människans helhet och hälsa (Eriksson, 2015).  

2.7.3 Behov, begär och problem 

Eriksson (2014) beskriver att varje enskild människa har aktuella behov som ger effekt på val 
av agerande vid olika situationer. Behoven grundar sig i begär som har en längtan efter 
något. Människans begär syftar till en strävan efter meningsfullhet i livet, samt att få känna 
kärlek mellan människor i sin omgivning och i något större och gudomligt. Behov kan delas 
upp i olika kategorier, så som organiska, emotionella, utvecklingsbehov, andliga behov, samt 
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kulturella och sociala behov. De organiska behoven ger en livskraft och behöver bli 
tillgodosedda till en viss nivå, men de övriga behoven är också viktiga att tillfredsställa. 
Människans problem i ett vårdande sammanhang grundar sig i något som patienten inte kan 
lösa på egen hand. Ett problem är självupplevt och ingen kan påpeka att det inte är ett 
problem. Den professionella vårdaren har till uppgift att se patientens problem som ett 
faktiskt problem, och försöka lösa problemet. Om problem kvarstår finns hinder som 
försvårar människans sätt att leva och utvecklas. Ett problem som går att sätta ord på eller är 
synligt på något annat sätt kan vara tecken på ännu djupare problem. Därför bör den 
professionella vårdaren alltid reflektera kring problemet som något större än det mest synliga 
för att finna eventuella bakomliggande orsaker. På så sätt kan problemets kärna/ursprung 
utgöra grunden för vilken lösning som är mest lämplig (Eriksson, 2014). 

2.8 Problemformulering 
Tidigare forskning visar att personcentrerad vård idag är ett etablerat koncept, som hälso- 
och sjukvården bör utgå från vid vårdandet av den enskilda personen. Det är något som 
svensk lagstiftning belyser, då vården som bedrivs ska vara trygg och säker för patienten, 
samt grunda sig i patientens behov och förutsättningar. Tidigare forskning visar även att när 
sjuksköterskor erbjuder personcentrerad vård, information, stöd, samt bjuder in den 
närstående till delaktighet, upplever närstående trygghet och positiva känslor. Problemet är 
att de närstående upplever att sjuksköterskorna inte bjuder in till delaktighet i vårdandet, 
vilket leder till negativa känslor hos de närstående och att det blir svårt att individanpassa 
vården för personen med demenssjukdom. 

Det som framkom i tidigare forskning kan vara betydelsefullt att analysera, då det kan leda 
till ökad medvetenhet och kunskap hos sjuksköterskor om faktorer som påverkar 
personcentrerad vård i vård av äldre personer med demenssjukdom. Genom att ha mer 
kunskap om personcentrerad vård i vård av äldre personer med demenssjukdom kan 
sjuksköterskor se till deras problem, begär och behov och ge stöd för att främja hälsa. 
Förhoppningen är även att resultatet av det här examensarbetet ska bidra till ökad 
tillämpning av personcentrerad vård. Syftet med ökad tillämpning av arbetssättet är att 
minska lidande, samt att sjuksköterskor ska ha en helhetssyn på patienten där kropp, själ och 
ande inkluderas i vårdandet. För att det ska kunna vara möjligt behöver sjuksköterskorna 
även kunna se till patientens bakomliggande problem och inte enbart de synliga. De 
upplevelserna sjuksköterskor har av att utöva personcentrerad vård i vård av äldre personer 
med demenssjukdom är således beroende av att arbetssättet tillämpas i det dagliga arbetet. 
De upplevelser som faktiskt finns och framkommer i tidigare forskning är av stor vikt att 
beskriva, då de kan visa på vikten av att tillämpa personcentrerad vård som en del av 
yrkesutövningen. 
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3 SYFTE 

Beskriva sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad vård i vård av äldre personer med 
demenssjukdom. 

4 METOD 

Examensarbetet bygger på en beskrivande metasyntes, där forskningsstudier med liknande 
resultat sammanställs och på sikt utgör en ökad kunskap inom det valda området. Att göra en 
metasyntes innebär att studierna har en kvalitativ ansats, som beskriver människors 
erfarenheter. Sammanställningen av studierna ska mynna ut i en djupare förståelse av 
erfarenheterna som leder till att ett nytt resultat av studierna framställs och diskuteras 
(Willman & Stoltz, 2017). Avsikten med kvalitativ ansats är att finna mönster som ska kunna 
skildra det levda fenomenet. Studier som inriktar sig på att förstå och beskriva människors 
levda upplevelser används vanligtvis som kvalitativ utgångspunkt och består av material som 
är subjektivt (Polit & Beck, 2017). 

En metasyntes kan göras utifrån olika metoder (Willman & Stoltz, 2017). I det här 
examensarbetet har metoden beskriven enligt Evans (2002) använts och utifrån den utfördes 
en litteraturstudie som består av fyra steg och omfattar kvalitativa studier. Genom att 
använda kvalitativa studier är målet att finna både objektiva och subjektiva data som kan 
analyseras djupgående och vara av relevans till syftet (Evans, 2002). Valet av metoden 
baseras på examensarbetets syfte och studierna som granskas då de berör erfarenheter och 
upplevelser utifrån sjuksköterskors perspektiv, vilket därmed innebär att det finns en 
kvalitativ ansats. 

4.1 Urval och datainsamling 
Den första fasen innebär litteratursökning (Evans, 2002). Vid den fasen bestäms vad som 
analyseras och därefter samlas datamaterial från relevanta databaser in. Datamaterial 
samlades in för att få en överblick över problemområdet, och kvalitativ datamaterial 
samlades in för att öka förståelse för fenomenet. Sökningen av vetenskapliga artiklar gjordes 
via databaserna CINAHL Plus, MEDLINE och PubMed. Sökningarna hade till en början 
följande inklusionskriterier: studierna skulle svara på syftet, vara kvalitativa, skrivna på 
engelska, expertgranskade med funktionen Peer Review alternativt kontrollerade via 
databasen Ulrichweb och att årtalen var mellan 2009 och 2019. Sökord som användes var 
”nurs* experience”, ”person centred care”, ”patients”, ”caring”, ”dementia”, ”older people” 
och ”staff perspectives”. Med hjälp av relevanta sökord utifrån syftet har sökorden skrivits in 
i databaserna för att få fram vetenskaplig forskning som är relevant för studien. 
Exklusionskriterierna var följande: Studier där det inte tydligt gick att urskilja 



10 

 

sjuksköterskors perspektiv från andra yrkeskategoriers perspektiv, samt studier som hade ett 
patientperspektiv. Materialet som framkom vid datainsamlingen behövde utökas till 12 år 
istället för 10 år. Ett begränsat antal studier kring ämnet personcentrerad vård var orsaken 
till utökat antal år och sökord. Årtalen i inklusionskriterierna ändrades därmed till 2007-
2019. 

En boolesk sökteknik kan användas för att påverka sökningen. Tekniken består av ord som 
både kan bredda och begränsa urvalet. AND, OR och NOT är vanliga ord som kan användas. 
AND innebär att ett sökord läggs till och därmed breddas sökningen. OR kan användas då det 
finns synonymer till ett ord och båda passar bra in i sökningen. I sökresultatet kommer då 
antingen det ord som står innan OR eller det som kommer efter OR. På så sätt kan fler 
sökresultat framkomma. NOT används när ett ord eller begrepp behöver uteslutas. På så sätt 
reduceras sökresultatet då irrelevanta ord inte längre finns med i sökningen (Östlundh, 
2017). I examensarbetet användes AND för att finna relevanta studier som svarar på syftet. 
OR användes i en sökning för att bredda sökningen, som annars gav ett för smalt resultat. 
NOT användes inte, då sökresultaten gav tillräckligt med studier som kunde användas i 
examensarbetet.  

För studier som hittades på PubMed och Medline användes UlrichsWeb för att säkerställa att 
tidskrifterna var Peer Reviewed och vetenskapliga. Sökande av studier genomförs genom 
olika steg. Första sökningarna fick många träffar, vilket gjorde att sökord fick ändras ett 
flertal gånger för att få ett mer avgränsat sökresultat och studier som är relevanta till valt 
ämne. I en del sökningar användes sökorden ”staff experience”, ”care staff attitudes” eller 
”staff perspectives” istället för ”nurs* experience”, då ”nurs* experience” inte gav tillräckligt 
med resultat. Sökresultatet gav sjuksköterskors perspektiv även om nurs* inte användes som 
sökord. Ibland gav sökresultatet andra yrkeskategoriers perspektiv. I de fallen där det gick att 
urskilja sjuksköterskors perspektiv inkluderades materialet i examensarbetet. Sökordet 
”nurse experience” som användes i den första sökningen trunkerades till ”nurs* experience”. 
Östlundh (2017) förklarar att trunkering ofta är nödvändigt för att kunna få fram böjningar 
av ord. Stammen av ordet kan ge fler sökresultat med hjälp av trunkering. 

I första urvalet gjordes en bedömning av titlarna. Därefter lästes abstract från de valda 
studierna. Antal träffar och lästa abstract redovisas i bilaga A. Sedan granskades studiers 
innehåll (inledning, metod, resultat, analys och diskussion) där sammanfattningen väckte 
intresse och verkade relevant för examensarbetet. Polit och Beck (2017) förklarar att genom 
att innehåll, metod, resultat, analys och diskussion är inkluderade i studien finns en 
vetenskaplig struktur. Det visade sig att en del studier saknade en vetenskaplig struktur, 
innehållande inledning, metod, resultat, analys och diskussion. Andra studier besvarade inte 
syftet och var inte relevanta för examensarbetet, därav uteslöts de studierna. Totalt uteslöts 
45 av 55 lästa studier. För att underlätta för läsaren har varje studie fått en siffra inom 
parentes i sökmatrisen som återkommer i kvalitetsgranskningen och artikelmatrisen. I 
kvalitetsgranskningen nämns inte titlarna utan enbart siffran. 

Enligt Evans (2002) genomgår studierna som hittas i sökningarna en granskningsprocess 
som avgör vilka studier som möter inklusionskriterierna. Till litteraturstudien 
kvalitetsgranskades 10 studier utifrån en granskningsmodell av Friberg (2017) som sedan 
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inkluderades i examensarbetet. För att kunna använda de utvalda studierna behöver 
kvaliteten säkerställas med hjälp av utvalda frågor. Författaren ger förslag på 14 frågor som 
kan användas vid granskning av såväl kvantitativa som kvalitativa studier (Friberg, 2017). 
Författarna i det här examensarbetet valde till en början att inkludera 14 frågor ur Fribergs 
granskningsmodell. Frågorna besvaras antingen med JA eller NEJ, där JA gav ett poäng 
medan NEJ inte gav något. Studiernas kvalitet stärktes ju fler poäng de fick. Studier som fick 
mellan 1-4 poäng ansågs inneha låg kvalitet, studier som fick 5-10 poäng ansågs ha medel 
kvalitet och studier som fick mellan 11-13 poäng ansågs inneha hög kvalitet. Samtliga studier 
förlorade ett poäng på grund av en fråga som berör avsaknad omvårdnadsvetenskaplig 
teoribildning. Författarna valde att bortse det, då det inte framkom i någon av de studier som 
granskades. Frågan togs i slutändan bort, eftersom att samtliga studier saknade en tydligt 
beskriven omvårdnadsvetenskaplig teoribildning. Frågeställningen tillförde därmed inget till 
examensarbetet. I slutändan användes därför återstående 13 frågor i granskningsmodellen 
som besvarades med JA eller NEJ (se bilaga B). Studierna fick högre kvalitet när 
frågeställningen uteslöts. Samtliga 10 studier som genomgick granskningen fick höga poäng 
och användes därmed i analysen. I artikelmatrisen redovisas poängen enligt Fribergs (2017) 
granskningsmodell och vilken nivå av kvalitet respektive studie fick under kategorin 
kvalitetsnivå (se bilaga C). 

4.2 Dataanalys 
I andra fasen identifieras och urskiljs nyckelfynd. För att få en övergripande förståelse för 
helheten i studierna har studierna granskats flertalet gånger (Evans, 2002). Nyckelfynden 
bestod av ord och citat som hittades i resultat-avsnittet i respektive studie, med relevans 
utifrån det här examensarbetets syfte. Papper och penna användes för att notera 
nyckelfynden ur varje studie. Nyckelfynden kommer inte beskrivas vidare mer än utdrag av 
exempel på citat från två av studierna. 

Efter insamling av nyckelfynd från varje studie delas de upp i teman under tredje fasen. 
Nyckelfynd från studierna som hör samman delas upp i olika teman. Mindre teman, så 
kallade subteman, formas ur de större temana för att skapa en ökad uppfattning av 
fenomenet (Evans, 2002). En sammanställning utfördes genom att finna gemensamma drag i 
nyckelfynden. De gemensamma dragen ledde fram till två separata teman. Det ena berör 
förutsättningar och hinder i arbetsmiljön och det andra människan bakom sjukdomen. En 
uppdelning av varje tema var nödvändig för att dela in resultatet ytterligare. På så sätt 
bildades två subteman till respektive tema. 

Den fjärde fasen innefattar en resultatbeskrivning som består av presentation av teman och 
subteman. Nyckelfynd i form av citat används för att styrka innehållet av resultatet. 
Innehållet av resultatet ska ständigt refereras till den ursprungliga studien (Evans, 2002). 
Två teman och fyra subteman formades och presenteras i resultatet. För att stärka innehållet 
av resultatet redovisas ett mindre urval av nyckelfynd. Nyckelfynden som valdes ut i 
exemplet (tabell 1) visar på hur processen lett till det angivna temat och dess subteman. Det 
bearbetade materialet har sammanställts i tabell 2 som återfinns i avsnittet Resultat.  
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Tabell 1. Här anges exempel på nyckelfynd som har formats till tema och subteman. 

Nyckelfynd Teman Subteman 

“We’ve had to get to know her 
routine, how she lived at home, 
how she was cared for... so that 
has been a growing experience 
for us... It is a relationship 
that’s been built from scratch 
and now we know her and she 
knows most of us and we know 
how to deal with her […]. 
Although it’s quite stressful at 
times, it does work” (Ross, Tod 
& Clarke, 2015, s. 1227). Människan bakom sjukdomen 

Förståelse av personens livshistoria 
och livsberättelse 

“[…] people with dementia 
have good days and bad days, 
just like other residents 
without dementia. They do not 
deserve to be treated as 
demented or as cognitively 
insane. They deserve to be 
treated as persons, just as we 
treat other residents.” (Villar, 
Celdrán, Vila-Miravent & 
Serrat, 2017, s. 571). 

Interaktionens betydelse 
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4.3 Etiska överväganden 
I det här examensarbetet genomförs en litteraturstudie som är baserad på tidigare 
forskningsmaterial och kvalitativ ansats. Risken med metodvalet är att författarna kan utgå 
från sina egna intressen vilket kan leda till förvrängning av slutresultat (Friberg, 2017). Det 
är viktigt att förhålla sig kritisk och objektiv under hela forskningsprocessen samt ta hänsyn 
till etiska riktlinjer och lagar. Etik inom forskning innebär inte enbart skydd för deltagare 
som människor, men även skydd för allmänhetens förtroende vilket relateras till missbruk av 
forskning (Polit & Beck, 2017). Analyserad data av studier ska inte förvrängas, manipuleras, 
plagieras eller presenteras inkorrekt eftersom det vårdvetenskapliga resultatet ska vara 
tillförlitligt (Codex, 2018a; Polit & Beck, 2017). Resultatet som kommer presenteras i 
examensarbetet kommer inte vara förvrängt eller förfalskat. Codex (2018b) beskriver att 
forskningsstudierna ska genomgå en fackgranskning, så kallad Peer Review. Evans (2002) 
beskrivande syntes har använts under analys av studierna för att förhålla sig nära ursprunglig 
data, samt för att inte förförståelse och förutfattade meningar hos författarna ska ta över. 
Syftet har fått vara i centrum för att ytterligare öka trovärdighet och undvika förförståelsens 
involvering i det här examensarbetet. Författarna i examensarbetet har valt att inte lyfta fram 
personer med demenssjukdoms upplevelser på grund av den kognitiva svikten som 
sjukdomen medför (Edberg, 2014). Det kan innebära en risk för en felaktig bild av 
upplevelserna. 

5 RESULTAT 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad 
vård i vård av äldre personer med demenssjukdom. Av de nyckelfynd som kunde urskiljas i 
studierna framkom två teman och totalt fyra subteman. Teman och subteman presenteras 
nedan i Tabell 2 och beskrivs därefter i löpande text. 

Tabell 2. En sammanställning av samtliga teman och subteman. 

Teman Subteman 

Arbetsmiljön 
Upplevelse av tidsbrist 

Upplevelse av uppgiftsfokuserat arbete 

Människan bakom sjukdomen 

Förståelse av personens livshistoria och 
livsberättelse 

Interaktionens betydelse 
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5.1 Arbetsmiljön 
I det här avsnittet presenteras det första temat som berör de förutsättningar och hinder som 
finns i arbetsmiljön för att kunna tillämpa personcentrerad vård. Avsnittet har delats in i två 
subteman utifrån hur sjuksköterskor upplever fördelning av tid i arbetet och hur 
uppgiftsfokuserat arbete ser ut. Arbetsmiljön gör generellt att sjuksköterskor upplever att 
tidsbrist och ett alltför uppgiftsfokuserat arbete som inte involverar hela människan påverkar 
sjuksköterskors möjligheter att vårda personcentrerat. Sjuksköterskors upplevelser av 
personcentrerad vård påverkas därmed av om arbetsmiljön ger förutsättningar för att kunna 
tillämpa den eller inte. 

5.1.1 Upplevelse av tidsbrist 

En önskan om att vilja applicera en personcentrerad vård och en förståelse av vikten fanns 
hos sjuksköterskorna (Cleary & Doody, 2017; Nolan, 2007; Pinkert, Faul, Saxer, Burgstaller, 
Kamleitner, & Mayer, 2018; Smythe, Jenkins, Galant-Miecznikowska, Bentham & Oyebode, 
2017). I en hektisk miljö, som kan råda inom hälso- och sjukvården, upplevdes däremot tiden 
som otillräcklig av sjuksköterskorna på grund av dess oförutsägbara karaktär (Cleary & 
Doody, 2017; Clifford & Doody, 2018; Nolan, 2007; Pinkert et al., 2018). Miljön och tempot 
inom hälso- och sjukvården innebar ofta nya ansikten, vilket innebar en riskfaktor i vården 
av personer med demenssjukdom. Det resulterade i en negativ vårdmiljö gentemot de behov 
personer med demenssjukdom kunde ha, som till exempel att bli mött i sin värld och bli sedd 
bortom sjukdomen. Sjuksköterskorna menade att den personcentrerade vården därmed inte 
kunde få utrymme i vårdandet, vilket sjuksköterskorna upplevde som ett hinder för att kunna 
tillfredsställa äldre personer med demenssjukdoms behov. Brist på tid och personal ansåg 
sjuksköterskorna vara de vanligaste orsakerna för att personcentrerad vård för personer med 
demenssjukdom inte kunde tillämpas (Clifford & Doody, 2018; Nolan, 2007; Pinkert et al., 
2018): “But there is also a lack of time to learn their biography. So if you knew more, it would 
probably be easier” (Pinkert et al., 2018, s.169). Tiden är en viktig faktor vid vård av personer 
med demenssjukdom. Att sätta sig ner och spendera tid med patienterna är önskvärt och 
något som sjuksköterskor gör i mån av tid. Det leder till att de unika behoven kan identifieras 
och tillfredsställas (Clifford & Doody, 2018; Pinkert et al., 2018). 

Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att kommunicera och vårda personcentrerat på 
grund av brist på kunskap om demenssjukdomar. De ansåg att tiden var den främsta faktorn 
till att inte kunna inhämta ny kunskap som skulle kunna leda till bättre kommunikation 
mellan patient och sjuksköterska, samt att tillämpa personcentrerad vård mer (Clifford & 
Doody, 2018; Smythe et al., 2017). Merparten av sjuksköterskorna kände ånger för att tiden 
inte räckte till på grund av andra uppgifter som prioriterades. När arbetstiden inte räckte till 
både att ha en helhetssyn på patienten och det uppgiftsfokuserade arbetet upplevde 
sjuksköterskorna att de behövde prioritera sin arbetstid till uppgifterna. När det väl 
fungerade tidsmässigt att arbeta mer personcentrerat kände sjuksköterskorna ännu större 
jobbtillfredställelse (Ross et al., 2015; Smythe et al., 2017). 
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5.1.2 Upplevelse av uppgiftsfokuserat arbete 

Sjuksköterskor upplevde att deras vardag på arbetsplatsen huvudsakligen bestod av 
uppgiftsorienterade rutiner. Det uppmuntrade till att sjuksköterskorna fokuserade mer på 
det fysiska och medicinska än personen i fråga, vilket komplicerade den individuella och 
personcentrerade vården. Prioriteringen resulterade i att sjuksköterskorna upplevde att de 
medicinska uppgifterna tog för stort utrymme (Pinkert et al., 2018; Ross et al., 2015; Smythe 
et al., 2017). Därmed upplevde sjuksköterskorna sig själva som otillräckliga när 
arbetsuppgifterna kom före patientens övriga behov: ”And it does not foster work satisfaction 
when you feel you have to run all day but have in mind a certain task you have not finished or 
have finished badly.” (Pinkert et al., 2018, s. 168). Enligt sjuksköterskorna var det önskvärt 
med relationsbygge, det vill säga att bygga en vårdrelation genom kunskap om personens 
förflutna. Svårigheter fanns när det gällde att se hela personen när uppgifter innebar att lösa 
problem, snarare än att lägga en grund för en god relation. Sjuksköterskorna menade på att 
de ansåg att det var ett mer säkert arbetssätt att prioritera de mest grundläggande 
arbetsuppgifterna före helheten av patientens behov (Pinkert et al., 2018; Ross et al., 2015). 
Sjuksköterskorna ansåg att en redan uppbyggd struktur med inlärda rutiner gav en känsla av 
trygghet och kontroll i arbetet med personer med demenssjukdom. Sjuksköterskor kände sig 
mer självsäkra när de fick uppgiften att bemöta personens kroppsliga behov än de 
psykosociala, vilket resulterade i att personcentrerad vård var mindre prioriterad än 
rutinerna. Det fanns en rädsla att förlora kontrollen över strukturen och bryta de rutiner som 
verksamheten satt upp. Därmed fanns även en rädsla att ta del av hela människan och inte 
enbart fokusera på det fysiska (Pinkert et al., 2018). Att vårda personcentrerat var 
skrämmande, då det innebar att patienten var en person med fler behov som behövde 
tillfredsställas än de fysiska. Sjuksköterskorna menade att relationsbygget innebar nya 
uppgifter som inte hanns med och var nödvändiga för att kunna ge en god vård (Pinkert et 
al., 2018; Smythe et al., 2017). 

Det fanns däremot sjuksköterskor som upplevde att personcentrerad vård hade en positiv 
inverkan på deras sätt att vårda. Den annars så stressiga och krävande arbetsmiljön, samt det 
uppgiftsfokuserade arbetet blev mer hanterbart genom utveckling av tolerans och empati. 
Det fick sjuksköterskorna att uppleva en känsla av lättnad och trygghet under det 
uppgiftsfokuserade arbetet, då kombinationen av tolerans och empati medförde att de kunde 
möjliggöra personcentrerad vård (Hayajneh & Shehadeh, 2014). 

5.2 Människan bakom sjukdomen 
Det här temat går djupare in på människan i sin helhet. Det finns mer som definierar en 
människa än enbart en människa i nuet och i det aktuella tillståndet. Att ta del av 
människans livshistoria och livsberättelse är viktigt för att kunna förstå människan bakom 
sjukdomen. Interaktionen har därmed stor betydelse då den berör det som sker i mötet, samt 
utbytet av information och kunskap mellan sjuksköterska, patient och närstående. Genom att 
lära känna och interagera via inkludering och samspel med patienten öppnar möjligheter för 
sjuksköterskan att tillämpa personcentrerad vård. 
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5.2.1 Förståelse av personens livshistoria och livsberättelse  

En insikt i personens livshistoria och livsberättelse menade sjuksköterskorna gav en 
förutsättning för att kunna kommunicera och därmed individualisera vården. Utan en inblick 
i personens liv blir det svårt att anpassa vården och förstå hela människan (Cleary & Doody, 
2017; Clifford & Doody, 2018). Sjuksköterskorna hävdade att livshistorien stärkte bilden av 
personen och gav en bättre förståelse av personen bakom sjukdomen. Det möjliggjorde 
individanpassade aktiviteter och gav förutsättning för kontinuitet i vardagen för personer 
med demenssjukdom. Kontinuitet ansåg sjuksköterskorna var viktigt för att utfallet av 
situationen skulle bli positivt för personer med demenssjukdom (Ericson, Larsson & 
Norberg, 2014; Villar et al., 2017). Genom att lära känna personen får sjuksköterskan en 
tydlig helhetsbild över patientens situation (Ross et al., 2015; Villar et al., 2017). 
Sjuksköterskorna menade på att det finns en person bakom patienten och sjukdomen som 
behöver bli sedd. Att se och lära känna personen bakom sjukdomen kunde bara 
åstadkommas genom att spendera tiden med denne (McKeown, Clarke, Ingleton., Ryan & 
Repper, 2010; Ross et al., 2015). Samtidigt upplevde en del sjuksköterskorna att det 
nödvändigtvis inte behövde innebära att personligen lära känna personen, utan genom 
kollegor som på eget håll inhämtat kunskap om personen. De menade att mötet med 
personen var viktigt i sig, men att ta del av allt som utgör personen som vårdades behövde 
inte nödvändigtvis innebära att enbart sitta ner med patienten. Kunskapen om patienten som 
individ ansågs lika viktig oavsett källa, det vill säga från egen eller via kollegors inhämtade 
kunskap (Villar et al., 2017). Det framkom att sjuksköterskorna upplevde att livshistorien 
användes som ett hjälpmedel för att kunna vårda personcentrerat. Sjuksköterskorna menade 
att livshistorien bland annat bidrog till att de kunde förstå personen bortom sjukdomen, lära 
känna personen på ett djupare plan och sätta ord på individens känslor som pågick 
inombords. Kunskapen om hur personen levt sitt liv ledde till att vården kunde 
individanpassas (McKeown et al., 2010; Ross et al., 2015). 

We’ve had to get to know her routine, how she lived at home, how she was cared for... so that 
has been a growing experience for us... It is a relationship that’s been built from scratch and 
now we know her and she knows most of us and we know how to deal with her […]. Although 
it’s quite stressful at times, it does work (Ross et al., 2015, s. 1227). 

Personcentrerad vård ansågs som betydelsefull som en del av vårdarbetet, framförallt då 
arbetssättet hade möjlighet att förbättra kvaliteten av vårdandets process. Sjuksköterskorna 
upplevde att förståelse av och att kunna se till patienternas individuella behov var lika 
betydelsefullt (McKeown et al., 2010; Ross et al., 2015). 

5.2.2 Interaktionens betydelse 

Sjuksköterskorna uppgav att interaktionen mellan sjuksköterska och patient skapade tillit 
och trygghet, och därmed kunde personcentrerad vård tillämpas. Sjuksköterskorna beskrev 
hur de försökte se personen bakom demenssjukdomen genom att interagera med patienten. 
Det bidrog till att de kunde bevara patientens värdighet och individualisera vården (Ericson 
et al., 2015; Ross et al., 2015; Villar et al., 2017). Ericson et al. (2014) menar att den kognitiva 



17 

 

svikten som demenssjukdomen medför utgör en risk att värdigheten och integriteten kränks. 
Sjuksköterskorna förklarade att de försökte lära sig för att undvika att hamna i den 
situationen och därmed bibehålla värdigheten. Formulering av frågor och hur de anpassade 
sitt språk spelade stor roll vid interaktion med personer med demenssjukdom. Även 
beteendet anpassades utifrån personen som vårdas, till exempel genom att knacka på dörren 
till vårdtagaren och inta en roll som en gäst i dennes hem (Ericson et al., 2014). Ett sätt att 
inge en känsla av förtroende och tillit kunde innebära att involvera familjen till personen med 
demenssjukdom. Familjen ansågs spela en stor roll vid personcentrerad vård för att de utgör 
en viktig kunskapskälla för personen med demenssjukdom (Ross et al., 2015). 
Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att ha en helhetssyn av människan, oavsett om det 
fanns en sjukdom eller inte. Personer med demenssjukdom är inte sin sjukdom – det finns en 
människa bakom diagnosen som ska bli behandlad på lika villkor som en person utan en 
demenssjukdom. Det gäller att interagera med personen med demenssjukdom för att kunna 
lära känna personen och därmed anpassa vården utifrån dennes behov. Det resulterar i 
positiva upplevelser hos sjuksköterskorna, då vårdandet sker utifrån den unika människan 
(Ericson et al., 2015; Ross et al., 2015; Villar et al., 2017). 

It’s like they are nothing ... that’s horrible; I don’t want them to lose their dignity. It’s horrible 
when a person loses everything, and they do. But that’s something we have to learn. It’s our job 
to help them and build up what’s left (Ericson et al., 2014, s. 340). 

Empati menade sjuksköterskorna hade en viktig roll i vårdrelationen. Den ligger till grund 
för kommunikationen och förståelse för den andre personen. Med rätt kunskap om bland 
annat ett empatiskt förhållningssätt kunde sjuksköterskorna känna sig tryggare i rollen och 
därmed lättare komma i kontakt med den unika individens känslor (Clifford & Doody, 2018; 
Hayajneh & Shehadeh, 2014; Ross et al., 2015). En sjuksköterska uttrycker det genom att 
säga:”It’s important to empathise with their situation and to use a little bit of judgement and 
discretion and maybe relax certain rules…Can’t we do this because it’ll mean so much more 
to that person?” (Ross, et al., 2015, s. 1228). En del sjuksköterskor upplevde att ett empatiskt 
förhållningssätt gentemot personerna som vårdades fick dem att inse att de ville vårda så 
som de själva ville bli vårdade. De menade att empatin var viktig att inneha som vårdare då 
det ansågs betydelsefullt och hade en god inverkan i en vårdrelation, framförallt vid 
vårdandet av en person med en demenssjukdom som Alzheimers. De menade att empati var 
en viktig faktor vid personcentrerad vård, men det var svårt att hitta en balans i det 
empatiska förhållningssättet. De sjuksköterskor som fann en balans i det empatiska 
förhållningssättet upplevde positiv inverkan i den personcentrerade vård, då en ökad 
förståelse för personen bakom sjukdomen kom fram (Hayajneh & Shehadeh, 2014). En 
sjuksköterska förtydligade det genom att uttrycka följande vid en intervju i studien: ”Now, I 
act with my patients as I would like for nurses to act with me if I had Alzheimer, because now, 
I can truly understand them… I can communicate with them” (Hayajneh & Shedaheh, 2014, 
s.442). 

Att individanpassa vården för personer med demenssjukdom var något sjuksköterskorna 
ansåg var viktigt och därför hade tiden en avgörande roll för att situationen skulle bli 
tillfredsställande (Clifford & Doody, 2018; Ericson et al., 2014; Pinkert et al., 2018). 
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Sjuksköterskorna förklarade vidare att det krävdes ett fullt fokus på den som tar emot vården 
och att inte låta sig distraheras av annat för att kunna tillgodose det aktuella behovet (Ericson 
et al., 2014). Vid vård av människor med demenssjukdom upplevde några sjuksköterskor att 
beteenden som var relaterade till sjukdomen var svåra att hantera i början, men med mer 
erfarenhet utvecklades sjuksköterskornas förmåga av tolerans och acceptans. 
Sjuksköterskorna menade att med mer erfarenhet av personcentrerad vård och tillfällen att 
tillämpa förhållningssättet, kunde de hantera situationer som ansågs utmattande. Det ledde 
till att sjuksköterskorna kunde tillämpa strategier i samband med ett personcentrerat 
perspektiv, vid vård av patienterna som till exempel genom validering. I sammanhanget 
beskrevs validering som att bekräfta patientens upplevelser och känslor (Hayajneh & 
Shehadeh, 2014). 

6 DISKUSSION 

Diskussionen kommer att delas upp i tre avsnitt: Resultatdiskussion, Metoddiskussion och 
Etikdiskussion. Resultatet kommer i det första avsnittet diskuteras i förhållande till syftet, 
tidigare forskning och teoretisk perspektiv. Vidare kommer en diskussion föras kring den 
valda metoden, genomförande och kvalitetskriterierna trovärdighet, giltighet och 
överförbarhet. Avslutningsvis förs ett etiskt resonemang av det här examensarbetet där 
forskningsetiska synpunkter och etiska reflektioner framförs. 

6.1 Resultatdiskussion 
Det här examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 
personcentrerad vård i vård av äldre personer med demenssjukdom. Syftet besvarades 
genom studiernas resultat där sjuksköterskorna delade med sig av sina upplevelser. I 
studierna framkom många gemensamma drag angående sjuksköterskors upplevelser av att 
vårda personcentrerat i vård av äldre med demenssjukdom. Arbetsmiljön, som berör 
förutsättningar och hinder samt människan bakom sjukdomen, som innebär en helhetssyn 
där personen har större fokus än sjukdomen i sig, var de teman som var mest centrala i 
studierna. Nedan diskuteras det framkomna resultatet, tidigare forskning och det teoretiska 
perspektivet. 

Det framkom i resultatet att de flesta sjuksköterskorna upplevde tidsbrist som utgjorde ett 
hinder för att kunna vårda personcentrerat. Sjuksköterskorna ansåg sig ha medicinsk 
kunskap och kunskap om personcentrerad vård som ett arbetssätt, men menade att tiden inte 
räckte till för att tillämpa arbetssättet i praktiken. Det ledde till att sjuksköterskorna behövde 
prioritera sin arbetstid till de mest väsentliga arbetsuppgifterna, så som att hantera 
läkemedel. Sjuksköterskorna menade att det var en nödvändig prioritering utifrån de 
förutsättningar som fanns i arbetsmiljön gällande den begränsade tiden. Även om 
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sjuksköterskorna upplevde att det var ett tryggt arbetssätt har det i tidigare forskning visat 
sig att närstående blev lidande, särskilt när tiden inte räckte till att möta såväl patientens 
individuella behov som de närståendes frågor. De närstående ville vara delaktiga vid vården 
av personen med demenssjukdom, men upplevde att de inte fick ta del av den information 
som var nödvändig (Burgstaller et al., 2018). Resultatet kan även relateras till annan tidigare 
forskning där det framkom att närstående inte själva ansåg sig ha tillräckligt med kunskap 
om kommunikationsmedel och demenssjukdomen för att kunna förstå hur de skulle kunna 
vara delaktiga i vårdandet (Seiger Cronfalk et al, 2017). I tidigare forskning framkom det 
även vikten av närståendes kunskap om personen med demenssjukdom som en del av 
vårdandet för att vården skulle kunna individanpassas (Van Mierlo et al., 2015). Resultatet 
kan sättas i relation till det som framkommer i tidigare forskning, då sjuksköterskorna 
eventuellt kunde ha funnit lösningar på problemen genom att inkludera de närstående mer i 
vårdandet. På så sätt kan det tänkas att de närstående upplevde en mer tillfredsställelse i 
situationen kring den äldre personen med demenssjukdom och en mer personcentrerad vård 
hade blivit möjlig. Det skulle kunna resultera i att sjuksköterskorna inte behövde prioritera 
sin tid på samma sätt. Om sjuksköterskor och närstående kunde upprätta ett närmre 
samarbete skulle de kunna tänkas komplettera varandra med de kunskaper respektive part 
saknar. Det skulle kunna innebära ett kunskapsutbyte där närstående delar med sig av 
kunskap om patienten till sjuksköterskorna, och där sjuksköterskorna delar med sig av 
kunskap och information som berör patientens aktuella tillstånd. Eriksson (2014) förklarar 
att olösta problem utgör hinder för att människan ska kunna leva ett dugligt liv. Ett problem 
kan vara mer eller mindre synligt, vilket den professionella vårdaren bör vara medveten om 
för att kunna finna en lämplig lösning. Det teoretiska perspektivet kan relateras till resultatet, 
då tidsbristen kunde försvåra arbetet att arbeta personcentrerat och verkligen se till 
patientens bakomliggande problem. I resultatet framkommer det nämligen att 
sjuksköterskorna upplevde en otillräcklig jobbtillfredsställelse efter avslutat arbetspass, då 
tidsbristen medförde att önskvärda arbetsuppgifter inte hanns med. I relation till det 
teoretiska perspektivet kan det tolkas som att det finns problem som riskerar att bli olösta 
och ett onödigt lidande kan tänkas uppstå när patientens egna upplevda problem inte blir 
tagna på allvar och får möjlighet till att bli lösta. 

Resultatet visar på att sjuksköterskorna upplevde att helhetssyn och personcentrerad vård 
gick hand i hand. När sjuksköterskorna inte behövde prioritera sådant som att få ut 
mediciner framför att se till människans övriga behov upplevde de att den personcentrerade 
vården fick utrymme att tillämpas, då det fanns en helhetssyn på patienten. Sjuksköterskorna 
upplevde att det var viktigt att individanpassa vården, vilket personcentrerad vård handlar 
om. På så sätt kunde patientens unika behov tillfredsställas, och därmed upplevde 
sjuksköterskorna större tillfredsställelse i sin yrkesutövning. I tidigare forskning framkom 
det att närstående upplevde en trygghet när sjuksköterskan hann med allt som vårdandet 
innebär, det vill säga även att inge trygghet för såväl patienten som för den närstående (De 
Rooij et al, 2012). Eriksson (2015) beskriver just att sjuksköterskan behöver kombinera en 
helhetssyn av människan med sin specifika yrkeskompetens. Det innebär att sjuksköterskan 
behöver interagera med patienten för att komma i kontakt med kropp, själ och ande, det som 
utgör helheten, samt tillämpa teoretisk kunskap i praktiken. Helhetssynen och den specifika 
yrkeskompetensen fungerar som en helhet. Den ena är inte komplett utan den andre, utan 
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tillsammans utgör de två komponenterna vad som är viktigt för att kunna tillämpa en god 
vård (Eriksson, 2015). Eriksson (2014) beskriver vidare att vårdande kan ske på olika nivåer: 
vårdande, medicinskt och själsligt. Utifrån resultatet kan medicinskt och vårdande vård 
tänkas uppfyllas, då det är vad sjuksköterskorna anser sig hinna med. Själavården, som 
innebär en helhetssyn på patienten, det vill säga att inkludera kropp, själ och ande i 
vårdandet, kan tänkas riskera att falla bort med tanke på den upplevda tidsbristen. Om tiden 
inte var ett hinder kan det tänkas att sjuksköterskornas upplevelser av att personcentrerad 
vård i vård av äldre personer med demenssjukdom skulle kunna utökas. Det skulle kunna 
leda till utveckling av positiva upplevelser av att vårda personcentrerat. Utifrån tidigare 
forskning och den teoretiska utgångspunkten kan resultatet tolkas som att förutsättningar i 
arbetsmiljön inte var tillräckligt bra för alla de komponenter som yrket innebär. De 
närstående upplevde ett positivt utfall när sjuksköterskorna väl kunde utföra sin 
yrkeskompetens. Det kan tolkas som att det fanns ett förtroende om att sjuksköterskorna 
hade kunskap som bidrog till trygghet, samtidigt som att det fanns en förståelse om att tiden 
inte alltid räckte till.  

I resultatet framkom det även att trots den påfrestande miljön och tidsbristen kunde 
sjuksköterskorna utveckla empati, vilket hade positiv inverkan då sjuksköterskorna upplevde 
lättnad och trygghet. Att sjuksköterskorna kände empati var även positivt för patienterna och 
patienternas närstående då det skapade känsla av medkänsla och djupare förståelse, vilket 
resulterade i ett positivt utfall för de tre parterna (patienten, sjuksköterskorna och de/den 
närstående). Sjuksköterskorna upplevde att empatin utgjorde en stabil utgångspunkt för att 
kunna upprätta en positiv vårdrelation och att kunna se människan bakom sjukdomen. 
Resultatet kan relateras till tidigare forskning, då närstående upplevde en positiv inverkan 
när sjuksköterskor hade ett empatiskt förhållningssätt och bemötte såväl patient och de 
närstående med respekt. En förväntan om ett gott bemötande fanns hos de närstående 
(Kiljunen et al., 2018). Om sjuksköterskorna utvecklade empati kan de tänkas uppleva 
medkänsla och förståelse för patienten och dennes närstående, vilket kan tolkas som en ökad 
möjlighet att tillämpa personcentrerad vård samt chans att lära känna patienten bättre utan 
att själva känna sig överväldigade av tidsbristen. Det i sin tur skulle kunna tänkas leda till att 
även de närstående fick positiva upplevelser av vården kring den äldre personen med 
demenssjukdom. Vårdandet anser Eriksson (2015) som en process av att gemensamt dela 
något, vilket i det här sammanhanget handlar om att vårdaren och patienten tillsammans är 
medverkande i vårdandets process som rör patientens vård. Vidare utvecklar författaren att 
utgångspunkten för framtida handlingar för både sjuksköterskan och patienten baseras på 
det gemensamma målet som båda har, till exempel att patienten och sjuksköterskan 
samarbetar för att patienten ska bli bättre. Resultatet kan relateras till både det 
vårdvetenskapliga teoretiska perspektivet och tidigare forskning, då det var tydligt att 
samspelet mellan sjuksköterska och patient utgjorde stor betydelse för samtliga parter som 
involverar vården kring patienten. 

I resultatet framkom det även tydligt att sjuksköterskorna hade en vilja och önskan av att 
fokusera på patienten och tillämpa personcentrerad vård, men på grund av tidsbristen 
upplevde sjuksköterskorna att det var lättare att hantera de medicinska och 
arbetsorienterade uppgifterna. Det var förvisso något som en del sjuksköterskor upplevde 
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som en trygghet i och med att de kunde hålla sig till sina uppgifter och rutiner. Det i sin tur 
menade de sjuksköterskorna ledde till att arbetet kunde flyta på obehindrat. Andra 
sjuksköterskor upplevde däremot att arbetet blev alltför styrt av uppgifter som hindrade dem 
att lära känna sina patienter och därmed kunna tillämpa personcentrerad vård. På grund av 
arbetsfokuserade rutiner i sjuksköterskornas vardag hade sjuksköterskorna svårt att bygga 
relationer med personerna som vårdades och därmed försvårades möjligheten att djupare se 
personen som är den mest essentiella delen i arbetssättet. Ett fåtal sjuksköterskor tog 
däremot tillvara på kollegors kunskap om personen och använde andrahandskällan som ett 
hjälpmedel när andra uppgifter behövde prioriteras. Det framkom i tidigare forskning att 
sjuksköterskor skapade bättre förutsättningar för god vård för äldre med demenssjukdom 
när de tog sig tid och inkluderade närstående i vården. Dessvärre upplevde många 
närstående att det fanns brister både gällande att ta sig tid och inkludering, vilket ledde till 
att närstående upplevde att vården inte anpassades efter sin närstående med 
demenssjukdom och att vården därmed inte blev gynnsam för personen med 
demenssjukdom (Burgstaller et al., 2018). Det visade sig även i tidigare forskning att 
närstående till äldre personer med demenssjukdom upplevde sig själva som en viktig länk för 
att vården skulle kunna individanpassas. Närstående menade att de hade kunskap om 
personen bakom demenssjukdomen som kunde bidra till att vården blev mer 
personcentrerad (Chung et al., 2017). I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) står det att 
hälso- och sjukvårdspersonal ska förebygga vårdskador som innebär ett onödigt lidande för 
patienten. Det framkommer i lagen att det kan ske genom att exempelvis delegera uppgifter 
som någon kollega kan utföra i hans/henne ställe. Det framgår även att vårdpersonal inom 
hälso-och sjukvården ska arbeta för en trygg och säker vård, vilket i förhållande till resultatet 
tolkas som att patientsäkerheten äventyras när sjuksköterskan inte ges möjlighet till att 
tillämpa den teoretiska kunskap som är nödvändig, gällande personcentrerad vård, i 
praktiken. Enligt Eriksson (2015) kan människan uppleva hälsa och helhet när människan 
känner sig sedd och uppmärksammad. Om sjuksköterskan själv inte har tid på grund av 
andra prioriterade uppgifter, som det framkom i resultatet att många sjuksköterskor 
upplevde, kan uppgiften att lära känna personen bakom sjukdomen och att samtala med och 
informera närstående förslagsvis delegeras vidare till en kollega. På så sätt kan vården tänkas 
bli mer personcentrerad och därmed kan även risken för vårdskador minskas. Utifrån 
resultatet kan det tolkas som att sjuksköterskorna upplevde att de uppgifter som 
prioriterades tog för mycket av deras tid och därmed upplevde sjuksköterskorna en minskad 
tillfredsställelse i arbetet när personen bakom sjukdomen inte fick mer utrymme i vårdandet. 
I förhållande till det som framkom i tidigare forskning och det teoretiska perspektivet kan det 
tolkas som att det finns en risk för vårdskada när hälso- och sjukvårdspersonal inte tar sig tid 
att inkludera närstående i vården och att använda dem som redskap för att kunna 
individanpassa vården för den äldre personen med demenssjukdom utifrån den personen 
som finns bakom sjukdomen. Om sjuksköterskorna istället använde de närstående som en 
resurs och bjöd in till delaktighet i vårdandet kan det tänkas att vårdandet blir mer 
tillfredsställande för samtliga parter, det vill säga för den äldre personen med 
demenssjukdom, dennes närstående, sjuksköterskorna och hela teamet som deltar i 
vårdandet av personen med demenssjukdom med tanke på att vården ges möjlighet att bli 
mer personcentrerad. Om ansvarig sjuksköterska själv inte anser sig ha tid att bjuda in den 
närstående till delaktighet i vårdandet kan en lämplig lösning, utifrån det som nämns i 
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Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), vara att delegera uppgiften om att få den närstående 
delaktig till en annan vårdare som ingår i teamet. Det kan till exempel vara att svara på 
frågor, inhämta personlig kunskap kring patienten som kan vara av värde för vårdandet, 
finnas till hands och att delge information till närstående. 

Det framkom i resultatet att livshistorien bidrog till ökad förståelse för den äldre personen 
med demenssjukdoms nuvarande känslor, vad som ligger till grund och hur sjuksköterskorna 
ska bemöta dem. Resultatet kan sättas i relation till tidigare forskning, då syftet med den 
ökade förståelsen är att kunna individanpassa vården (McKeown et al., 2010). Vidare visades 
det i resultatet att för att vården av äldre med demenssjukdom ska kunna bli så optimal som 
möjligt menade sjuksköterskorna att livsberättelsen och livshistorien hade en avgörande roll. 
Utan de delarna uppstod ett hinder för att kunna anpassa vården utifrån varje enskild 
individ, då förståelsen för personen hade stor betydelse för att personcentrerad vård skulle 
kunna förverkligas i verksamhetsarbetet. Sjuksköterskorna nämnde även att vårdrelationen 
var en viktig faktor för att skapa ett förtroende och inge en känsla av trygghet i den vårdande 
situationen. För att personen med demenssjukdom ska kunna bli sedd bortom sjukdomen 
menade sjuksköterskorna att relationen mellan sjuksköterska och patient skulle byggas på 
kunskap om patienten baserat på livshistorien och livsberättelsen. På så sätt kunde vården 
anpassas utifrån den unika personens behov. Resultatet kan relateras till tidigare forskning 
då närstående beskrev att allt som har personlig anknytning till patienten, som exempelvis 
ägodelar och miljön de befann sig i, utgjorde stor betydelse för att personcentrerad vård 
skulle kunna tillämpas. De personliga ägodelarna och den igenkännande miljön ansåg 
närstående kunde bidra till en ökad förståelse för människan bakom sjukdomen och därmed 
att vården kunde individanpassas (Edvardsson et al., 2010). Det framkommer även i tidigare 
forskning att livshistorien kring patienten utgör en stor betydelse för att personcentrerad 
vård ska kunna användas i praktiken (Van Mierlo et al., 2015). Resultatet och tidigare 
forskning kan relateras till Erikssons (2014) teori som bland annat innebär att varje 
människa har unika behov. Ett behov grundar sig i begär. Människans begär handlar om en 
längtan efter en mening med livet, samt upplevelse av kärlek med andra individer runt 
omkring och i något gudomligt. Det som framkommer i det teoretiska perspektivet kan tolkas 
utgöra grunden för en god vårdrelation, något som resultatet visade på var en viktig faktor 
vid personcentrerad vård. Utifrån resultatet och tidigare forskning kan det tolkas som att 
genom att skapa en god vårdrelation och därmed kunna anpassa miljön och vården i sig 
utifrån livshistorien och livsberättelsen skulle det kunna leda till att personcentrerad vård 
blir mer användbar i praktiken för personen med demenssjukdom. 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna upplevde att den personcentrerade vården var 
svår att tillämpa på grund av kunskapsbrist kring patienten och bristen på tid att inhämta 
kunskapen. Kunskap om patienten ansåg sjuksköterskorna var viktigt för att möjliggöra 
delaktighet och skapa tillit, vilket var möjligt genom interaktion mellan sjuksköterska, 
patient och närstående. När tid och utrymme fanns ansåg sjuksköterskorna att de kom i 
kontakt med personen bakom sjukdomen, det vill säga att de kunde tillämpa personcentrerad 
vård. Sjuksköterskorna hade positiva upplevelser när det väl gick att tillämpa 
personcentrerad vård, men utrymmet för arbetssättet var desto mindre. Enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska vården bidra till en säker och trygg vård på lika villkor för 
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alla som vårdas (SFS 2017:30). Utifrån lagen och det resultat som framkommit angående 
sjuksköterskornas upplevelse av tidsbrist för att kunna göra vården så bra som möjligt, kan 
det tolkas som att säkerheten och trygghetskänslan hos patienten brister. Även 
trygghetskänslan hos närstående kan tolkas sakna, då tidigare forskning visade att 
närstående till patienterna upplevde en frustration över vårdpersonalens engagemang och 
attityd. I tidigare forskning visar det sig att frustrationen berodde på att deras kunskap om 
patienten inte räknades med, trots önskan om att få vara delaktig i patientens vård 
(Czekanski, 2017). I tidigare forskning återkom även tecken på frustration hos närstående, då 
en upplevelse av utanförskap fanns när det uppstod brister vid information och 
kommunikation. Det ledde till att närstående på eget initiativ fick söka kontakt med 
sjuksköterskorna, vilket de närstående ansåg som sjuksköterskornas ansvar (Burgstaller et 
al., 2018). Tidigare forskning visade att närstående upplevde frustration och utanförskap, 
vilket kan tolkas som ett större problem på samhällsnivå om det ställs i relation till resultatet, 
då det framkom att sjuksköterskorna upplevde tidsbrist i sitt arbete. Det kan då även tänkas 
innebära att sjuksköterskorna inte hade tid att interagera och sitta ner med de närstående. 
Det kan resultera i att närstående hamnar i ett läge där informationen brister angående 
händelseförloppet vid vård av patienten och hur de närstående ska hantera den aktuella 
situationen. Samtidigt kan det tolkas som att sjuksköterskorna inte har tillräckligt med 
erfarenhet eller kunskap för att kunna hantera och inkludera närstående i en patients vård. 
Lagar som styr vårdarbetet belyser närståendes rätt till delaktighet, under förutsättning att 
patienten tillåtit (SFS 2014:821; SFS 2017:30). Resultatet kan sättas i förhållande till 
Patientlagen (SFS 2014:821) och Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) då den kunskap 
som närstående har angående patienten riskerar att falla bort och därmed kan det tänkas att 
vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient kan tänkas bli lidande. Det skulle kunna 
leda till att den personcentrerade vården inte blir möjlig, då personen bakom sjukdomen inte 
blir synlig och dennes unika behov blir därmed inte tillgodosedda och på grund av att det kan 
det bli svårt att individanpassa vården utifrån den enskilda individen, något som även kom 
fram ur resultatet. Om delaktighet och tillit genom inkludering av närståendes kunskap fick 
ingå i vårdutformning och genomförande, kunde det tänkas leda till att sjuksköterskornas 
upplevelser av att vårda personcentrerat vid vård av äldre med demenssjukdom resultera i ett 
mer positivt utfall. Interaktionen mellan sjuksköterska, patient och närstående kan därför 
tänkas ha en avgörande roll för att vården ska bli så optimal som möjligt. 

Resultatet visade på att sjuksköterskor såg närstående som en resurs vid personcentrerad 
vård. De upplevde att närståendes kunskap om patienten som person var viktig och en 
förutsättning för att kunna vårda personcentrerat. Även om sjuksköterskorna upplevde 
kunskapen som framkom i interaktionen mellan sjuksköterska, patient och även ofta 
närstående som positivt räckte inte tiden till, vilket utgjorde ett hinder för interaktionen. I 
tidigare forskning framkom det att närstående ville vara en del av vårdandet och försökte att 
medverka genom att utgå från behoven hos personen med demenssjukdom, utan att kränka 
individens självbestämmande (Mahoney et al., 2015). Samtidigt uttryckte en del närstående i 
tidigare forskning att det var påfrestande att vara delaktig vid vård av äldre med 
demenssjukdom (McCann et al., 2015). Eriksson (2015) skriver om ansandet, lekandet och 
lärandet som en pågående process bestående av kunskapsutbyte mellan sjuksköterska, 
patient och närstående (Eriksson, 2015). I relation till resultatet och tidigare forskning kan 
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det tolkas att de inblandade är beroende av varandra. Utmaningen för en sjuksköterska 
utifrån det som nämns i tidigare forskning kan tänkas innebära att inkludera närstående på 
en nivå som är rimlig. Syftet med att hitta en balans i inkluderingen i vårdandet är för att inte 
belasta de närstående, men samtidigt dra nytta av kunskapen som de besitter om personen 
bakom sjukdomen hos den äldre med demenssjukdom. På så sätt kan sjuksköterskan tänkas 
tillämpa personcentrerad vård på ett mer effektivt sätt när sjuksköterskan har en 
medvetenhet om att närstående vill bli inkluderade, men samtidigt behöver andrum och 
återhämtning. Genom samtal och att väcka frågan om hur mycket den närstående vill vara 
inkluderad i vården av den äldre personen med demenssjukdom kan sjuksköterskan, i 
interaktion med den närstående, tänkas finna en rimlig nivå av inkludering. All information 
och kunskap kring patienten som interaktionen genererar kan vara av stor vikt för att kunna 
tillämpa personcentrerad vård. Därmed kan det tänkas att sjuksköterskan får möjlighet att 
utveckla positiva upplevelser utifrån arbetssättet, då fler tillfällen att använda det i praktiken 
möjliggörs genom förståelsen som uppstår om den som vårdas. På så sätt kan en positiv 
situation uppstå som gynnar samtliga parter som är involverade i vården kring den äldre med 
demenssjukdom. 

6.2 Metoddiskussion 
Författarna i det här examensarbetet valde att utgå från Evans (2002), då studierna som 
analyserades bestod av kvalitativ ansats. Metoden var relevant utifrån syftet, i och med att 
sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad vård skulle undersökas. Segesten (2017) 
beskriver att när något är avsett att mätas eller jämföras är kvantitativ metod lämpligt. 
Kvantitativ metod inkluderar fler deltagare och därmed kan bredden av ett arbete öka. 
Författarna i examensarbetet ansåg att syftet, som innebar att beskriva sjuksköterskors 
upplevelser, var svårt att mäta. En kvalitativ ansats ansågs därför mer lämplig än kvantitativ 
ansats för att syftet skulle kunna besvaras. 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) är det en förutsättning att ha tillräckligt antal studier 
av god kvalitet. De kan användas som underlag för bedömningar och slutsatser vid 
systematiska litteraturstudier. Författarna nämner att CINAHL Plus, PubMed och MedLine 
är användbara databaser vid forskning inom ämnet omvårdnad (Forsberg & Wengström, 
2016). Av den anledningen har författarna i det här examensarbetet valt att använda sig av de 
databaserna, även om sökresultatet eventuellt kunde ha utökats genom användning av andra 
databaser. Då syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad vård i 
vård av äldre med demenssjukdom gjorde författarna sökningar som var relevanta till syftet 
genom sökningar som exempelvis ”nurse experience AND dementia AND person centred 
care AND older people”. Beroende på om sökningen gav för många träffar eller för få behövde 
orden ändras, begränsas eller utökas. Boolesk sökteknik som Östlundh (2017) beskriver som 
ett sätt att påverka sökningarna, så att andra resultat kan inkluderas respektive exkluderas 
beroende på vald operator mellan sökorden som till exempel AND eller OR. 

Trunkering som beskrivet av Östlundh (2017) har använts för att omvandla sökningen ”nurse 
experience” till ”nurs* experience”. På så sätt kunde stammen av ordet användas för att 
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bredda sökresultatet genom inkludering av både singularformen och pluralformen av ordet. 
För en del sökningar ansåg författarna i examensarbetet att sökorden behövde utökas till 
”staff experience”, ”care staff attitudes” eller ”staff perspectives” då ”nurs* experience” inte 
gav tillräckligt med resultat. Även om ordet ”nurs*” inte användes i sökningen kunde ändå 
sjuksköterskors perspektiv framkomma i sökresultatet då de ingick i en grupp av olika 
yrkeskategorier. I en av studierna var det möjligt att urskilja sjuksköterskornas ståndpunkter 
från de andra yrkeskategorierna. Den studien kunde därför inkluderas i examensarbetet. 
Övriga yrkeskategorier presenteras inte i det här examensarbetet. 

I början av examensarbetet fanns en tidsbegränsning på 10 år. På grund av att det framkom 
ett begränsat antal studier inom forskningsämnet utökades tidsbegränsningen till 12 år. I 
databasen CINAHL Plus användes funktionen Peer Reviewed för att säkerställa att studierna 
var expertgranskade. Polit och Beck (2017) beskriver just att Peer Reviewed innebär att 
studierna har expertgranskats. Databaserna PubMed och MedLine saknade funktionen Peer 
Reviewed, därav kontrollerades tidskrifterna via UlrichsWeb för att bekräfta att de var 
vetenskapliga. Utöver Peer Reviewed och granskning via UlrichsWeb valde författarna i 
examensarbetet att själva se över studiernas struktur. Det gjordes för att säkerställa en 
vetenskaplig struktur i studierna. Polit och Beck (2017) förklarar just att en studie ska 
innehålla inledning, metod, resultat, analys och diskussion för att den ska vara vetenskaplig. 
Utöver inledning, metod, resultat och diskussion brukar även en sammanfattning finnas 
med, samt referenser. Författarna i examensarbetet såg till att innehållet från varje rubrik, 
till exempel analys, fanns med i studierna. Rubriken i sig sågs inte som ett krav, men 
innehållet som rubriken innebär behövde finnas med. Det behövde till exempel finnas med 
en analys, men rubriken ”analys” behövde inte finnas med. 

Då personcentrerad vård är applicerbart och användbart inom all typ av vård har inga 
avgränsningar gjorts på om sjuksköterskor hade arbetsplatsen på vårdhem, inom 
hemtjänsten eller på sjukhus. Dessutom gjordes inga avgränsningar om specifika 
avdelningar, till exempel på en akut avdelning. Att inte göra några avgränsningar på 
sjuksköterskors arbetsplatser gjordes med fördel för examensarbetet i och med att flera 
studier kunde passa in. Däremot gjordes avgränsningar på specialistsjuksköterskor då 
examensarbetet riktar sig till allmänsjuksköterskan. 

Utifrån en granskningsmodell av Friberg (2017) kvalitetsgranskades 10 studier av författarna 
genom att 13 föreslagna frågor besvarades. I början inkluderades samtliga 14 föreslagna 
frågor, men en fråga rörande omvårdnadsvetenskaplig teoribildning uteslöts på grund av att 
samtliga studier inte kunde besvara frågan. Frågorna valdes ut med relevans till 
examensarbetets syfte. På så sätt kunde studiernas kvalitet bedömas innan de användes i 
examensarbetet. Varje fråga gav ett poäng om den besvarades med alternativet JA, respektive 
förlorade ett poäng om frågan besvarades med alternativet NEJ. Två av de 10 studier som 
granskades fick 12 av 13 poäng, medan resterande åtta studier fick 13 av 13 poäng. Beroende 
på hur många poäng en studie fick bedömdes kvalitén som låg, medel eller hög. En studie 
med låg kvalitet fick mellan 1-4 poäng, studier med medel kvalitet fick 5-10 poäng och de 
med hög kvalitet fick mellan 11-13 poäng. Författarna i examensarbetet bedömde att samtliga 
studier som genomgick kvalitetsgranskningen var av hög kvalitet och kunde därmed 
inkluderas i examensarbetet. Det fanns dock studier som inte följde en tydligt beskriven 
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vetenskaplig struktur innehållande innehåll, metod, resultat och diskussion. Med 
utgångspunkt från Evans (2002) lästes alla studier var för sig i flera omgångar och därefter 
hittades och jämfördes nyckelfynd som ledde till diskussion om vad för teman och subteman 
som kunde användas. 

Nackdelen med vald metod kan vara att upplevelser inte synliggörs lika tydligt som vid andra 
metoder. Upplevelser ses lättare i metoder där intervjuer används, då det blir mer kvalitativt 
och kan bidra till ny forskning. Polit och Beck (2017) menar att forskning av kvalitativ ansats 
anses vara flexibel och förlitar sig på en kontinuerlig process av analys av ny data. Data som 
inhämtas i form av upplevelser kan variera från person till person. Kvalitativ data kan alltså 
vara av oförutsägbar natur (Polit & Beck, 2017). Med hjälp av intervjuer med väl valda frågor 
kan arbetet styras i önskad riktning och därmed kan intervjuaren få fram mer specifikt det 
han/hon efterfrågar. Frågorna går att anpassas, så att rätt innehåll kommer fram. Nackdelen 
med forskningsintervjuer är att det krävs en hel del planering och tid (Danielson, 2017). 
Önskvärt för examensarbetet hade varit att bidra till ny forskning genom kvalitativa 
forskningsintervjuer, då det var svårt att finna studier med kvalitativ ansats. Svårigheter sågs 
tidsmässigt för att hinna med det inom den tidsram som fanns. Därför valdes en metod som 
beskriver upplevelser utifrån vad som redan framkommit i forskning. På så sätt kunde tid för 
planering och förberedelse, som krävs vid forskningsintervjuer sparas. Fokus kunde läggas på 
att läsa studier upprepande gånger för att styrka och förstå helheten av resultatet, vilket 
metoden enligt Evans (2002) bygger på. 

Ytterligare en brist med vald metod är att forskningsresultatet enbart redovisar 
upplevelserna i nuet, det vill säga hur sjuksköterskorna upplever något just i stunden. 
Resultat över tid faller bort. Då kvalitativ data är av oförutsägbar natur menar Polit och Beck 
(2017) att upplevelser kan ändras över tid och kan därför vara intressant att följa. Författarna 
vidareutvecklar med ett exempel på att i en viss tidsperiod av insamling av data kan 
tidsramen förlängas för att finna data som forskarna inte kunde förutse. 

En fördel med vald metod är att författarna kunde granska upplevelserna i studierna på 
djupet och finna nyckelfynd som resulterade i teman som var relevanta till syftet. Polit och 
Beck (2017) hävdar att metoden strävar efter att förstå helheten av granskade studier. Att 
metoden anses flexibel är även en fördel då den konstant anpassar sig efter ny data vilket 
innebär att data som inhämtas är aktuell och relevant. 

För att ytterligare stärka trovärdigheten i studierna hade det varit önskvärt att enbart 
använda studier som är primära källor och som inte har grundat sig på sekundära källor. 
Polit och Beck (2017) skriver att trovärdigheten i studierna ökar genom att primärkällan 
används, samt genom att all data som inhämtats är uppriktig och ärlig. Då det här 
examensarbetet utförts inom en begränsad tidsram har sekundära källor behövt användas. 

För att reducera förförståelse har en beskrivande syntes använts för att hålla presentationen 
av resultatet relevant och nära till ursprunglig data (Evans, 2002). Författarna har läst 
igenom studierna ett flertal gånger för att skapa en förståelse av innehållet av resultatet och 
på så sätt ökat trovärdigheten i det här examensarbetet. 
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Giltighet beskrivs som en viktig del för att kunna evaluera en metod och bedöma om rätt 
mätinstrument mäter det som ska mätas (Polit & Beck, 2017). I och med att syftet utgår från 
sjuksköterskors upplevelser och är av kvalitativ anda har författarna för examensarbetet inte 
använt sig av något mätinstrument. I examensarbetet har författarna dock valt att tydligt 
beskriva hur de har genomfört processens och utvecklingen av processens gång. Det gjordes 
för att stärka examensarbetes giltighet och upprätta en tydligare följsamhet genom 
examensarbetet för läsaren.  

Begreppet överförbarhet beskrivs som en bekräftelse om liknande resultat som hittas i 
studien kan återfinnas i andra studier eller kontext (Polit & Beck, 2017; Mårtensson & 
Fridlund, 2017). En tydlig skildring av det framkomna resultatet måste finnas för att 
resultatets överförbarhet ska kunna bedömas (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
Examensarbetet baserar sig på kvalitativa studier som innebär att studierna innehar få 
deltagare, vilket gör att generalisering som ett alternativ utesluts då det är mer anpassat för 
kvantitativa studier. Samtidigt är kvalitativa studier tidskrävande och är beroende av 
forskarnas engagemang i arbetet. Då studierna som har använts i examensarbetet har utförts 
i flera länder innebär det att fenomenet har uppmärksammats och fått en ökad global 
förståelse, vilket stärker överförbarheten för examensarbetet. Dock anser författarna för 
examensarbetet att en ökad förståelse och bättre helhetssyn över sjuksköterskornas 
upplevelser kunde ha åstadkommits om flera av studierna var inom samma land eller område 
som till exempel Skandinavien. 

6.3 Etikdiskussion 
För att inte låta förutfattade meningar och egna intressen styra examensarbetets riktning har 
författarna valt att förhålla sig kritiska och objektiva under forskningsprocessens gång. 
Friberg (2017) och Evans (2002) menar att förvrängning av slutresultatet på så sätt kan 
undvikas. Metoden beskriven av Evans (2002) som användes i examensarbetet bidrog till 
ännu större chans att studieresultatet skulle bli mer trovärdigt. För att författarna i 
examensarbetet skulle kunna förhålla sig kritiska och objektiva genom examensarbetets gång 
har studiernas resultat lästs upprepande gånger för att få en djupare förståelse av fenomenet. 
Det innebar att författarna enbart kunde presentera sjuksköterskornas upplevelser och 
därmed inte låta egna värderingar påverka det egna resultatet. 

Genom litteratursökningen som utfördes utifrån metoden kunde författarna samla relevant 
datamaterial och analysera materialet, utan att låta sig påverkas av egna intressen eller 
förutfattade meningar. Polit och Beck (2017) och Codex (2018a) beskriver att examensarbetet 
inte ska förvrängas, plagieras, manipuleras eller förfalskas och på så sätt skydda 
allmänhetens förtroende och motverka missbruk av forskning. På så sätt har förhoppningen 
hos författarna varit att examensarbetet ska leda till ökad tillförlitlighet. Författarna har sett 
till att alla studier som har användes i examensarbetet var etiskt granskade. Det gjordes för 
att etiken ansågs som en betydelsefull del av examensarbetet då den baserar sig på studier 
som involverar människors upplevelser. Enligt Codex (2018b) kallas den processen för Peer 
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Review. Då det inte funnits möjlighet att kontrollera direkt i en specifik databas har 
webbsidan UlrichWeb använts (se vidare beskrivning under Metod). 

7 SLUTSATSER 

Examensarbetet syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad vård i 
vård av äldre personer med demenssjukdom. Som resultat av det som framkommit i 
studierna kan det tänkas att den personcentrerade vården och en optimal vård utifrån en 
helhetssyn inte gått att tillämpa, i synnerhet på grund av sjuksköterskornas upplevelse av 
tidsbrist och att vissa uppgifter behövt prioriteras framför att bygga en vårdrelation. Det här 
innebar svårigheter och begränsningar för sjuksköterskan att kunna förstå, interagera med 
och se människan bakom sjukdomen. Det framkom tydligt i både studiernas resultat och 
tidigare forskning att personcentrerad vård var ett förhållningssätt som sjuksköterskor hade 
kunskap om och belyste vikten av att använda det som en del i sin yrkesutövning. När det så 
väl var möjligt och det fanns tillfälle att tillämpa personcentrerad vård upplevde 
sjuksköterskor att de var nöjda med sitt arbete genom en känsla av lättnad och trygghet, samt 
att de kunde utveckla empati trots den påfrestande arbetsmiljön. Empatin kunde ge 
sjuksköterskan en större förståelse för patienten och en förbättrad helhetssyn som ledde till 
en positiv vårdrelation mellan sjuksköterskor, patient och närstående. Vårdrelationen 
resulterade i ett positivt utfall för patientens vård och vårdandets process. Problemet var 
dock att det var sällsynt att möjligheterna för personcentrerad vård fanns då det var vanligt 
att tidsbrist och en känsla av att prioritera arbetsuppgifter kom före. Resultatet visar på att 
det behövs mer tid och kunskap om personcentrerad vård för att optimalt kunna använda 
förhållningssättet i den praktiska verksamheten. En slutsats som kan dras med utgångspunkt 
från examensarbetets resultat är att mer fokus och arbetsresurser behöver läggas på den 
personcentrerade vården, vilket inkluderar att möjliggöra förhållningssättet för 
sjuksköterskor som redan känner tidsbrist och tvingas prioritera arbetsuppgifter före 
patienten med demenssjukdom. Upplevelser såväl negativa som positiva inslag av den 
personcentrerade vården framkom i examensarbetets resultat. Med tanke på att syftet 
grundades på att beskriva sjuksköterskans upplevelser anses därför syftet i examensarbetet 
vara besvarat. 

7.1 Förslag på vidare forskning 
Det fanns en kunskapslucka närmre rent geografiskt. Mycket av det som framkom i tidigare 
forskning och till resultatet kom från Storbritannien och Irland. Även studier som inte 
inkluderades hade ursprung från länder däromkring. För att resultatet ska kunna vara mer 
applicerbart i den svenska hälso- och sjukvården hade fler studier från Sverige alternativt 
Skandinavien varit intressant att ta del av. På så sätt blir det lättare att få en tydligare 
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förankring till den svenska hälso- och sjukvården när resultatet har en närmre geografisk 
anknytning. Det skulle kunna vara ett förslag på vidare forskning. 

När det gäller personcentrerad vård vid specifikt vård av äldre med demenssjukdom blev 
resultatet begränsat. Ämnet personcentrerat vård i sig behöver utvecklas då 
förhållningssättet är en viktig del av sjuksköterskans profession och en del av 
vårdvetenskapen. Det framkom tydligt i resultatet att personcentrerad vård existerar och att 
sjuksköterskor är medvetna om det, men problemet ligger i att ämnet behöver tillämpas mer 
i den praktiska verksamheten. Ett förslag på att kunna utveckla förhållningssättet är vidare 
forskning om ämnet ur sjuksköterskans perspektiv. 
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för att kunna vårda personcentrerat. 
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Sjuksköterskor Att beskriva 
sjuksköterskornas 
upplevelser om att ta 
hand om äldre personer 
med demenssjukdom 
vid akuta sjukhusmiljö. 

Kvalitativ 
innehållsanalys, 
fokusgruppintervj
uer parallellt i 
Österrike: med 46 
sjuksköterskor 
och i Tyskland: 
med 22 
sjuksköterskor. 
Data analyserades 
med stöd av Guba 
and Lincolns 
ramverk för 
dataanalys. 

Sjuksköterskor upplever att 
personcentrerad vård är bra och 
viktigt inslag i vårdarbetet, då det 
syftar till att individanpassa vården 
utifrån personen med 
demenssjukdoms behov. För att det 
ska kunna vara möjligt krävs det att 
vårdrutiner bryta rutiner för att 
möjliggöra anpassning i vården. 
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Journal of 
Clinical 
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Understanding 
and achieving 
person-centred 
care: the nurse 
perspective. 
(10) 

Sjuksköterskor Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser och 
användning av 
personcentrerad vård 
vid vård av äldre 
personer med 
demensjukdom i 
sjukhusmiljö. 

Kvalitativ 
åtgärdsforskning, 
semistrukturerad
e intervjuer med 
14 sjuksköterskor. 
Data analyserades 
utifrån Ritchie 
och Spencers 
ramverk för 
dataanalys. 

Sjuksköterskorna har en tydlig 
förståelse av personcentrerad vård på 
arbetsplatsen. De bekräftar vikten av 
vårdrelationer och att lära känna 
personen för att kunna förstå 
människan bakom sjukdomen. 
Sjuksköterskorna upplever att det är 
positivt att se till personens unika 
behov, men att prioritera andra 
arbetsuppgifter före relationsbygge 
anser sjuksköterskorna som ett 
säkrare arbetssätt.  
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Smythe, A., 
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Bentham, 
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Nurse 
Education 
Today 

A qualitative 
study 
investigating 
training 
requirements 
of nurses 
working with 
people with 
dementia in 
nursing homes 
(9) 

Sjuksköterskor Att utforska 
sjuksköterskors 
upplevelser och behov 
av träning i att vårda 
personcentrerat bland 
äldre med 
demenssjukdom. 

Kvalitativ 
tematisk analys, 
semistrukturerad
e 
fokusgruppintervj
uer med 11 
sjuksköterskor. 
Data analyserades 
utifrån Braun och 
Clarkes ramverk 
för dataanalys. 

Sjuksköterskorna menar att 
personcentrerad vård innebär att 
bygga relationer och att 
individanpassa vården, men de 
upplever att det inte finns tillräckligt 
med tid till att tillämpa arbetssättet. 
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Hög nivå 

Villar, F., 
Celdrán, 
M., Vila-
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J., & Serrat, 
R. 
 
2017 
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Scandinavi
an Journal 
Of Caring 
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Involving 
institutionalise
d people with 
dementia in 
their care-
planning 
meetings: 
lessons learnt 
by the staff (8) 

Sjuksköterskor Att utforska 
sjuksköterskors 
upplevelser om 
personcentrerad vård 
under ett program där 
personcentrerad vård 
och äldre personer med 
demenssjukdom är i 
fokus. 

Kvalitativ 
tematisk analys, 
intervjuer med 
öppna frågor med 
4 sjuksköterskor. 
Data analyserades 
utifrån en 
tematisk analys 
med stöd av den 
kvalitativa 
analysprogramvar
an Atlas.ti. 

Sjuksköterskorna upplever att 
personcentrerad vård som arbetssätt 
skapar trygghet och tillit. Det sker 
genom interaktion mellan 
sjuksköterska och patient. Det är 
viktigt att ta sig tid och individanpassa 
vården för att den ska bli bra för 
personen med demenssjukdom. 
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Hög nivå 
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