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SAMMANFATTNING&

Bakgrund: I vårdandet av patienter med en demenssjukdom bör vårdpersonal sträva efter 
att utföra personcentrerad vård. Utgångspunkter i den personcentrerade vården vid 
demenssjukdom är att utgå från patienten och lyssna till berättelsen. Enligt lag har 
vårdpersonal skyldighet att säkerställa god vård och enligt styrdokument bör sjuksköterskor 
sträva efter att ge personcentrerad vård. Tidigare forskning visar att patienter och anhöriga 
uppskattar personcentrerad vård men att den inte alltid utförs. Syfte: Att beskriva 
sjuksköterskors upplevelser av att vårda personcentrerat i relation till patienter med en 
demenssjukdom på vårdavdelning. Metod: Kvalitativ systematisk litteraturstudie enligt 
Evans (2002) beskrivande syntes. Resultat: Två teman samt fem subteman framkom. Det 
första temat var Att behöva lära känna personen bakom demenssjukdomen med följande tre 
subteman: Genom informationsinhämtning, Genom att utgå från personen och Genom 
tillitsfulla relationer. Det andra temat var Att arbetsmiljön har betydelse med följande två 
subteman: Genom somatiska prioriteringar och Genom att kontexten försvårar. Slutsats: 
Personcentrerad vård upplevs generera positiva resultat i relation till patienter med en 
demenssjukdom, men det finns även svårigheter. Sjuksköterskor upplever främst positiva 
resultat vid informationsinhämtning, genom att utgå från personen och genom tillitsfulla 
relationer. Svårigheter görs synliga på grund av somatiska prioriteringar samt tid, 
patientsäkerhet, ekonomi och kontinuerlig personal.  

Nyckelord: kvalitativ, personcentrering, sjuksköterskeperspektiv, systematisk 
litteraturstudie, upplevelser 

  



   

 

   

 

ABSTRACT&

Background: In caring for patients with dementia, health care professionals should strive 
to provide person-centred care. The startingpoint in the person-centred care is to have the 
patients in focus and listen to their stories. By law, nursing staff have an obligation to ensure 
good care and, according to guidelines, nurses should strive to provide person-centred care. 
Previous research show that patients and relatives appreciate person-centred care but that it 
is not always provided. Aim: To describe nurses experiences of person-centred care in 
relation to patients with dementia in hospital wards. Method: A systematic literature review 
according to Evans (2002) descriptive synthesis. Results: Two themes and five subthemes 
emerged. The first theme was Knowing the person behind the dementia diagnosis, with three 
following subthemes: Collecting information, The person as a startingpoint and Trusting 
relationships. The second theme was The work environment matters, with two following 
subthemes: Somatic priorities and The context makes it more difficult. Conclusion: 
Person-centred care is perceived to generate positive results in the care of patients with 
dementia, but there are also difficulties. In caring for patients, nurses experience positive 
results when gathering information, when having the person as a startingpoint and by 
creating trusting relationships. Difficulties are shown in the delivery of person centred care 
due to somatic priorities and time, patient safety, finances and continuity of staff.  

Keywords: experiences, nurse perspective, person centredness, systematic literature 
review, qualitative 
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1& INLEDNING&

I framtiden förväntas allt fler människor insjukna i en demenssjukdom. Ökningen beror 
framför allt på att människor i dagens samhälle lever längre och därmed troligen kommer 
behöva mer vård på sjukhus. Av detta följer att sjuksköterskor i allt högre grad kommer att 
möta dessa patienter i det dagliga arbetet. Personcentrerad vård som utgångspunkt i 
vårdandet för sjuksköterskor kan därför vara av extra betydelse, vilket beror på att det är av 
vikt att främja personen hos patienter med en demenssjukdom.  

Det ursprungliga intresseområdet efterfrågas av en forskargrupp för akademi och hälsa på 
Mälardalens Högskola, och är att beskriva innebörden av ett personcentrerat arbetssätt 
utifrån sjuksköterskans perspektiv. Detta fick ändras om något för att till slut handla om 
sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad vård. Under utbildningen till sjuksköterska 
har vikten av att utföra personcentrerad vård påtalats, vilket bidragit till att intresset väckts 
ytterligare. Till grund för intresseområdet ligger personliga erfarenheter av att arbeta på 
ortoped- och strokeavdelningar, där möten med patienter med en demenssjukdom är vanligt 
förekommande. Trots teori och otaliga diskussioner i skolan och på avdelningarna om 
personcentrerad vård, har det ibland upplevts svårt att förstå hur den personcentrerade 
vården omvandlas från teori till praktik. Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 
personcentrerad vård blir därför betydelsefullt inför den kommande sjuksköterskerollen. 
Ökad kunskap inom området skulle även kunna fungera som en vägledning i hälso- och 
sjukvården och förhoppningsvis bidra till ökat välbefinnande för patienter och därmed en 
högre kvalitet på vården.&
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2& BAKGRUND&

Bakgrunden inleds med att beskriva sjukdomen demens, personcentrerad vård och 
personcentrerad vård vid demenssjukdom. Därefter följer en beskrivning av styrdokument 
och lagar som är relevanta för ämnet. Vidare kommer tidigare forskning inom ämnet 
presenteras samt teoretiskt perspektiv att redovisas, följt av en problemformulering. 

2.1& Sjukdomen&demens&

Idag lever cirka 50 miljoner människor i världen med en demenssjukdom, vilket förväntas 
öka till cirka 152 miljoner år 2050. Ökningen beror på att människor blir allt äldre 
(Alzheimer´s Disease International, 2018). Demenssjukdom är en typ av kognitiv svikt som 
kan ha olika bakomliggande orsaker och är inte en sjukdom i sig. Även en kombination av 
hög ålder och andra vanliga somatiska sjukdomar kan bidra till en kognitiv nedsättning 
(Socialstyrelsen, 2017). Vid demenssjukdom uppstår förändringar i hjärnan vilket påverkar 
både minne och tankeverksamhet och är inte en normal åldersrelaterad förändring (Babu 
Sandilyan & Dening, 2015). Vanliga symtom är försämrat minne, oro, nedstämdhet, 
beteendeförändringar och försämrade kognitiva förmågor. Beteendemässiga och psykiska 
symtom vid demenssjukdom (BPSD) är symtom som kan vara övergående och kan 
uppkomma när som helst under sjukdomsförloppet. Dessa kan ge sig uttryck i exempelvis 
aggressivitet och hallucinationer, vilket i sin tur kan bero på en oförmåga att förmedla och 
bearbeta information. Personer med en demenssjukdom besitter ökad risk att drabbas av 
konfusion, vilket innebär en nytillkommen förvirring med symtom som rädsla, 
vanföreställningar eller hallucinationer. Anledningen till konfusion beror ofta på 
bakomliggande orsak som exempelvis infektion eller skada. Drabbade personer har därför 
svårt att klara det dagliga livet utan hjälp. Det finns idag inget botemedel att tillgå vid 
demenssjukdom. Läkemedel för symtomlindring är det som kan användas (Socialstyrelsen, 
2017). 

Det finns olika typer av demenssjukdomar, varav de fyra vanligaste är Alzheimers sjukdom, 
vaskulär demens, frontallobsdemens och Lewy Body demens. Alzheimers sjukdom är en 
degenerativ sjukdom som succesivt bryter ner hjärnvävnaden, och mikroskopiska 
förändringar i och utanför nervcellerna uppstår. Dessutom sker kemiska förändringar som 
stör signalöverföring mellan nervceller. Vid vaskulär demens har blodflödet och 
syresättningen till hjärnan påverkats av ateroskleros samt en eller flera blodproppar, vilket i 
sin tur har lett till en kognitiv nedsättning. Frontallobsdemens kan bero på flera olika 
orsaker, beroende på vilken del av hjärnan som är involverad. Orsaker är ej helt fastställda, 
dock verkar vissa proteiner vara involverade. Lewy Body demens är likt Alzheimers sjukdom 
en degenerativ sjukdom. Onormala proteinförändringar sker inuti nervceller, och det sker 
även kemiska förändringar som påverkar signalöverföring mellan nervceller (Babu Sandilyan 
& Dening, 2015).  
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För att kunna fastställa diagnosen demenssjukdom krävs bland annat en uttalad nedsatt 
kognitiv funktion, samt att vardagsliv och eventuellt arbete är påverkat (Babu Sandilyan & 
Dening, 2015). Inom forskning används ofta diagnoskriterier utifrån Diagnostic and 
statistical manual of mental disorders (DMS), medan International statistical classification 
of diseases and related health problems (ICD) är vanligt att använda inom hälso- och 
sjukvården i Sverige. Diagnostiken bygger på att olika kliniskt relaterade villkor ska 
uppfyllas, exempelvis att den kognitiva nedsättningen är av en viss gradering. Den senaste 
versionen av DSM använder lindrig kognitiv funktionsnedsättning och kognitiv sjukdom 
istället för demenssjukdom. I Sverige används dock fortfarande demenssjukdom som 
benämning, vilket beror på att diagnoskriterierna utifrån ICD i nuläget används inom svensk 
hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2017). 

2.2& Personcentrerad&vård&&

Personcentrerad vård är ett begrepp som används internationellt för att beskriva en 
humanistisk och god omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). I den professionella 
vården har även begrepp som personcentrerad omvårdnad, individuellt anpassad vård och 
patientcentrerad vård använts (Bergbom, 2019). Vidare används även personcentrerat 
förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2017). I examensarbetet görs dock ingen skillnad på 
benämningarna, och därför kommer begreppet personcentrerad vård användas. 

Grunden i personcentrerad vård är en humanistisk omsorg. Centralt är vikten av relationer 
med terapeutisk nytta, vem patienten är som person samt att vårdpersonal skapar en 
uppfattning om patienten som person och vad denne värderar. Centralt är även att 
vårdpersonal bör ha en medvetenhet kring egna värderingar och övertygelser, vilket beror på 
att dessa annars kan påverka vårdpersonals beslut i vården av patienter (McCance & 
McCormack, 2019). Personcentrerad vård beskrivs som ett ramverk bestående av fyra 
komponenter, och anses kunna fylla hålet mellan teori och omvårdnad i praktiken. 
Ramverkets komponenter innefattar förutsättningar, vårdmiljön, personcentrerade 
processer och förväntade resultat. Förutsättningar handlar om att som vårdpersonal vara 
professionellt kompetent, vara hängiven och ha god självkännedom. Vidare innefattar 
förutsättningar att besitta vilja att ge den bästa vården för patienter samt ha sociala 
färdigheter, det sistnämnda hjälper vårdpersonal att kunna kommunicera på olika nivåer. 
Vårdmiljön syftar till kontexten där vården ges och innefattar välfungerande 
personalrelationer, stödjande organisatoriska system samt system som stödjer delat 
beslutsfattande och partnerskap. Partnerskap innebär att vårdpersonal främjar patientens 
delaktighet genom att informera patienter om vad som händer (McCance & McCormack, 
2019). Vidare innebär partnerskapet att lyssna till patienters historia och tillsammans 
komma överens om en vårdplan. Fokus bör ligga på resurser, problem, behov och hälsa. I 
fokus ligger även patienters personliga berättelser. Genom berättelsen utforskar 
vårdpersonalen patienters egna upplevelser av sjukdom och hälsa (Wallström & Ekman, 
2018).  Involverade parter i vårdmiljön är patienter, sjuksköterskor, övrig vårdpersonal och 
anhöriga till patienter. Personcentrerade processer syftar till arbetssättet som fokuserar på 



   

 

4 

patienten som person. Vårdpersonalen har då en medkännande närvaro och arbetar i 
enlighet med patientens värderingar och övertygelser. Det gäller även att sjuksköterskan är 
engagerad och delar på beslutsfattandet. Här gäller det även att vårdpersonal arbetar för 
partnerskap och sörjer för de fysiska behoven. En välfungerande personcentrerad vård 
förväntas ge resultat som tillfredsställelse med vården och en känsla av välbefinnande. Den 
förväntas även bidra till delaktighet i vården och en terapeutisk miljö (McCance & 
McCormack, 2019). 

 

2.3& Personcentrerad&vård&vid&demenssjukdom&&

Vid demenssjukdom bör vården vara personcentrerad. En utgångspunkt blir därför att 
personen med en demenssjukdom sätts i fokus, samt att vårdmiljön och vården 
individanpassas. Ytterligare en utgångspunkt i den personcentrerade vården och i 
omvårdnaden av patienter med en demenssjukdom är berättelsen. Patienter eller anhöriga 
ombedes då berätta om patienters liv för att vårdpersonal ska kunna skapa en uppfattning 
om patienters preferenser, värderingar och levnadsvanor. Som verktyg i personcentrerad 
vård används olika metoder för att utöka livskvaliteten, vilket inkluderar bland annat 
aktiviteter som sång, dans och minnesövningar. Även olika metoder för bemötande används, 
exempelvis vårddjur, metoder för att väcka minnen samt validering. Särskild hänsyn tas till 
kulturella och språkliga behov som exempelvis religion och kulturella traditioner. Genom att 
utföra personcentrerad vård kan därför vårdmiljön och omvårdnaden bli mer personlig för 
patienter. Vidare ökar vårdpersonals förståelse kring varför problem och symtom relaterade 
till sjukdomen kan uppkomma (Socialstyrelsen, 2017).  

I vårdandet av patienter med en demenssjukdom ställs extra stora krav på vårdpersonal 
gällande anpassning, lyhördhet och kommunikativ kompetens. Vårdpersonal behöver 
reflektera över vad som är bäst för patienterna utifrån deras egna perspektiv. Samtidigt 
behöver vårdpersonal möta patienter i deras egna upplevelse av världen. Vårdpersonal 
behöver även sträva efter att, både skapa, och upprätthålla en relation, se patienter som 
samarbetspartners samt inkludera anhöriga i vårdprocessen om patienter så önskar. Något 
som anses underlätta den personcentrerade vården är att den är mångprofessionell och att 
den utförs i team, vilket beror på att det kan bidra till en holistisk vård och omsorg för 
patienter. Vidare kan det understödja bedömningsarbetet där flera olika kompetenser är 
inblandade. Sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal rekommenderas få 
fortlöpande handledning och utbildning i bemötande av personer med en demenssjukdom 
och personcentrerad vård, vilket dock är något som leder till utökade kostnader för hälso- 
och sjukvården (Socialstyrelsen, 2017). 
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2.4& Styrdokument&och&lagar&

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) bör sjuksköterskor arbeta utifrån 
personcentrerad vård, samverka i team, arbeta evidensbaserat samt arbeta patientsäkert. 
Sjuksköterskor bör utgå från patienters egna berättelser när de inhämtar information som är 
av vikt för vårdandet och främjandet av hälsa. Dessutom bör sjuksköterskor se till att 
informationen når fram till alla i teamet för att en god och säker vård ska kunna uppnås. 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) stadgar att sjuksköterskor och annan vårdpersonal ska 
arbeta på ett sätt som förebygger att en patient drabbas av vårdskada. Med vårdskada menas 
fysisk eller psykisk skada, lidande eller dödsfall som inte hade behövt inträffa om korrekta 
insatser hade vidtagits. Dessutom framkommer det i Patientlagen (SFS 2014:821) att 
sjuksköterskor och annan vårdpersonal ska främja patienters delaktighet, självbestämmande 
och integritet samt ge vård med respekt för den enskilda patientens värdighet. Hälso- och 
sjukvård ska genomföras i samråd med patienter samt utgå från patienters önskemål och 
förutsättningar. Patienter har även rätt till fasta vårdkontakter, individuell planering samt 
information om sin vårdplanering och om sitt hälsotillstånd. Socialtjänstlagen (SFS 
2001:453) stadgar att människor med en demenssjukdom har rätt till en meningsfull 
sysselsättning, att bo på ett sådant sätt som är anpassat för individen samt att vara en del av 
samhällets gemenskap. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) framkommer att patienter 
även har rätt till en vård av god kvalitet och som ska sörja för att patienter känner trygghet. 
Dessutom ska en god kontakt mellan patienter och vårdpersonal främjas. Svensk 
sjuksköterskeförenings (2012) etiska kod för sjuksköterskor är en vägledning för etiskt 
handlande genom arbetslivet. Den innefattar fyra ansvarsområden som sjuksköterskor bör 
förhålla sig till; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 
Sjuksköterskor bör ha ett professionellt förhållningssätt som bland annat innebär respekt, 
lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och respekt för integritet gentemot människor i behov av 
vård. Sjuksköterskor bör även ha en etisk korrekt hållning, samt bidra till att kulturen inom 
organisationen också följer etiska principer. Sjuksköterskor bör dessutom utföra åtgärder för 
att bidra till utveckling av en högre etisk medvetenhet hos medarbetare. 

2.5& Personcentrerad&vård&ur&ett&patientS&och&anhörigperspektiv&

Mätningar visar att det finns en koppling mellan personcentrerad vård och högre 
välbefinnande hos patienter med en demenssjukdom. Avdelningar med hög nivå av 
personcentrerad vård leder till högre livskvalitet hos patienter, jämfört med avdelningar med 
låg nivå av personcentrerad vård. Mätningar visar dessutom att patienter hanterar allmän 
daglig livsföring (ADL) på egen hand på avdelningar med hög nivå av personcentrerad vård, 
jämfört med avdelningar med låg nivå av personcentrerad vård (Sjögren, Lindkvist, 
Sandman, Zingmark & Edvardsson, 2013). Sambandet mellan personcentrerad vård och 
välbefinnande hos patienter med en demenssjukdom handlar bland annat om faktorer som 
deltagande i sociala aktiviteter samt att känna tillhörighet och delaktighet i beslutsfattande. 
Patienter med en demenssjukdom kan ibland uppleva en känsla av sårbarhet då patienter är 
beroende av vården, därför blir den vård som ges avgörande för patienters välbefinnande 
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(Nicholson, 2017). I sjukhusmiljön finns dock inte alltid aktiviteter, sysselsättningar eller 
försök att göra miljön individanpassad för patienter med en demenssjukdom. Dessutom 
observeras att patienter med en demenssjukdom inte alltid görs delaktiga i den egna vården, 
trots att utrymmet ibland finns. Vidare observeras att personal på sjukhus inte alltid tar sig 
tid till patienter och därför inte kan se patienters behov (Clissett, Porock, Harwood & 
Gladman, 2013). Patienter kan inte alltid tillfredsställas i sjukhusmiljön, vilket kan leda till 
rädsla och oro och i sin tur även konfusion (Reilly & Houghton, 2019). Den opassande 
sjukhusmiljön kan även leda till avvikande beteendeförändringar (Porock, Clissett, Harwood 
& Gladman, 2015). Dessutom kan patienter uppleva känslor av hemlängtan på sjukhus, vilket 
är något som kan resultera i aggressivitet (Digby, Lee & Williams, 2017). En sjukhusvistelse 
innebär även ett avbrott från rutiner, vilket upplevs vara ett hot mot personligheten (Reilly & 
Houghton, 2019). När personen inte främjas kan patienter känna sig ignorerade, 
stigmatiserade och maktlösa (Nicholson, 2017). Ett avbrott från vardagliga rutiner för 
patienter med en demenssjukdom kan även leda till svårigheter, stress och ångest. Därför 
behöver patienter känna kontroll över sin situation, vilket bland annat kan ske genom att 
anhöriga är med och förmedlar trygghet och hjälper till att behålla länken till patienters 
normala liv (Porock et al., 2015). 

I vården av patienter med en demenssjukdom vittnar anhöriga om att tålamod och lugn är en 
nödvändighet. För att kunna göra vården mer personcentrerad och flexibel påtalar dessutom 
anhöriga att förändringar gällande tillvägagångssätt i arbetet är nödvändigt (Scerri, Innes & 
Scerri, 2015). Anhöriga påpekar även behovet av att behandla patienter med en 
demenssjukdom som en person och inte likt en medicinsk diagnos. Vidare uppskattar 
anhöriga att vårdpersonal visar intresse för patienter och interagerar på ett personligt plan 
(Moyle, Bramble, Bauer, Smyth & Beattie, 2016). Anhöriga upplever att bandet mellan 
sjuksköterskor och patienter kan främjas med hjälp av kontinuerlig personal, och bidrar till 
att personalen hinner lära sig vilka relationer som har betydelse för patienter (Clisset et al., 
2013). Patientupplevelser vittnar om att dialoger med vårdpersonal uppskattas. När 
vårdpersonal går igenom personliga tillhörigheter tillsammans med patienter, främjas 
konversationer och samhörighet samt ger ett uttryck för patienten som person (Reilly & 
Houghton, 2019). Bevarande av patienters identitet upplevs vara viktigt och kan främjas när 
det finns omtänksamhet och värme i relationsutbytet (Reilly & Houghton, 2019; Clisset et al., 
2013). Vidare finns indikationer som visar på att en god relation och ett gott samarbete 
mellan vårdpersonal och patienter kan underlätta i situationer. Exempelvis när patienter 
vägrar mottaga mediciner (Møller Jensen, D. Pedersen, Bang Olsen & Hounsgaard, 2019). 

Patienter med en demenssjukdom upplever att sjuksköterskor prioriterar det administrativa 
arbetet, vilket bidrar till känslor av att bli ignorerade och betydelselösa. Dessutom upplevs 
sjuksköterskor se patienter med en demenssjukdom som ett avbrott från vanliga rutiner. 
Vidare upplever sig ibland patienter bli exkluderade från diskussioner angående den egna 
vårdplanen (Digby et al., 2017). Patienter uppskattar även att tillfrågas om åsikter, vilket 
visar på att åsikterna respekteras och är av betydelse. Patienter uppskattar dessutom när 
anhöriga involveras och bidrar med kunskap som är av betydelse och kan tillgodose behov 
och önskningar (Reilly & Houghton, 2019). Anhöriga vill vara involverade i vården av 
patienter med en demenssjukdom, men upplever sig inte alltid bli det. En god 
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kommunikation med vårdpersonal är en betydande faktor till delaktighet för anhöriga. 
Anhöriga ser att vårdpersonal arbetar utifrån bästa möjliga omständigheter trots tidsbrist 
och underskott av personal, dock anses det sistnämnda kunna leda till brister i vården. Både 
patienter och anhöriga uppskattar när sjuksköterskor är flexibla, uppmärksamma, 
godhjärtade och pålitliga. Att visa omtänksamhet och uppmärksamhet bidrar till att 
patienten blir sedd som en individ (Petry, Ernst, Steinbruchel-Boesch, Altherr & Naef, 2019).  

2.6& Teoretiskt&perspektiv&

Till examensarbetet valdes Leiningers (2002a) teori om transkulturell omvårdnad, och 
ämnas diskuteras mot examensarbetets resultat. Teorin valdes för att den har ett holistiskt 
synsätt och för att sjuksköterskor, enligt Leininger, behöver kliva in patientens värld för att 
kunna ge adekvat hjälp. Vidare behöver sjuksköterskor lära av patienten och använda 
kunskap som är relevant för denne, det sistnämnda anses bringa fördelar för både patienter 
och vårdpersonal.  

Målet med transkulturell omvårdnad är att stödja och bibehålla patienters vårdbehov utifrån 
kulturen. Omvårdnaden bör passa ihop med patienters kulturella föreställningar för att 
kunna vara terapeutisk. I praktiken innebär därför transkulturell omvårdnad ett fokus på 
skillnader och likheter i värderingar och sätt att leva inom olika kulturer. Med kunskap om 
detta kan sjuksköterskor ge kulturkongruent och meningsfull omvårdnad. Kulturkongruent 
omvårdnad innebär att omvårdnad utförs på ett finkänsligt och kreativt sätt som passar 
patienters egna övertygelser och värderingar (Leininger, 2002a). Kulturkongruent 
omvårdnad ses som det ultimata målet med transkulturell omvårdnad (Leininger, 2002b). 
Uppmärksammas görs även att det finns behov av att utforska anledningen till patienters 
beteenden, inte ta anledningen till beteenden för givet. Exempelvis kan anledningen till att en 
patient inte äter en specifik maträtt bero på antingen allergi, religion eller på preferenser 
(Leininger, 2002a).  

Centralt i Leiningers teori är kulturbegreppet, vilket förstås som inlärda och delade 
värderingar och övertygelser som delas inom en grupp människor och som avspeglar tankar 
och handlingar. Kulturen ligger till grund för hur en människa fungerar, lever sitt liv och ger 
upphov till olika beteendemönster. Vidare är kulturen vad som influerar vardagliga 
handlingar gällande att laga mat och sova eller till och med vad som gör en människa sjuk. 
Samtidigt ses kulturer som dynamiska och något som ändras över tid och under olika 
omständigheter (Leininger, 2002a). Ytterligare en aspekt i kulturbegreppet är att det finns 
variationer även inom kulturer, vilket anses vara relevant att ha i åtanke när individer och 
kulturer studeras. Vidare syftar kultur till något annat än etnicitet då kultur ses som något 
mer holistiskt och bredare än exempelvis geografisk härkomst. Patienters historia och 
livserfarenheter blir meningsfull kunskap och kan fungera som guidning i vårdandet. 
(Leininger, 2002a). Emic syftar till den interna kunskap en kultur innehar och blir väsentlig 
att få kunskap om för att kunna vårda på ett meningsfullt sätt. När en tillitsfull relation har 
skapats, kan emic upptäckas hos patienter. Etic å andra sidan, syftar till en objektiv kunskap 
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och innefattar bland annat sjuksköterskors professionella föreställningar. Båda typer av 
kunskap bör tillvaratas i tanke- och beslutsprocessen med patienter (Leininger, 2002b). 
Eftersom alla människor har en kulturell referensram blir en förståelse för kulturen viktig 
(Leininger, 2002a). Ethnocentrism är ett fenomen som innebär att det egna sättet att leva, 
uppföra sig och agera är det bästa sättet. Risk föreligger dock att detta skapar problem i 
relation till andra. Därför blir det väsentligt att skapa kunskap om hur och varför andra 
kulturer ibland gör och tänker annorlunda än en själv samt kunna uppskatta och värdera 
detta. Något som kan påverka relationer med patienter negativt är att inneha kulturella 
fördomar, vilket, även det, syftar till ett förhållningssätt där egna värderingar och 
övertygelser är överlägsna (Leininger, 2002b). En bärande princip i transkulturell 
omvårdnad är även vikten av att, som sjuksköterska, ha kunskap om den egna kulturen samt 
egna värderingar och förhållningssätt för att kunna hjälpa patienter. Samtidigt vinner 
sjuksköterskan ny kunskap om sig själv och den egna kulturen i mötet med andra kulturer 
(Leininger, 2002a). Vidare påpekas hur det även finns kulturella variationer inom, både 
sjuksköterskeyrket, och inom sjukhus. Olika sjukhus är i sig olika kulturer, och dessa 
sjukhuskulturer speglar sjuksköterskor, övriga professioner och patienter i hur både saker 
fungerar och i hur beslut fattas. Sjukhus tenderar även att fungera ungefär som ett företag 
och har därför vissa organisatoriska strukturer som dessutom, utöver sjukhuskulturen, 
influerar hur vårdpersonals arbete utförs. Både sjukhuskulturen och organisatoriska 
strukturer kommer därför påverka patienters hälsa och välbefinnande. Därmed blir det av 
vikt för sjuksköterskor att, förutom att förstå den egna kulturen tillsammans med patientens, 
även förstå kulturen på arbetsplatsen liksom inom sjuksköterskeprofessionen (Leininger, 
2002c). Ytterligare en komponent inom transkulturell omvårdnad är “Caring” (omsorg). 
Begreppet förstås som det att stödja och hjälpa en människa baserat på kulturen och genom 
medkännande och respekt förbättra en människas situation i mötet med sjukdom, handikapp 
eller död (Leininger, 2002a). 

2.7& Problemformulering&

Samtidigt som den äldre befolkningen ökar, förväntas även antalet personer som insjuknar i 
en demenssjukdom öka. En grundförutsättning för god vård till patienter med en 
demenssjukdom är att som sjuksköterska sträva efter att utföra personcentrerad vård, vilket 
beror på att “personen” behöver främjas vid demenssjukdom. Vidare kan personcentrerad 
vård bidra till positiva vårdupplevelser och välbefinnande. Sjuksköterskor har skyldighet att 
arbeta på ett sätt som förebygger lidande, att ge vård med respekt utifrån den enskilda 
patientens värdighet, främja patienters delaktighet och självbestämmande samt bör sträva 
efter ett utföra personcentrerad vård. För att kunna ge en god vård behöver sjuksköterskor 
kliva in i den enskilda patientens värld med ett holistiskt förhållningssätt. Sjuksköterskor 
behöver även lära av och använda information som är relevant för patienten. Ett 
omvårdnadsmål i transkulturell omvårdnad är att ge kulturkongruent omvårdnad, vilket 
innebär att omvårdnaden utförs på ett kreativt och finkänsligt sätt och som stämmer överens 
med patienters individuella värderingar och övertygelser. Tidigare forskning visar att 
patienters livskvalitet kan försämras om sjuksköterskor inte vårdar personcentrerat. Vidare 
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vittnar patienters upplevelser om att ett personcentrerat vårdande på vårdavdelning inte 
alltid efterföljs. Patienter upplever att sjuksköterskor inte alltid ser till individen, utan 
innehar ett mer medicinskt synsätt, vilket leder till känslor av ignorans och maktlöshet. 
Patienter upplever däremot att “personen” kan främjas när det finns värme och 
omtänksamhet i vårdrelationen. Patientupplevelser visar även på uppskattning vid tillfrågan 
av åsikter samt när anhöriga involveras. Även anhöriga vittnar om vikten av att se till 
individen framför en medicinsk diagnos. Därmed blir det av vikt att studera sjuksköterskors 
upplevelser av personcentrerad vård. En fördjupad kunskap av personcentrerad vård kan 
förhoppningsvis fungera som en vägledning inom hälso- och sjukvården och därmed utveckla 
och förbättra sjuksköterskors vårdande. Utvecklas sjuksköterskors vårdande kan 
förhoppningsvis patienters förutsättningar till en god vård och ett större välbefinnande öka.  

3& SYFTE&

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda personcentrerat i relation till 
patienter med en demenssjukdom på vårdavdelning. 

4& METOD&

Metoden för detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) 
beskrivande syntes. Metoden valdes på grund av att systematiska litteraturstudier bidrar till 
att få fram en samlad forskning med så hög kvalitet som möjligt inom området. Denna typ av 
metod är enligt Evans (2002) vanlig i den evidensbaserade vårdvetenskapen. Eftersom det 
valda syftet för examensarbetet var att beskriva upplevelser valdes en kvalitativ ansats. 
Kvalitativa metoder syftar enligt Segesten (2017) till att skapa en förståelse för fenomen som 
handlar om upplevelser eller erfarenheter inom ett vårdsammanhang. Vidare sökes belägg 
för hur det valda fenomenet kan förstås genom att analysera granskade artiklar. När en 
sammanställning sedan gjorts, kan detta resultera i en vägledning i olika vårdsituationer. 

Examensarbetets valda metod består av fyra steg beskrivet utifrån Evans (2002), steg ett 
innebär att välja ut material som är relevant för syftet utifrån inklusionskriterierna. Sedan 
påbörjas en sökning i databaser som leder fram till att material väljs ut. I steg två läses det 
utvalda materialet flertalet gånger för att få en förståelse och en helhet för texten. Vidare 
plockas centrala delar för syftet ut från resultatet, så kallade nyckelfynd. Steg tre innebär att 
identifiera övergripande teman och smalare subteman utifrån likheter i nyckelfynden. I steg 
fyra görs sedan en beskrivning utifrån de fenomen som hittats. 
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4.1& Datainsamling&och&urval&

Databaserna CINAHL Plus och PubMed användes för sökning av vårdvetenskapliga artiklar, 
och är inriktade mot omvårdnadsvetenskap (Östlundh, 2017). Även manuella sökningar 
utfördes, vilket resulterade i två artiklar. Valda avgränsningar var peer-review, vilket enligt 
Codex (2019) innebär att forskning kritiskt granskas för att se om forskningen uppfyller 
vetenskapliga krav, det vetenskapliga samhället måste acceptera forskningen för att den ska 
kunna ses som ett underlag för kunskap. Övriga avgränsningar var full text samt artiklar 
mellan år 2015 och 2019. När inga träffar längre gavs utökades sökningarna med ett år i taget 
ned till 2012, vilket resulterade i en artikel från 2012. Exempel på sökord som användes var 
person-cent*, nurse, nurs*, experience*, dementia, alzheimers, cognitive impairment, 
cognitively impaired, older people with dementia, dementia care, acute care, hospital*. I 
samband med sökningarna användes kombinationer av de booleska sök-operatorerna AND 
och OR samt den söktekniska funktionen trunkering. Enligt Östlundh (2017) används 
Booleska sök-operatorer för att bestämma sambandet mellan olika sökord. AND används för 
att koppla ihop två sökord och OR används för att få träff på antingen den ena eller den andra 
söktermen, detta blir användbart om ett begrepp tenderar att beskrivas med olika 
synonymer. Trunkering används för att tillåta böjningsformer av en ordstam. Bilaga A visar 
hur sökningen genomfördes. 

Inklusionskriterier avser de villkor en studie ska uppfylla för att inkluderas i analysen 
(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2016). Inklusionskriterier i detta 
arbete innefattade allmänsjuksköterskor som arbetade på vårdavdelning på sjukhus och som 
vårdade patienter med alla typer av demenssjukdom. Ytterligare inklusionskriterier var att 
studierna skulle beakta personcentrerad vård och omvårdnad samt allmänsjuksköterskors 
upplevelser av detta. Enbart kvalitativa studier inkluderades med intervjuer, fokusgrupper 
och observationer som datainsamlingsmetoder. I två studier fanns både ett kvalitativt och ett 
kvantitativt resultat, i dessa fall användes endast det kvalitativa resultatet. I åtta studier 
beskrevs fler än sjuksköterskors perspektiv, i dessa fall inkluderades endast resultat från 
sjuksköterskors perspektiv. Två studier handlade endast om kognitiv svikt och nämnde inte 
specifikt demenssjukdom, men togs ändå med på grund av att de ansågs svara på syftet. En 
studie kom från en medicinsk tidskrift, men resultatet ansågs ändå vara vårdvetenskapligt då 
den framförde sjuksköterskors upplevelser av att ge vård. Inga begränsningar gällande länder 
och ålder på fokuspersonerna gjordes, vilket berodde på att det inte ansågs vara relevant för 
examensarbetets syfte. Exklusionskriterier innefattade otydligheter gällande vilken 
profession upplevelserna tillhörde. Exkluderades gjordes även studier som inte ansågs svara 
på arbetets syfte. 

Som första steg i sökningarna lästes titlar. När titeln väckte ett intresse, lästes även abstract. 
Om abstract verkade stämma överens med syftet lästes hela artikeln. Slutligen valdes 14 
artiklar ut för kvalitetsgranskning och analys. Kvalitetsgranskning av 14 artiklar genomfördes 
enligt Fribergs (2017) granskningsmall som bifogas i Bilaga B. Den ursprungliga 
kvalitetsgranskningsmallen hade 14 frågor, men fyra frågor exkluderades då de inte ansågs 
relevanta för examensarbetet. Varje fråga ur granskningsmallen som det svarades ”ja” på 
värderades till ett poäng, där tio var högsta möjliga poäng. En gradering mellan åtta-tio 
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poäng innebar en hög kvalitet, en gradering mellan sex-sju innebar en medelhög kvalitet 
samt en gradering mellan noll-fem innebar en låg kvalitet. Endast en medelhög eller hög 
kvalitet på artiklarna valdes ut för analys. 

4.2& Dataanalys&och&genomförande&

I steg ett enligt Evans (2002) beskrivande syntes av en systematisk litteraturstudie valdes 
material ut som var relevant för examensarbetets syfte enligt tidigare beskrivning. I steg två 
lästes artiklarna noggrant flera gånger, först var för sig, sedan gemensamt för att få bästa 
möjliga helhetsbild av innehållet. Därefter lades fokus på artiklarnas resultat. Resultatdelen 
lästes upprepade gånger för fördjupning av dess innehåll. I steg tre plockades 60 nyckelfynd 
ut, dessa ansågs svara på syftet och markerades med markeringspenna i artikeln. 
Nyckelfynden överfördes sedan till tabeller i ett Worddokument. Varje artikel fick en egen 
tabell samtidigt som varje nyckelfynd numrerades i nummerordning, vilket gjordes för att 
hålla ordning på var varje nyckelfynd kom ifrån. Tabellerna skrevs sedan ut på papper, 
klipptes isär och lades på bordet för en tydlig överblick, vilket bidrog till en sortering där 
liknande nyckelfynd kunde delas in i grupper. Likheter och skillnader undersöktes samt 
grupperades på olika sätt för att se om särskilda teman kunde urskiljas. Detta utfördes 
upprepade gånger och på olika sätt, vilket kunde leda fram till två färdiga teman samt fem 
subteman. Första temat var Att behöva lära känna personen bakom demenssjukdomen med 
tre subteman vid namn Genom informationsinhämtning, Genom att utgå från personen, 
Genom tillitsfulla relationer. Det andra temat var Att arbetsmiljön har betydelse med två 
subteman vid namn Genom somatiska prioriteringar och Genom att kontexten försvårar. I 
steg fyra sammanställdes en beskrivning av nyckelfynden. 

 

Nyckelfynd Tema Subtema 

Nurses... “noted that a 
prioritised goal of 
orthopaedic recovery 
outweighed holistic well-
being....” (Møller Jensen, D. 
Pedersen, Wilson, Bang Olsen 
& Hounsegaard, 2019, sid). 

!

!

!

Att arbetsmiljön har betydelse 

!

Genom somatiska 
prioriteringar 

“Nurses feel torn between the 
percieved need to become 
involved and their duty to 
abide by organisational 
constraints that hamper 
person-centred care” (Pinkert, 
Faul, Saxer, Burgstaller, 

!

Genom att kontexten   
försvårar 

Tabell 1: Nyckelfynd, tema och subteman 
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Kamleitner & Mayer, 2017, 
sid. 166). 

 

4.3& Etiska&överväganden&

Examensarbetet har utförts utifrån Codex (2019) regler och riktlinjer som handlar om 
oredlighet i forskning, vilket bland annat innefattar att forskaren inte ska plagiera, förvränga 
eller exkludera forskningsresultat. Dessutom bör forskningsresultatet i studier ha hög 
kvalitet, vilket kan säkerställas med hjälp av peer review-systemet. I examensarbetet har en 
strävan efter en god sed följts genom att inte försöka tolka in för mycket och att referera 
korrekt enligt APA (2019) som står för ”American Psychological Association” och är ett 
vanligt referenshanteringssystem vilket tydligt visar varifrån en referens kommer. Vid 
examensarbetets kvalitetsgranskning användes Fribergs (2017) förslag på granskningsfrågor, 
vilket kunde säkerställa att endast studier av hög kvalitet användes. Kvalitetsgranskningen 
innefattade bland annat att det, i samtliga studier, fanns en etisk diskussion. Dessutom har 
studiers resultat försökts läsas med objektivitet. Vidare har en medvetenhet kring att en 
förförståelse kan påverka examensarbetet funnits. I läsandet av studiers resultatdelar har 
därför denna reflektion varit i åtanke. Eftersom samtliga studier var publicerade på engelska, 
har lexikon ibland använts för att få en så korrekt översättning som möjligt av text som 
ansetts problematisk. En systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) beskrivande syntes 
utförs dessutom med minimal omtolkning av resultat, vilket är ytterligare ett hänsynstagande 
som tagits i beaktning. 

5& RESULTAT&

Examensarbetets resultat beskriver sjuksköterskors upplevelser av att vårda personcentrerat 
i relation till patienter med en demenssjukdom på vårdavdelning. I analysarbetet framkom 
två teman samt fem subteman. Första temat var Att behöva lära känna personen bakom 
demenssjukdomen, med följande tre subteman: Genom informationsinhämtning, Genom att 
utgå från personen, Genom tillitsfulla relationer. Andra temat var Att arbetsmiljön har 
betydelse, med följande två subteman: Genom somatiska prioriteringar och Genom att 
kontexten försvårar. 
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Teman! Subteman 

!

Att behöva lära känna personen bakom 
demenssjukdomen 

 

Genom informationsinhämtning 

Genom att utgå från personen 

Genom tillitsfulla relationer 

 

Att arbetsmiljön har betydelse 

Genom somatiska prioriteringar 

Genom att kontexten försvårar 

5.1& Att&behöva&lära&känna&personen&bakom&demenssjukdomen&

I det första temat beskrivs sjuksköterskors upplevelser av att vårda personcentrerat i relation 
till patienter med en demenssjukdom på vårdavdelning genom behovet av att lära känna 
personen bakom demenssjukdomen. Att lära känna personen upplevdes främst bidra till 
positiva aspekter i vårdandet och även bidra till en personcentrerad vård. Upplevelserna 
tydliggörs i tre följande subteman: Genom informationsinhämtning, Genom att utgå från 
personen och Genom tillitsfulla relationer. 

5.1.1$ Genom$informationsinhämtning$

Sjuksköterskor belyste vikten av att inhämta information om patienter för att från början 
kunna vårda utifrån patienten (Prato, Lindley, Boyles, Robinson & Abley, 2019). Dessutom 
upplevdes levnadshistorien kunna vara till hjälp i vårdandet av patienter (Møller Jensen et 
al., 2019). “Information about the patient´s life history was highly prized by nurses as 
something that would help them in caring for the patient” (Møller Jensen et al., 2019, sid 8). 
“Små saker” som att veta vad en patient hade för vanor, upplevdes förenkla vårdandet och 
bidra till en personcentrerad vård. Brist på information upplevdes däremot försvåra 
vårdandet (Nilsson, H. Rasmussen & Edvardsson, 2016). ”Lacking specific knowledge of 
older people and their needs and not having access to person-centred information were 
described as contributing to widening the gap between real and ideal care, making nurses 
act without a map and compass” (Nilsson et al., 2016, sid. 51). Samtidigt bidrog brist på 
information till frustration för sjuksköterskorna (Møller Jensen et al., 2019; Nilsson et al., 
2013). Begränsad dokumentation upplevdes även skapa bristande engagemang hos 
sjuksköterskor (Nilsson et al., 2013). Vissa sjuksköterskor upplevde att inhämtande av 
information gällande patienters psykosociala behov var en utgångspunkt för deras vårdande, 
men att det hörde till ovanligheterna på vårdavdelningen i övrigt. Att inhämta information 
upplevdes dock inte alltid fungera optimalt eftersom sjuksköterskornas frågor krävde logiska 
svar från patienter med en demenssjukdom, vilket kunde leda till reaktioner av stress (Møller 

Tabell 2: Teman och subteman 
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Jensen et al., 2019). Sjuksköterskor upplevde dessutom en oklarhet gällande vilken typ av 
information som var nödvändig att dokumentera för att främja personcentrerad vård (Møller 
Jensen et al., 2019; Nilson et al., 2013). Dessutom upplevdes att information som kunde 
försäkra personcentrerad vård inte alltid delgavs (Nilsson et al ., 2013). Oklarheten kring 
vilken information som var nödvändig och hjälpsam för att främja personcentrerad vård, 
ledde till en vårdkultur där sjuksköterskor anklagade varandra för att ha dåliga 
kommunikationsmöjligheter. Istället samlades information in som ansågs vara allra mest 
nödvändigt, trots att det fanns organisatoriska strukturer för detta (Møller Jensen et al., 
2019).  

5.1.2$ Genom$att$utgå$från$personen$

Genom att utgå från personen upplevde sjuksköterskor att patienters behov kunde 
tillfredsställas. Därför försökte sjuksköterskor ge mer tid åt samt prioritera patienter med en 
demenssjukdom, vilket ibland var svårt att genomföra och kunde leda till moraliska 
konflikter (Pinkert et al., 2017). Istället för att bemöta patienter utifrån den verkliga 
situationen på sjukhus, upplevdes positiva resultat i vårdandet när sjuksköterskor spelade 
med i patienters verklighet. Exempel på att spela med i patienters verkligheter kunde vara att 
sjuksköterskor lugnade patienter genom att berätta att barnen var hemma och hade det bra, 
trots att barnen i verkligheten var vuxna (Møller Jensen et al., 2019). Sjuksköterskor 
upplevde att det viktigaste i vårdandet var att utgå från personen, vilket gjorde patienter mer 
mottagliga. Därmed kunde personcentrerad vård även leda till minskning av vårdrelaterade 
skador som fall (Hung, Son & Hung, 2018c). Dessutom upplevde sjuksköterskor att patienter 
förändrades och blev lugnare när de pratade om gamla tider, vilket även fungerade som 
avledning i utförandet av olika vårdmoment (Hynninen, Saarnio & Isola, 2014). Förändringar 
i sjukhusmiljön, som att sätta upp bilder i korridoren, upplevdes leda till att vården utgick 
från patienters personliga behov och kunde därför främja personcentrerad vård. Patienter 
upplevdes därav mindre agiterade än innan. Däremot upplevde sjuksköterskor att 
förändringarna i sjukhusmiljön inte hjälpte alla, då det ibland att hade motsatt effekt (Brooke 
& Semlyen, 2019). När försök till att utgå från personen gjordes genom att inkludera 
anhöriga via filmer på en iPad, upplevde sjuksköterskor att patienter förändrades, blev 
mindre agiterade och mer medgörliga i vården (Hung, Au-Yeung, Helmer, Ip, Elijah, 
Wilkins-Ho & Chaudhury, 2018a). För att kunna utgå från personen i vårdandet frångick 
sjuksköterskor ibland vanliga rutiner. Istället försökte sjuksköterskor experimentera, 
använda kreativitet och inneha ett reflekterande förhållningssätt (Pinkert et al., 2017). 

Nurses who become involved with PwD sometimes try to change their usual routine to direct 
their care to the needs of these patients. Customising care to each individual patient and his or 
her resources can be understood as a process of learning through and from experience. This 
learning process goes along with creativity and critical reflection (Pinkert et al., 2017, sid. 
166). 

När vanliga rutiner frångicks, upplevdes perspektivet ändras från ett sjukdomsrelaterat till 
ett personcentrerat perspektiv. Exempelvis upplevdes det ibland vara mer passande att 
samtala med patienter istället för att följa de vanliga rutinerna (Pinkert et al., 2017). Gällande 
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att utgå från personen, upplevdes det även lättare att förstå patienten som person när 
sjuksköterskor jämförde erfarenheter med varandra, vilket berodde på att sjuksköterskor 
hade olika typer av tolkningar och bemötande (Hung, Phinney, Chaudhury & Rodney, 2018b; 
Hung et al., 2018c). Sjuksköterskor upplevde även att personcentrerad vård krävde en 
personlig skicklighet för att förstå varför patienter hade ett visst beteende (Hung et al., 
2018b). 

5.1.3$ Genom$tillitsfulla$relationer$

När sjuksköterskor skapade relationer med patienter, upplevdes en känsla av att mötas på 
samma nivå, att synkroniseras och integreras i patienters individuella behov, preferenser 
samt levnadshistoria. Dessutom kunde även tillit och en personlig kontext i sjuksköterske-
patient relationen skapas vilket upplevdes vara både viktigt och en grund i vårdandet (Ernst, 
Petry, Luethi & Naef, 2019). Skapandet av en tillitsfull relation ansågs till och med vara en 
nödvändighet i vårdandet av patienter med en demenssjukdom (Pinkert et al., 2017). Tillit 
ansågs även kunna skapas genom att försöka förstå patienters verkligheter samt att ge tid och 
utrymme. Att skapa relationer med patienter upplevdes höra ihop med bevarandet av 
värdighet och att samspela med patienter som medmänniskor. Ett exempel för att kunna 
skapa relationer var att spendera tid med patienter och att se saker ur patienters perspektiv 
istället för att påskynda (Collier et al., 2019). Sjuksköterskor upplevde dessutom en vinst i att 
skapa relationer med patienter, vilket gjordes genom att möta patienter med försiktighet. 
Genom att erhålla patienters levnadshistoria från både patienter själva och anhöriga samt via 
personcentrerad kommunikation kunde relationer skapas. När relationer skapades, upplevde 
sjuksköterskor att fokus kunde läggas på patienters välmående istället för på 
uppgiftsorienterade utföranden (Pinkert et al., 2017). “This relationship enables nurses to 
focus more on the well-being of patients than on the performance of tasks (Pinkert et al., 
2017, sid. 166). Dock kommunicerade inte alla patienter, likaså höll de sig ibland för sig 
själva, vilket sjuksköterskor upplevde ge svårigheter i säkerställandet av personcentrerad 
vård (Ernst et al., 2019). Patienters beteenden upplevdes ibland leda till situationer där 
sjuksköterskor kände sig hjälplösa, vilket resulterade i att sjuksköterskor prioriterade 
uppgiftsorienterade åtaganden istället för att skapa tillitsfulla relationer. Samtidigt upplevde 
sjuksköterskor sig vara mer bekväma med att hjälpa patienter med fysiska behov än med 
psykosociala (Pinkert et al., 2017). 

Instead of preventely ensuring the well-being and safety of their patients-for example by 
establishing trusting relationships-they act in a more task-oriented manner.... the nurses feel 
more confident in their ability to adress patients´physical needs than their psychosocial needs 
(Pinkert et al., 2017, sid. 166). 

Sjuksköterskor kunde även uppleva att ovanliga saker i vårdandet av patienter med en 
demenssjukdom, som att ta sig tid att sitta ner och titta i patienters personliga fotoalbum, 
kunde leda till att sjuksköterskor kände sig obekväma (Pinkert et al., 2017). På 
vårdavdelningar var det vanligt att patienter ej hade särskilt långa vårdtider. Sjuksköterskor 
upplevde det ibland därför onödigt att skapa relationer med patienter med en 
demenssjukdom (Møller Jensen et al., 2019). 
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5.2& Att&arbetsmiljön&har&betydelse&

I det andra temat beskrivs sjuksköterskors upplevelser av att vårda personcentrerat i relation 
till patienter med en demenssjukdom genom upplevelsen av att arbetsmiljön har betydelse. 
Att arbetsmiljön har betydelse för den personcentrerade vården visades genom att den ibland 
försvårade personcentrerad vård och även bidrog till negativa aspekter i vårdandet. 
Upplevelserna tydliggörs via följande två subteman: Genom somatiska prioriteringar och 
Genom att kontexten försvårar. 

5.2.1$ Genom$somatiska$prioriteringar$

Sjuksköterskor upplevde att somatiska prioriteringar gjordes på avdelningen, att fokus låg på 
behandling av somatiska åkommor (Møller Jensen et al., 2019; Pinkert et. al., 2017). Ett 
holistiskt perspektiv i vårdandet av patienter med en demenssjukdom var inte lika 
prioriterat, detta upplevdes höra hemma på äldreboende, inte på sjukhus. Andra aspekter i 
vårdandet, som att förebygga ångest och konfusion samt se till att patienter hade det bra 
psykiskt, ansågs vara av lägre prioritet (Møller Jensen et al., 2019). Sjuksköterskor upplevde 
dessutom ibland frustration för att deras specifika kunskapsområde inte togs på allvar av 
läkare, som att kunna se patienter utöver det medicinska tillståndet, vilket bidrog till 
upplevelser av ilska och maktlöshet. Dessutom upplevdes läkares medicinska beslut göra att 
patienters önskemål inte uppfylldes, och att detta bidrog till en konflikt i hur sjuksköterskor 
önskade vårda. Konflikten handlade om etiska värderingar som värdighet, autonomi och 
livskvalitet (Bryon, Dierckx de Casterlé & Gastmans, 2012). 

Because their intimate nurse-patient relationship enabled them to view the patient beyond 
his/her medical condition, the nurses were frustrated. They felt that they were not 
acknowledged for their specific expertise. Some nurses expressed powerlessness and anger.... 
negative feelings peaked when the decision of the physician failed to fulfil the patient´s 
requests. Interviewers experienced conflict between the decisions and what they wanted to 
provide for the patient (Bryon et al., 2012, sid. 290). 

När sjuksköterskors holistiska helhetssyn på patienter inte prioriterades, upplevdes inte 
deras hela kapacitet nyttjas (Møller Jensen et al., 2019). De somatiska prioriteringarna 
upplevdes främja uppgiftsorienterad och standardiserad vård, samt komplicera 
personcentrerad vård. Samtidigt fanns dock, hos vissa sjuksköterskor, ett större intresse för 
tekniska aspekter i vårdandet, detta i motsats till psykosociala aspekter (Pinkert et al., 2017).  

5.2.2$ Genom$att$kontexten$försvårar$

Sjuksköterskor upplevde att standardiserade vårdplaner försvårade personcentrerad vård 
och ansåg inte att patienter med en demenssjukdom passade in i dessa vårdplaner (Møller 
Jensen et al., 2019; Pinkert et al., 2017). Vidare upplevdes det önskvärt med mer flexibla och 
varierade vårdplaner för patienter som inte passade in i de standardiserade. Sjuksköterskor 
upplevde att det fanns en konflikt i att vårda utifrån ett holistiskt synsätt och utifrån ett 
standardiserat vårdande (Møller Jensen et al., 2019). “...nursing care for a patient with 
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dementia in an acute hospital setting was associated with a conflict between treatment 
orientated tasks aligned with standardised care pathways, rather than a tailored holistic 
person-centred approach to care (Møller Jensen et al., 2019, s. 8). Sjuksköterskor upplevde 
även att sjukhusmiljön i sig inte var lämplig för patienter med en demenssjukdom, och att det 
därför fanns ett dilemma gällande planering och utförande av vården ur en holistisk 
synvinkel (Møller Jensen et al., 2019). Samtidigt upplevdes att samarbete mellan olika 
sjukhus och olika avdelningar behövdes för att kunna uppnå personcentrerad vård (Hung et 
al., 2018c). Sjuksköterskor upplevde dessutom att sjukhusmiljön på somliga sjukhus inte var 
säkerhetsanpassad för patienter med en demenssjukdom, vilket kunde leda till att 
sjuksköterskor behövde prioritera säkerhet framför personcentrerad vård (Shannon, 
Cruickshank & Grealish, 2018). Patientsäkerhet upplevdes även kunna försvåra 
personcentrerad vård, exempelvis när det handlade om fri mobilisering och fallrisk (Collier et 
al., 2019). Dessutom upplevdes brist på kontinuerlig personal bidra till frustration och 
bristande engagemang hos sjuksköterskor, vilket hade sin grund i att vården var under 
effektivisering. Effektiviseringen ledde till att vården inte utgick från patienten, utan snarare 
efter rutiner (Nilsson et al., 2013). Sjuksköterskor upplevde även att tid skapade hinder för 
den personcentrerade vården (Ernst et al., 2019; Hung et al., 2018c). Inte heller fanns tid till 
att involvera anhöriga, vilket, även det, upplevdes försvåra den personcentrerade vården 
(Ernst et al., 2019). Sjuksköterskor upplevde även att tiden inte räckte till för att lyssna till 
patienters levnadshistoria, trots att det ansågs kunna förenkla vårdandet. Vidare upplevdes 
en kluvenhet när det kom till behovet av att vara involverade i patienters situation och att 
behöva utgå från organisatoriska begränsningar som hindrade personcentrerad vård (Pinkert 
et al., 2017). “Nurse´s engagement is characterised by uncertainty because they feel torn 
between the perceived need to become involved and their duty to abide by organisational 
constraints that hamper person-centred care (Pinkert et al., 2017, sid. 166). Även ekonomi 
upplevdes försvåra skapandet av tillitsfulla relationer mellan patienter och sjuksköterskor, 
vilket gav upphov till skuldkänslor och frustration (Pinkert et al., 2017). 

6& DISKUSSION&

Följande avsnitt består av diskussioner av resultat, metod och etiska överväganden. 
Examensarbetets resultat kommer att diskuteras mot lagar och riktlinjer, vårdteoretiskt 
perspektiv samt tidigare forskning. Sedan följer en metoddiskussion där val av metod, analys 
och genomförande diskuteras. Avslutningsvis diskuteras etiska överväganden. 

6.1& Resultatdiskussion&

Enligt subtemat Genom informationsinhämtning i examensarbetets resultat, upplevde 
sjuksköterskor att information om patienter kunde vara till hjälp i vården och även förenkla 
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vårdandet av patienter med en demenssjukdom. Vidare upplevdes att information främjade 
personcentrerad vård och att det var svårt att navigera vårdandet om informationen var 
bristfällig. Samtidigt fanns en upplevelse av oklarhet gällande vilken typ av information som 
var relevant att dokumentera och som ansågs hjälpsam. Examensarbetets resultat kan därför 
kopplas till Leiningers (2002a) teori som beskriver att sjuksköterskor behöver använda 
kunskap som är relevant för- och samtidigt lära av patienten, vilket då kan bringa fördelar för 
både patienter och sjuksköterskor. Vidare beskrivs i Leiningers teori hur patienters historia 
och livserfarenheter kan bidra till guidning i vårdandet och att dessa komponenter därför blir 
meningsfull kunskap. Dessutom beskrivs i Leiningers teori hur sjuksköterskor behöver ha 
kunskap om egna värderingar och förhållningssätt för att kunna hjälpa patienter, vilket även 
det, kan kopplas till examensarbetets resultat gällande att sjuksköterskor samlade in 
information de själva ansåg vara nödvändig. Både examensarbetets resultat och det 
teoretiska perspektivet kan kopplas till tidigare forskning som påvisar att patienter 
uppskattar att tillfrågas om åsikter, vilket upplevs visa på respekt och att åsikterna är av 
betydelse. Samtidigt uppskattar patienter när anhöriga är med och förmedlar information 
som är relevant och som kan bidra till att patienters behov och önskningar tillfredsställs. 
Dessutom uppskattar patienter dialoger med vårdpersonal (Reilly & Houghton, 2019). 
Examensarbetets resultat som visade att information kunde förenkla vårdandet samt främja 
personcentrerad vård kan kopplas till Socialstyrelsen (2017) som beskriver att en 
utgångspunkt i vårdandet vid demenssjukdom är berättelsen. Berättelsen har för avsikt att 
skapa en uppfattning om patienters preferenser och behov. Examensarbetets resultat kan 
även kopplas till svensk sjuksköterskeförening (2017) som beskriver att sjuksköterskor bör 
utgå från patienters personliga berättelser i inhämtandet av information, eftersom det anses 
vara hälsofrämjande. Sjuksköterskor bör även se till att informationen når fram till alla i 
teamet för att en god vård ska kunna uppnås.  

Enligt subtemat Genom att utgå från personen i examensarbetets resultat upplevde 
sjuksköterskor att vården av patienter med en demenssjukdom fungerade bättre då ett 
bemötande på ett individuellt plan utgjorde grunden för vården. Vidare upplevdes positiva 
resultat i vårdandet när sjuksköterskor spelade med i patienters verklighet. När dessutom 
anhöriga involverades upplevdes patienter bli lugnare och mindre agiterade, vilket 
underlättade sjuksköterskors vårdande. Sjuksköterskor behövde frångå vanliga rutiner för att 
kunna utgå från patienten som person, och upplevde att det krävdes en skicklighet för att 
förstå patienters beteenden. Examensarbetets resultat överensstämmer med det centrala 
inom personcentrerad vård som enligt McCance och McCormack (2019) är vem patienten är 
som person. Dessutom beskriver Socialstyrelsen (2017) att patienter med en demenssjukdom 
bör sättas i fokus för att kunna utgå från en individanpassad vård och att vårdpersonal 
behöver möta patienter i deras egen värld för att kunna uppnå personcentrerad vård, vilket 
också stämmer överens med examensarbetets resultat. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) 
ska sjuksköterskor främja patienters delaktighet, självbestämmande och integritet och vårda 
med respekt för värdigheten hos patienter. I examensarbetets resultat framkommer 
kopplingar till det sistnämnda genom att sjuksköterskor upplevde att vården underlättades 
när ett bemötande på ett individuellt plan låg till grund för vården. Examensarbetets resultat 
kan även kopplas till Leininger (2002a) som uppmärksammar att det kan finnas olika 
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orsaker till patienters beteende, och att istället för att ta orsaken för givet behöver 
sjuksköterskor undersöka anledningen bakom. Kopplingar till Leininger (2002a) kan 
återigen göras genom att patienters bakgrund och erfarenheter kan påverka deras syn på 
vården. Därmed blir det viktigt för sjuksköterskor att utgå från patienten och använda den 
kunskapen i vården. Leininger (2002a) talar dessutom om vikten av att kliva in i patientens 
värld för att kunna ge god vård, vilket överensstämmer med examensarbetets resultat. 
Tidigare forskning visar att patienter upplevs bli ignorerade, känner sig maktlösa och 
stigmatiserade när inte sjuksköterskor främjar personen. Patienter upplever även en känsla 
av välbefinnande när de får vara delaktiga i beslut gällande sin egen vård och när de får 
känna tillhörighet (Nicholson, 2017). Även anhöriga påpekar behovet av att se till personen 
bakom sjukdomen (Moyle et al., 2016). Därmed kan kopplingar dras till examensarbetets 
resultat som styrker vikten av att som sjuksköterska se till individen för att kunna ge 
personcentrerad vård. Tidigare forskning beskriver även att patienter behöver känna kontroll 
över sin nya situation på vårdavdelning, vilket därmed kan underlättas om anhöriga är med 
och bidrar till trygghet och en koppling till patienters normala liv (Porock et al., 2015). 
Dessutom uppskattar patienter när sjuksköterskor för dialoger med dem, då det ger uttryck 
för patienter som personer (Reilly & Houghton, 2019). Likheter fanns mellan 
examensarbetets resultat och tidigare forskning genom att patienter upplever att 
sjuksköterskor ser till personen när de ger uppmärksamhet och visar omtänksamhet till 
patienter (Petry et al., 2019).  

I subtemat Genom tillitsfulla relationer i examensarbetets resultat upplevde sjuksköterskor 
att relationer gav upphov till tillit och respekt, vilket dessutom ansågs vara en viktig grund i 
vårdandet av personer med en demenssjukdom. Att bygga upp respekt kan kopplas till 
Leininger (2002a) som påtalar vikten av att, genom respekt och medkännande, förbättra en 
människas situation. Utifrån examensarbetets resultat framom även att tillitsfulla relationer 
med patienter upplevdes vara sammankopplat med bevarande av värdighet och kunde göras 
genom att se saker ur patienters perspektiv. Vidare upplevdes att relationer kunde skapas när 
sjuksköterskor mötte patienter med försiktighet. Sjuksköterskor upplevde även att relationer 
kunde bidra till fokus på patienters välmående istället för på uppgifter. Ibland upplevde dock 
sjuksköterskor att det var onödigt att bygga relationer med patienter eftersom vårdtiden 
sällan är speciell lång på vårdavdelningar, vilket motsäger Socialstyrelsens (2017) riktlinjer 
om att det bör finnas en strävan efter att skapa en god relation med patienter. Vikten av att 
skapa relationer, som påträffades i examensarbetets resultat, uppmärksammar även 
Leininger (2002b) som beskriver att tillitsfulla relationer kan bidra till att utvinna den 
kulturellt betingade och inre kunskap som människor besitter, och som inte blir tillgänglig ur 
ett “utomstående” perspektiv. Vidare beskrivs i Leiningers teori att relationer kan skadas av 
ethnocentrism, och påvisar vikten av att utgå från patienter som person i stället för att utgå 
från personliga övertygelser. Vikten av tillitsfulla relationer som påträffades i 
examensarbetets resultat kan även kopplas till tidigare forskning som påvisar att gott 
samarbete och en god relation mellan vårdpersonal och patienter kan underlätta i 
vårdsituationer (Møller Jensen et al., 2019). När vårdpersonal går igenom personliga 
tillhörigheter tillsammans med patienter, främjas konversationer och samhörighet (Reilly & 
Houghton, 2019). En koppling med examensarbetets resultat kan även göras med Hälso- och 



   

 

20 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) som stadgar att patienter har rätt till en vård där en god 
kontakt mellan vårdpersonal och patienter främjas. Examensarbetets resultat kan även 
kopplas till McCance och McCormack (2019) som menar att relationer med terapeutisk nytta 
är centralt i den personcentrerade vården. 

I subtemat Genom somatiska prioriteringar i examensarbetets resultat upplevde 
sjuksköterskor att somatiska prioriteringar gjordes på avdelningen framför ett holistiskt 
perspektiv av patienter, vilket gjorde personcentrerad vård mer komplicerat att utföra. 
Sjuksköterskor upplevde dessutom att hela kapaciteten i yrkesrollen ej kunde nyttjas då det 
ansågs vara mindre prioriterat att utgå från ett holistiskt perspektiv av patienter. 
Psykosociala aspekter ansågs mindre prioriterade av sjuksköterskor. Upplevelser av 
frustration, ilska och maktlöshet uppstod då sjuksköterskor ej togs på allvar av läkare. De 
somatiska prioriteringarna kan kopplas till Leininger (2002c) som beskriver att 
sjuksköterskor behöver ha en förståelse för kulturen på arbetsplatsen och sjukhuskulturen i 
stort för att patienters hälsa och välmående ska främjas. McCance och McCormack (2019) 
beskriver att vårdmiljön innefattar både patienter, sjuksköterskor, övrig vårdpersonal samt 
anhöriga, och att vårdmiljön bland annat syftar till välfungerande personalrelationer. En 
koppling kan därmed ses mot examensarbetets resultat genom att sjuksköterskor upplevde 
att en holistisk syn på patienter inte prioriterades och att sjuksköterskor ej togs på allvar av 
läkare. Socialstyrelsen (2017) beskriver att sjuksköterskor bör bidra till att kulturen inom 
organisationen följer etiska principer, vilket därmed inte stämmer överens med resultatet i 
examensarbetet. Examensarbetets resultat kan kopplas till tidigare forskning genom att 
patienter upplever att sjuksköterskor prioriterar administrativa uppgifter, vilket i sin tur gör 
att patienter upplever känslor av att bli ignorerade och betydelselösa (Digby et al., 2017). 
Tidigare forskning visar att patienters välbefinnande ökar när vården är personcentrerad 
(Sjögren et al., 2012). Därmed skiljer sig tidigare forskning med examensarbetets resultat då 
de psykosociala aspekterna hos patienter inte ansågs vara prioriterade av vissa 
sjuksköterskor. Likheter kan dras med examensarbetets resultat och Leininger (2002c) som 
påtalar att det finns kulturella skillnader på olika sjukhus samt inom sjuksköterskerollen, 
vilket speglar både sjuksköterskor och patienter. I sin tur kan det påverka patienters hälsa. 
Därför behöver sjuksköterskor ha kunskap och förståelse om vårdkulturen för att främja 
personcentrerad vård. 

I subtemat Genom att kontexten försvårar i examensarbetets resultat upplevde 
sjuksköterskor att standardiserade vårdplaner försvårade personcentrerad vård. Vidare 
upplevdes att sjukhusmiljön i sig inte var lämplig för personer med en demenssjukdom, 
vilket kan kopplas till tidigare forskning som påvisar att det på sjukhus inte finns tillgång till 
aktiviteter och sysselsättningar för patienter med en demenssjukdom (Clisset et al., 2013). 
Examensarbetets resultat visade även på att sjukhusmiljön inte upplevdes vara tillräckligt 
säkerhetsanpassad, vilket ledde till en känsla av att behöva prioritera säkerhet framför 
personcentrerad vård. Att genom effektivisering inte kunna tillgå kontinuerlig personal, 
upplevdes bidra till bristande engagemang hos sjuksköterskor samt försvåra för 
sjuksköterskor att kunna utgå från individen. Vidare upplevdes tid vara ett hinder för 
personcentrerad vård, och dessutom upplevdes skapandet av tillitsfulla relationer försvåras 
på grund av ekonomiska faktorer. Standardiserade vårdplaner, säkerhet, tid, kontinuerlig 
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personal och ekonomi kan kopplas till Leininger (2002c) och hur sjukhus kan fungera 
ungefär som företag, därför finns det olika strukturella faktorer som påverkar 
sjuksköterskors arbete och därmed även patienters hälsa och välbefinnande. Vidare beskrivs i 
Leiningers teori att en förståelse för hur dessa strukturella faktorer kan påverka därför blir av 
vikt. Eftersom examensarbetets resultat visade att brist på kontinuerlig personal bidrog till 
bristande engagemang hos sjuksköterskor, och att tid hindrade personcentrerad vård, kan 
kopplingar även göras till tidigare forskning som visar att anhöriga uppmärksammar att 
tidsbrist och kontinuerlig personal kan bidra till brister i vården (Petry et al., 2019). 
Dessutom visar tidigare forskning att vårdpersonal inte alltid tar sig tid för patienter och 
anhöriga och därför inte kan se patienters behov. Tidigare forskning visar även på att 
kontinuerlig personal, enligt anhöriga, kan främja bandet mellan sjuksköterskor och 
patienter och därmed även främja personcentrerad vård (Clisset et al., 2013). På grund av 
tidsbrist och brist på kontinuerlig personal i examensarbetets resultat frångås därmed Hälso- 
och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) genom att patienter har rätt till en vård som är av god 
kvalitet. Även svensk sjuksköterskeförenings (2012) rekommendationer frångås eftersom 
sjuksköterskor bör ha ett förhållningssätt som innebär respekt och lyhördhet för patienters 
behov av vård. Dessutom frångås Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som stadgar att 
vårdpersonal ska arbeta på ett sätt som förebygger vårdlidande och svensk 
sjuksköterskeförening (2017) genom att sjuksköterskor bör sträva efter att ge 
personcentrerad vård.  

6.2& Metoddiskussion&

Kvalitetskriterier för kvalitativa studier är trovärdighet, giltighet och överförbarhet. 
Respektive begrepp ämnas diskuteras mot examensarbetets valda metod, analys och 
genomförande. Trovärdighet syftar till sanningsenligheten i studierna och att tolkning av 
materialet är sanningsenligt. Vidare kan trovärdighet inte uppnås i avsaknad av giltighet, 
vilket syftar till hur data förändras över tid och under omständigheter. Frågan blir därför 
huruvida en studies resultat skulle bli likadant om studien skulle upprepas vid ett annat 
tillfälle och med samma deltagare. Vidare innebär överförbarhet att en studies resultat ska 
kunna generaliseras till exempelvis andra samhällsgrupper eller sammanhang (Polit & Beck, 
2017).   

Vald analysmetod för examensarbetet var en systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) 
beskrivande syntes. Metoden ansågs adekvat eftersom syftet var att beskriva en upplevelse 
och för att den har minimal omtolkning som en utgångspunkt. Polit och Beck (2017) 
beskriver att kvalitativa metoder är att föredra vid beskrivning av upplevelser av ett fenomen. 
En styrka i examensarbetet blir därför att det fanns en strävan efter minimal omtolkning. 
Graneheim och Lundman (2004) poängterar dock att det alltid finns flera olika innebörder 
av en text och att läsaren alltid, i viss mån, gör en tolkning av texten, det sistnämnda kan 
därför även ses som en svaghet i examensarbetet. Enligt Evans (2002) beskrivande syntes 
väljs nyckelfynd ut som sedan sorteras in i teman och subteman. En svaghet i examensarbetet 
var även att vissa nyckelfynd gick förlorade om de ej passade in under teman och subteman. 
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Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) påpekar att ett problem i analysprocessen är att 
skilja mellan att tolka och abstrahera. Ett problem kan även ligga i att urskilja vems röst det 
är som hörs i arbetets “röda tråd”, de två sistnämnda aspekterna kan därför ses som 
nackdelar i examensarbetet, eftersom det kan vara svårt att skilja på vad som är väsentligt 
eller ej samt vem som har rätt att ta den avgörelsen. Positiva aspekter med analysmetoden 
var att den följde en strukturerad beskrivning och att den därför var lätt att följa, vilket då 
ökade både trovärdigheten, och giltigheten på examensarbetet eftersom det skapade en 
transparens i examensarbetet. Transparensen gör att läsaren kan följa examensarbetets steg 
och se både förtjänster och brister. En svårighet i examensarbetet låg dock i att sortera in 
nyckelfynden i teman och subteman, eftersom det var tidskrävande och komplicerat att få en 
överblick. En svårighet låg även i att inte komma bort från syftet. För att säkerhetsställa att 
inte nyckelfynd till examensarbetet valdes ut som inte svarade på syftet lästes samtliga 
studier separat och diskuterades upprepade gånger. Ytterligare en väg i säkerställandet var 
att ha en post it-lapp med syftet synligt så att det hela tiden fanns en påminnelse om att 
samtliga kriterier uppfylldes i nyckelfynden. Graneheim och Lundman (2004) beskriver 
påminnelsen om syftet som ett men för att säkerställa trovärdighet. Antalet nyckelfynd i 
examensarbetet var relativt lågt jämfört med vad som rekommenderades, men ansågs ändå 
relevanta och tillräckliga för att kunna svara på syftet. Däremot skulle det kunna påverka 
överförbarheten eftersom ett lägre antal nyckelfynd inte helt säkert kan säkerställa 
överförbarheten till andra sammanhang och samhällsgrupper, jämfört med om ett högre 
antal nyckelfynd hade använts. Eftersom syftet i examensarbetet var att beskriva en 
upplevelse och att svårigheter att hitta artiklar som svarade på examensarbetets syfte fanns, 
hade intervjumetoder kunnat användas. Intervjumetoder kräver mer förberedelser och 
noggrann planering (Danielson, 2017). Eftersom det fanns en begränsad tidsram för 
examensarbetet ansågs därför inte en intervjumetod vara lämplig. Vidare fanns från början 
en tanke att göra en litteraturöversikt enligt Fribergs (2017) beskrivning där både 
kvantitativa och kvalitativa studier analyseras i resultatet och som ofta beskriver 
erfarenheter. I kvantitativa studier sammanställs resultat med hjälp av mätbara 
komponenter som tabeller och siffror. Eftersom examensarbetets syfte var att beskriva en 
upplevelse, som ej anses vara mätbart, ansågs därför inte en litteraturöversikt vara lämplig.  

Examensarbetets resultat är framskrivet utifrån datamaterial där främst intervjuer har 
använts, men där även fokusgruppsintervjuer och fältstudier har använts i vissa fall. Enligt 
Evans (2002) beskrivande syntes bör datamaterialet baseras på personliga intervjuer för att 
kunna beskriva upplevelser av ett fenomen. När datamaterialet till detta examensarbete 
samlades in, fanns ingen förståelse för att fokusgruppsintervjuer eller fältstudier ej skulle 
användas, trots att mycket tid har lagts på att studera och förstå sig på Evans (2002) 
beskrivande syntes. Därför blir en svaghet i examensarbetet att även fokusgruppsintervjuer 
och fältstudier har använts i datamaterialet, vilket ej helt stämmer överens med metoden för 
detta examensarbete. En styrka i examensarbetet är dock att endast kvalitativt datamaterial 
har valts ut, vilket även stämmer överens med Evans (2002) beskrivande syntes. De 
nyckelfynd som har valts ut ur datamaterialet ansågs svara på examensarbetets syfte även om 
fokusgruppsintervjuer eller fältstudier användes i vissa fall, vilket kan ses som en styrka. 
Examensarbetets datamaterial har ej inkluderat observationer, ej heller enkäter. Enligt Evans 
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(2002) beskrivande syntes bör de huvudsakliga resultaten stödjas av flertalet källor. På grund 
av få nyckelfynd i examensarbetets resultat, kunde detta inte åstadkommas i den grad som 
ansågs önskvärt, vilket därför anses vara ytterligare en svaghet i examensarbetet.  

Databaserna CINAHL Plus och PubMed användes för sökningarna av de vårdvetenskapliga 
artiklarna. Att använda två databaser för sökning sågs som ett sätt att bredda tillgången på 
artiklar. Möjligen hade ytterligare databaser kunnat användas, vilket då kanske hade bidragit 
till ett ännu större utbud av artiklar. CINAHL Plus och PubMed användes dock för att de 
ansågs vara lätthanterliga och att det därför underlättade i att finna studier med hög kvalitet. 
Datainsamlingen upplevdes svår då flera av sökningarna resulterade i samma artiklar. “Full 
text” användes endast som avgränsning i två sökningar då det ansågs begränsa antalet träffar 
av relevanta artiklar. Manuella sökningar utfördes för att hitta fler relevanta artiklar, men 
även där dök samma artiklar upp flera gånger samt var för gamla för att anses relevanta för 
examensarbetet. En fördel med utförandet av manuella sökningar var att det resulterade i två 
relevanta artiklar vilka ej hade hittats vid sökningarna i CINAHL Plus eller PubMed. MeSH 
(Medical Subject Headings) är en ämnesordlista med termer som ska underlätta sökningar 
inom ett visst ämne i framförallt PubMed (Svensk MeSH, 2019). MeSH-termer användes inte 
i examensarbetets sökningar då det inte gav resultat i form av artiklar som svarade på 
examensarbetets syfte. När sökning av artiklar till examensarbetets tidigare forskning i 
bakgrunden utfördes användes bland annat sökordet patient experience. Sökningen 
resulterade även i en artikel till examensarbetets resultat, vilket förklarar den första 
sökningen i examensarbetets sökmatris. I vissa sökningar användes sökordet acute som 
återfanns i flertalet publicerade artiklars nyckelord, och användes för att det ansågs öka 
antalet träffar av relevanta artiklar till examensarbetet. Sökningarna resulterade i att tre 
artiklar relevanta för examensarbetets syfte hittades. I två studier fanns både en kvalitativ 
och en kvantitativ ansats, i dessa fall användes endast det kvalitativa resultatet. Anledningen 
till att det kvantitativa resultatet valdes bort berodde på att detta resultat inte svarade på 
syftet. I åtta studier presenterades fler än sjuksköterskors perspektiv, i dessa fall användes 
endast sjuksköterskors. När examensarbetets nyckelfynd kontrollerades, framkom det att två 
nyckelfynd var från en enrolled nurse, dessa fick därför exkluderas eftersom nyckelfynden 
inte kom från en allmänsjuksköterska. Kontrollen och exkluderingen av nyckelfynden visar 
dock på noggrannhet i examensarbetet, och ökar därför både trovärdigheten och 
överförbarheten. Anledningen till att endast sjuksköterskors resultat användes var för att 
öka trovärdigheten och för att arbetets resultat skulle kunna vara överförbart. I två studier 
benämndes endast kognitiv svikt, dessa studier inkluderades trots att de inte benämnde 
demenssjukdom, vilket berodde på att demenssjukdom är en kognitiv svikt och för att, 
eftersom det är de kognitiva symtomen som låg till fokus i examensarbetet, ändå ansågs 
kunna svara på syftet samt vara överförbart. Ytterligare ett argument för att artiklarna om 
kognitiv svikt, trots allt, ansågs lämpliga var att det, enligt Socialstyrelsen (2017) är vanligt, 
inom forskningssammanhang, att använda benämningen kognitiv nedsättning och kognitiv 
sjukdom istället för demenssjukdom. I svensk hälso- och sjukvård används diagnoskriterier 
som utgår från benämningen demenssjukdom, men detta kan komma att förändras i 
framtiden. I en studie med ursprung ur en medicinsk tidskrift, ansågs resultatet ändå vara 
vårdvetenskapligt och uppfyllde dessutom examensarbetets inklusionskriterier.  
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För att öka överförbarheten gjordes inga begränsningar gällande inkluderade länder. En 
svaghet i examensarbetet var dock att en majoritet av inkluderade artiklar ändå var från 
Europa, vilket då minskade överförbarheten eftersom en större spridning av länder runt om i 
världen hade varit bättre gällande överförbarheten till andra sammanhang och 
samhällsgrupper än just i Europa. Inga begränsningar gjordes heller gällande ålder på 
fokuspersonerna. En av studierna hittades dock vid sökning på older people with dementia, 
vilket berodde på att, det i sökfältet, kom upp automatiskt och för att det i stunden inte lades 
någon värdering i detta. En tanke som uppkom senare var att studien inte borde ha 
inkluderats. Slutsatsen blev dock att studien ändå kändes relevant att inkludera, vilket 
berodde på att den svarade på syftet. Ytterligare en svaghet i examensarbetet var att inte alla 
resultatartiklar benämnde begreppet personcentrerad vård, i dessa fall ansågs ändå 
relevanta komponenter av den personcentrerade vården kunna urskiljas, enligt så som 
begreppet klargörs i examensarbetets bakgrund. Dessutom benämns begreppet olika av olika 
författare och forskare och kan exempelvis benämnas som personcentrerad vård, 
personcentrerad omvårdnad, patientcentrerad vård och personcentrerat förhållningssätt. 
På engelska kunde dessutom begrepp som personcentrerad kommunikation och 
personcentrerad information göra sig synliga. Eftersom det, även här, var komponenterna 
av den personcentrerade vården som ansågs vara relevanta, gjordes ingen skillnad på de olika 
benämningarna. 

6.3& Etikdiskussion&

I examensarbetet var en etisk prövning inaktuell eftersom underlaget bestod av redan 
bearbetat material. Eftersom examensarbetet har utförts enligt Codex (2019) regler och 
riktlinjer har hänsyn tagits till att inte plagiera, förvränga eller exkludera forskningsresultat. 
Enligt Kjellström (2017) är det viktigt att använda en tydlig teknik för att referera korrekt och 
därmed undvika plagiat och oredlighet. Vidare beskrivs att oredlighet även kan innebära att 
författaren medvetet feltolkar resultat och teorier. En redlighet i examensarbetet har kunnat 
följas genom att refereringssystemet APA (2019) har använts, vilket tydligt visar 
primärkällans ursprung. Genom att examensarbetet har följt APA tydligt och korrekt har 
plagiat kunnat undvikas. Eftersom examensarbetet har utförts enligt Evans (2002) 
beskrivande syntes av en systematisk litteraturstudie har en strävan efter minimal 
omtolkning funnits, därför fanns även en strävan efter att inte förvränga forskningsresultat. I 
examensarbetet fanns dessutom en ambition efter att inte exkludera forskningsresultat, men 
eftersom två av examensarbetets nyckelfynd inte passade in i teman och subteman 
exkluderades nyckelfynden. Peer review har använts som en avgränsning i sökandet av 
material, vilket har bidragit till att en hög kvalitet har kunnat säkerställas i examensarbetet. 
Examensarbetets resultatartiklar granskades enligt Fribergs (2017) granskningsmall. Dock 
exkluderades fyra frågor som inte ansågs relevanta för studiernas kvalitet. Studierna 
bedömdes ändå hålla en hög kvalitet på grund av att samtliga studier följde en tydlig 
struktur, var publicerade i vårdvetenskapliga tidskrifter och att de flesta hade blivit peer 
reviewed. Trots att inte alla frågor togs med i beräkningen hade samtliga studier ändå haft ett 
etiskt resonemang, vilket visar på att det funnits etiska överväganden i både utvalda studier 
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och i examensarbetet. Gällande examensarbetets artiklar som var publicerade på PubMed, 
fanns ingen garanti för att de hade blivit peer reviewed. Eftersom artiklarna ändå följde en 
tydlig struktur, och ansågs hålla en hög kvalitet utifrån Fribergs (2017) förslag på 
granskningsfrågor, inkluderades artiklarna trots detta. Ett etiskt övervägande blir dock 
huruvida examensarbetets resultat kan sägas utgöra kunskap eller ej eftersom det inte finns 
någon garanti för att artiklarna från PubMed har blivit godkända av forskningssamhället. I 
examensarbetet har det funnits en medvetenhet i att en förförståelse kan påverka läsaren. 
Därför lästes studierna först var för sig, därefter diskuterades studierna gemensamt för att 
kunna utgöra om de hade lästs med objektivitet eller inte. Kjellström (2017) beskriver att 
etiska frågor kan väckas vid litteraturstudier, bland annat genom en begränsad 
språkförståelse och begränsad kunskap inom olika metoder för analys av artiklar hos 
studenter, vilket kan leda till feltolkningar. Examensarbetets utvalda studier var alla 
publicerade på engelska, vilket var en nackdel då engelska ej var modersmålet. Därför kunde 
det ibland vara svårt att göra en korrekt översättning. Vid tveksamhet kring innebörden av en 
text eller ord, användes därför lexikon samt att innebörden diskuterades. 

7& SLUTSATS&

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad 
vård av patienter med en demenssjukdom på vårdavdelning. Resultatet visade både negativa 
och positiva upplevelser, vilket ger en ökad förståelse samt en fördjupad kunskap om 
sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad vård. En slutsats som kan dras är att 
personcentrerad vård kan främjas och bidra till positiva aspekter i vårdandet genom 
informationsinhämtning, genom att utgå från personen och genom tillitsfulla relationer. En 
annan slutsats som kan dras utifrån examensarbetets resultat är att personcentrerad vård 
kräver något av sjuksköterskan som person. Personliga egenskaper verkar vara av betydelse, 
inte minst i avgörandet kring vilken information som är relevant att inhämta om patienter. 
Risk föreligger därför att personliga värderingar färgar av sig i inhämtningen av information. 
Vem avgör vad som är den mest relevanta informationen? Slutsatsen grundar sig i 
sjuksköterskors upplevelser gällande vilken information som var relevant och nödvändig att 
dokumentera, och att sjuksköterskor samlade in information de själva ansåg vara nödvändig. 
Ytterligare en slutsats som kan dras är att personcentrerad vård förutsätter teamwork. Utan 
ett fungerande team som strävar i samma riktning blir personcentrerad vård svår att utföra. 
Slutsatsen grundas i att det fanns en oklarhet gällande vilken information som ansågs 
nödvändig, vilket ledde till en negativ vårdkultur och att det ansågs positivt att jämföra 
tolkningar av patienters beteenden med varandra. Slutsatsen grundas även i att 
sjuksköterskor ibland upplevde att deras kapacitet inte nyttjades. Eftersom det finns faktorer 
som försvårar personcentrerad vård, väcks funderingar kring hur det kommer att bli i 
framtiden när antalet patienter med en demenssjukdom ökar och därmed även behovet av 
vård på sjukhus ökar. Examensarbetets resultat visade även på att lagar och riktlinjer ibland 



   

 

26 

frångås, vilket borde vara av högsta prioritet att åtgärda. Därmed blir ytterligare en slutsats 
att sjuksköterskor behöver tid till förberedelser för att kunna fokusera på patienters 
välbefinnande. Slutsatsen grundar sig i att sjuksköterskor behövde samla in information, 
utgå från personen samt bygga tillitsfulla relationer för att främja positiva aspekter i 
vårdandet. Bristen på tid hindrar sjuksköterskors arbete och leder till att lagar och riktlinjer 
frångås, vilket kräver åtgärder. 

8& FÖRSLAG&TILL&VIDARE&FORSKNING&

Examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 
personcentrerat i relation till patienter med en demenssjukdom på vårdavdelning. Eftersom 
svårigheter att hitta artiklar som beskrev endast sjuksköterskors upplevelser fanns, skulle 
vidare forskning om sjuksköterskors upplevelser genom kvalitativa empiriska intervjustudier 
behövas. Dessutom behöver faktorer som inte främjar personcentrerad vård i högre grad 
belysas eftersom examensarbetets resultat visade faktorer som försvårar för personcentrerad 
vård samt att lagar och riktlinjer inte alltid efterföljs. Vidare forskning skulle även kunna 
bidra till ytterligare förståelse för sjuksköterskors upplevelser och se huruvida resultatet 
förändras över tid. Vidare skulle ett konsensusbegrepp gällande personcentrerad vård vara 
till nytta då det ibland upplevdes förvirrande med olika benämningar.  

 



   

 

27 

&



   

 

28 

REFERENSLISTA&
*Artiklar som använts i resultatet 

Alzheimer´s Disease International. (2018). World Alzheimers Report 2018: The state of the 
art of dementia research: New frontiers. Hämtad 2019-11-28 från 
https://www.alz.co.uk/news/world-alzheimer-report-2018-state-of-art-of-dementia-
research-new-frontiers 

American Psychological Association. (2019). APA-style. Hämtad 2019-11-29 från 
https://apastyle.apa.org/ 

Babu Sandilyan, M., & Dening, T. (2015). Brain function, disease and dementia. Nursing 
standard, 29,39, 36-42. 

Bergbom, I. (2019). Vårdande kompetens, personcentrerad vård och organisationer. I J. 
Leksell & M. Lepp (Red.), Sjuksköterskans kärnkompetenser (s. 89-113). Liber AB: 
Stockholm 

*Brooke, J., & Semlyen, J. (2017). Exploring the impact of dementia-friendly ward 
environments on the provision of care: A qualitative thematic analysis. Dementia, 
18(2), 685-700. doi: 10.1177/1471301216689402 

*Bryon, E., Dierckx De Casterlé, B., & Gastmans, C. (2012). Because we see them naked –
nurses experiences in caring for hospitalized patients with dementia: Considering 
artificial nutrition or hydration (ANH). Bioethics, 26 (6), 285-295. doi: 10.1111/j.1467-
8519.2010.01875.x 

Clissett, P., Porock, D., Harwood. H, R., & Gladman. F. R, J. (2013). The challenges of 
achieving person-centred care in acute hospitals: A qualitative study of people with 
dementia and their familys. International Journal of Nursing Studies, 50, 1495-1503. 
doi: 10.1016/j.ijnurstu.2013.03.001  

Codex. (2019). Regler och riktlinjer för forskning. Hämtad 2019-11-28 från 
http://www.codex.vr.se/index.shtml 

*Collier, A., De Bellis, A., Hosie, A., Dadich, A., Symonds, T., Prendergast, … Bevan, A. 
(2019). Fundamental care for people with cognitive impairment in the hospital 
setting: A study combining positive organisational scholarship and video-reflexive 
ethnography. Journal of Clinical Nursing, 2019;00, 1-11. doi: 10.1111/jocn.15056 

Danielson, E. (2017). Kvalitativ forskningsintervju. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 
och metod - Från idé till examination inom omvårdnad (s. 143-154). Lund: 
Studentlitteratur AB 

Digby, R., Lee, S., & Williams, A. (2017). The liminality of the patient with dementia in 
hospital. Journal of Clinical Nursing, 27, e70-e79. doi: 10.1111/jocn.13869 



   

 

29 

*Ernst, J., Petry, H., Luethi, N., & Naef, R. (2019). Acute care delivery to persons with 
cognitive impairment: a mixed method study of health professional´s care provision 
and associated challenges. Aging and mental health, 2019:00, 1364-6915. doi: 
10.1080/13607863.2019.1616162 

Evans, D. (2002). Systematic reviews of interpretive research: Interpretive data synthesis of 
processed data. Australian Journal of Advanced Nursing, 20 (2), 22-26.  

Friberg, F. (2017). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats -  
Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 141-152). Lund: 
Studentlitteratur AB.  

Friberg, F. (Red.). (2017). Dags för uppsats - Vägledning för litteraturbaserade 
examensarbeten. Lund: Studentlitteratur AB. 

Graneheim, H, U., Lindgren, B-M., & Lundman, B. (2017). Methodological challenges in 
qualitative content analysis: A discussion paper. Nurse Education Today, 56, 29-34. 
doi: 10.1016/j.nedt.2017.06.002 

Graneheim, H, U., Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education 
Today, 24, 105-112. doi: 10.1016/j.nedt.2003.10.001    

*Hung, L., Ay-Yeung, A., Helmer, C, Ip, A., Elijah, L., Wilkins-Ho, M., & Chaudhury, H. 
(2018a). Feasibility and acceptability of an iPad intervention to support dementia care 
in the hospital setting. Contemporary Nurse, 54:4-5, 350-361. doi: 
10.1080/10376178.2018.1505436 

*Hung, L., Phinney, A., Chaudhury, H., & Rodney, P. (2018b). Using video-reflexive 
ethnography to engage hospital staff to improve dementia care. Global Qualitative 
Nursing Research, 5, 1-10. doi: 10.1177/2333393618785095 

*Hung, L., Son, C., & Hung, R. (2018c). The experience of hospital staff applying the Gentle 
Persuasive Approaches to dementia care. J Psychiatr Ment Health Nurs, 26, 19-28. 
doi: 10.1111/jpn.12504 

*Hynninen, N., Saarnio, R., & Isola, A. (2014). The care of older people with dementia in 
surgical wards from the point of view of the nursing staff and physicians. Journal of 
Clinical Nursing, 24, 192-201. doi: 10.1111/jocn.12669 

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig teori och metod - 
Från idé till examination inom omvårdnad (s. 57-80). Lund: Studentlitteratur AB. 

Leininger, M. (2002a). Transcultural nursing and globalization of health care: Importance, 
focus and historical aspects. Transcultural nursing: concepts, theories, research & 
practice (s. 3-43). McGraw-Hill Companies, Inc: United States of America. 



   

 

30 

Leininger, M. (2002b). Essential Transcultural Nursing Care Concepts, Principles, Examples, 
and Policy Statements. Transcultural Nursing: concepts, theories, research & 
practice (s. 45-69). McGraw-Hill Companies, Inc: United States of America. 

Leininger, M. (2002c). Cultures and Tribes of Nursing, Hospitals, and the medical Culture. 
Transcultural Nursing: concepts, theories, research & practice (s. 181-204).  
McGraw-Hill Companies, Inc: United States of America. 

McCance, T., & McCormack, B. (2019). Personcentrerad omvårdnad. I J. Leksell., & M. Lepp 
(Red.), Sjuksköterskans kärnkompetenser (s. 76-88). Liber AB: Stockholm. 

Moyle, W., Bramble, M., Bauer, M., Smyth, W., & Beattie, E. (2016). `They rush you and push 
you too much...and you can´t really get any good response off them´: A qualitative 
examination of family involvement in care of people with dementia in acute care. 
Australasian Journal of Ageing, 35 (2), 30-34. doi: 10.1111/ajag.12251 

Møller Jenssen, A., D. Pedersen, B., Bang Olsen, R., & Hounsgaard, L. (2019). Medication 
and care in Alzheimer´s patients in the acute care setting: A qualitative analysis. 
Dementia, 18(6), 2173-2188. doi: 10.1177/1471301217743306 

*Møller Jenssen, A., D. Pedersen, B., L. Wilson, R., Bang Olsen, R., & Hounsgaard, L. (2019). 
Nurse´s experiences of delivering acute orthopedic care to patients with dementia. 
International Journal of Older People Nursing, 14, 1-16. doi: 10.1111/opn.12271 

Nicholson, L. (2017). Person-centred care: Experiences of older persons with dementia. 
Nursing Standard, 32, 8, 41-51. doi: 10.7748/ns.2017.e10558 

*Nilsson, A., H. Rasmussen, B., & Edvardsson, D. (2016). A threat to our integrity – 
Meanings of providing nursing care for older patients with cognitive impairment in 
acute care settings. Scandinavian Journal of Caring Sciences; 30, 48-56. doi: 
10.1111/scs.12220  

*Nilsson, A., H. Rasmussen, B., & Edvardsson, D. (2013). Falling behind: a substantive 
theory of care for older people with cognitive impairment in acute settings. Journal of 
Clinical Nursing, 22, 1682-1691. doi: 10.1111/jocn.12177 

Petry, H., Ernst, J., Steinbruchel-Boesch, C., Altherr, J., & Naef, R. (2019). The acute care 
experience of persons with cognitive impairment and their families: A qualitative 
study. International Journal of Nursing Studies, 96, 44-52. doi: 
10.1016/j.ijnurstu.2018.11.008 

*Pinkert, C., Faul, E., Saxer, S., Burgstaller, M., Kamleitner, D., & Mayer H. (2018). 
Experiences of nurses with the care of patients with dementia in acute hospitals: A 
secondary analysis. Journal of Clinical Nursing, 27, 162-172. doi: 10.1111/jocn.13864 

Polit. F., D. & Beck. T., D. (2017). Nursing research – Generating and assessing evidence for 
nursing practice (10:e uppl.). Philadelphia: Wolters kluwers. 



   

 

31 

Porock, D., Clissett, P., Harwood. H, R., & Gladman. F. R, J. (2015). Disruption, control and 
coping: responses of and to the person with dementia in hospital. Ageing & Society, 
35, 37-63. doi: 10.1017/S0144686X13000561 

*Prato, L., Lindley, L., Boyles, M., Robinson, L & Abley, C. (2019). Empowerment, 
environment and person-centred care: A qualitative study exploring the hospital 
experience for adults with cognitive impairment. Dementia, 18(7-8), 2710-2730. doi: 
10.1177/1471301218755878 

Reilly, C, J., & Houghton, C. (2019). The experience and perceptions of care in acute settings 
for patients living with dementia: A qualitative evidence synthesis. International 
Journal of Nursing Studies, 96, 82-90. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2019.04.018 

Segesten, K. (2017). Att välja ämne och modell för sitt examensarbete. I F. Friberg (Red.), 
Dags för uppsats - Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 105-127). 
Lund: Studentlitteratur AB. 

Scerri, A., Innes, A., & Scerri, C. (2015). Discovering what works well: exploring quality 
dementia care in hospital wards using an appreciative inquiry approach. Journal of 
Clinical Nursing, 24, 1916-1925. doi: 10.1111/jocn.12822 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslagen. Hämtad 2019-11-28 från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30 

SFS 2014:821. Patientlag. Hämtad 2019-11-28 från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Hämtad 2019-11-28 från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659 

SFS 2001:453. Socialtjänstlag. Hämtad 2019-11-28 från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453 

*Shannon, K., Cruickshank, M., & Grealish, L. (2018). The care of older people with dementia 
in rural Australian hospitals- a case study. Australian Journal of Advanced Nursing, 
36:1, 6-15. 

Sjögren, K., Lindkvist, M., Sandman, P.-O., Zingmark, K., & Edvardsson, D. (2013). Person-
centredness and its association with resident well-being in dementia care units. 
Journal of Advanced Nursing, 69 (10), 2196-2206. doi: 10.1111/jan.12085 

Socialstyrelsen. (2017). Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom - Stöd 
för styrning och ledning. Hämtad 2019-11-28 från 
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/slutliga-
riktlinjer/demens/ 



   

 

32 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2016). SBU:s ordlista. Hämtad 
2019-11-28 från https://www.sbu.se/sv/var-metod/sbu-ordlista/ 

Svensk MeSH. (2019). Hämtad 2019-12-27 från https://mesh.kib.ki.se/ 

Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 
Åtta.45 Tryckeri AB, Stockholm. Hämtad 2019-11-28 från 
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-
och-riktlinjer/kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska/ 

Svensk sjuksköterskeförening (2012). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 2019-11-
28 från https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/ICNs-Etiska-
kod-for-sjukskoterskor/ 

Svensk sjuksköterskeförening (2016). Personcentrerad vård. Hämtad 2020-01-20 från 
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-
sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-
publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_personcentrerad_vard_oktober_
2016.pdf 

Wallström, S., & Ekman, I. (2018). Person-centred care in clinical assessment. European 
Journal of Cardiovascular Nursing, 17 (7), 576-579. doi: 10.1177/1474515118758139 

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats - Vägledning 
för litteraturbaserade examensarbeten (s. 59-82). Lund: Studentlitteratur AB 



   

 

 1 

BILAGA&A:&SÖKMATRIS&
Datum Databas 

 

Sökord 

 

Urval Antal träffar Antal lästa 
abstract 

Antal lästa 
hela 
artiklar 

Valda artiklar 

12/11-
2019 

CINAHL 
Plus 

Person centred care 
AND dementia AND 
patient experience 

Peer reviewed 
2015-2019 

91 8 3 Nr 12 

12/11-
2019 

CINAHL 
Plus 

Older people with 
dementia AND hospital 
AND person centered 
care 

Peer reviewed 
2015-2019 

21 6 1 Nr 14 

12/11-
2019 

PubMed Person centred care 
AND dementia AND 
hospital 

2015-2019 130 23 6 Nr 1 & 13 

 

12/11-
2019 

CINAHL 
Plus 

Dementia AND nurs* 
AND experience* AND 
hospital 

Full text, Peer 
reviewed, 
2014-2019 

24 3 1 Nr 2 

 

12/11-
2019 

CINAHL 
Plus 

Dementia OR 
alzheimers AND person 
center* AND nurs* 
AND experience* AND 
acute 

Abstract, Peer 
reviewed 

17 5 2 Nr 9 



   

 

 2 

12/11-
2019 

PubMed Person cent* AND 
dementia AND hospital 
AND nurs* experience 

2015-2019 36 8 2 Nr 7 

12/11-
2019 

CINAHL 
Plus 

Experience* AND 
cognitive impairment 
OR cognitive 
dysfunction OR 
cognitively impaired 
AND acute care setting 

Peer reviewed 111 30 1 Nr 10 

 

15/11-
2019 

PubMed Nurs* experience* AND 
dementia care AND 
hospital AND person* 
cent* 

 21 6 2 Nr 4 

15/11-
2019 

PubMed Person cent* AND 
dementia OR Alzheimer 
OR cognitive 
impairment AND 
hospital OR acute AND 
nurs* 

2015-2019, full 
text 

117 12 4 Nr 3 & 6 

25/11 CINAHL 
Plus 

Cognitive impairment 
OR cognitive 
dysfunction OR 
cognitively impaired 

Peer reviewed 61 15 2 Nr 11 



   

 

 3 

AND person centred 
care 

12/11 - 
2019 

Manuell 
sökning 

     Nr 5 

12/11 - 
2019 

Manuell 
sökning 

     Nr 8 

&



   

 

 

BILAGA&B:&KVALITETSGRANSKNING&ARTIKLAR&(FRIBERG,&2017)&
! Nr 1  Nr 2  Nr 3  Nr 4  Nr 5  Nr 6  Nr 7  Nr 8  Nr 9  Nr 10  Nr 11  Nr 12  Nr 13  Nr 14  

Finns det ett tydligt problem formulerat?  Ja Ja Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det ett tydligt formulerat syfte?  Ja Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

Finns det en tydligt beskriven metod?  Ja Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

Finns det en tydlig beskrivning av deltagare?  Ja Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

Finns det en tydligt beskriven dataanalys?  Ja Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

Framförs resultatet på ett tydligt sätt?  Ja Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

Har författarna gjort en tolkning av studiens 
resultat? 

Ja Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

Förs argument fram?  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

Förs det några etiska resonemang?  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

Finns det en metoddiskussion?  Nej  Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej 

Total poäng  9 10 9 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10 9 



   

 

 1 

BILAGA&C:&ARTIKELMATRIS&
Artikelnummer Författare Årtal Titel 

Tidskrift Land 
Syfte Metod Urval 

Deltagare 
Resultat Kvalitet 

poäng 

1. Författare: Brooke, J., & 
Semlyen, J. 

Årtal: 2019 

Titel: Exploring the impact 
of dementia-friendly ward 
environments on the 
provision of care: A 
qualitative thematic 
analysis. 

Tidskrift: Sage Journals 
Dementia 

Land: Storbritannien 

To explore how 
dementia-friendly 
ward environments 
in an acute hospital 
impacted on the care 
nurses and health 
care assistants 
provided for their 
patients with 
dementia. 

Ansats: Kvalitativ 

Datainsamling: 
Fokusgrupper 

Urval: Deltagarna 
rekryterades via en 
blankett som lades i 
personalrummet, 
samt information 
kring studien på 
personalmöten varje 
månad. 

Medverkande: 
Sjuksköterskor 

Analysmetod: 
Induktiv tematisk 
analys  

För att främja personcentrerad 
vård görs sjukhusmiljön mer 
personlig. Sjuksköterskor 
upplever att det skapar 
förutsättningar att ge vård 
utifrån patientens personliga 
behov. Vissa patienter upplevs 
bli mindre agiterade än innan, 
medan andra upplevs bli mer 
agiterade. Sjuksköterskor 
upplever även att vissa 
förändringar främjar samarbete 
mellan sjuksköterskor själva, 
anhöriga och patienter. 

Hög 

9/10 

2. Författare: Bryon, E., 
Dierckx de Casterlé, B., & 
Gastmans, C. 

To explore and 
describe how 
Flemish nurses 
experience their 

Ansats: Kvalitativ Sjuksköterskor upplever 
frustration på grund av att den 
intima patient- sjuksköterske- 
relationen som möjliggör att se 

Hög 

10/10 



   

 

 2 

Årtal: 2012 

Titel: ”Because we see 
them naked” – Nurses 
experiences in caring for 
hospitalized patients with 
dementia: considering 
artificial nutrition or 
hydration. 

Tidskrift: Bioethics 

Land: Nederländerna 

involvement in the 
care of hospitalized 
patients with 
dementia, 
particularly in 
relation to artificial 
nutrition or 
hydration. 

Datainsamling: 
Semi-strukturerade 
intervjuer 

Urval: Deltagarna 
rekryterades genom 
urval av chefer. 
Deltagarna fick 
sedan fylla i en 
enkät, där studiens 
författare valde ut 
antal slutgiltiga 
deltagare.  

Medverkande: 21 
sjuksköterskor 

Analysmetod:   
Induktiv analys 

bortom det medicinska, överses 
av läkare som fattar beslut 
utifrån medicinska åsikter. Detta 
trots att besluten kolliderar med 
sjuksköterskors tolkningar av 
patienters signaler. 

3. Författare: Collier, A., De 
Bellis, A., Hosie, A., Dadich, 
A., Symonds, T., 
Prendergast, J., Rodrigues, 
J., & Bevan, A. 

Årtal: 2019 

Titel: Fundamental care for 
people with cognitive 
impairment in the hospital 

To clarify how high-
quality 
fundamentals of care 
for people with 
dementia and/or 
delirium were 
practiced in a 
specialist geriatric 

Ansats: Kvalitativ 

Datainsamling: 
Fältstudier 

Urval: Deltagarna 
rekryterades via 
inbjudan. 

Sjuksköterskor upplever att de 
utgår från patienten som person 
och ser till att skapa tillit, bevara 
integriteten, bygga relationer och 
behandla patienten som en 
medmänniska och utför därmed 
personcentrerad vård. De 
upplever även att de utgår från 
patienters önskningar i vården 
istället för att utgå från en 

Hög 

9/10 



   

 

 3 

setting: A study combining 
positive organizational 
scholarship and video-
reflexive ethnography. 

Tidskrift: Journal of 
Clinical Nursing 

Land: Australien 

evaluation and 
management unit. 

Medverkande: 35 
sjuksköterskor 

Analysmetod:   
Konstant jämförande 
analys 

uppgiftsorienterad vård. 
Patienter blir därmed lugnare 
och får mer frihet. 
Sjuksköterskor upplever även att 
genom arbete i team kan de 
utföra personcentrerad vård, 
vilket hjälper i vårdandet av 
patienter med demenssjukdom. 

4. Författare: Ernst, J., 
Petry, H., Luethi, N., & 
Naef, R. 

Årtal: 2019 

Titel: Acute care delivery to 
persons with cognitive 
impairment: a mixed 
method study of health 
professionals care provision 
and associated challenges. 

Tidskrift: Aging & Mental 
Health 

Land: Schweiz 

To investigate health 
professionals care 
provision to persons 
with cognitive 
impairment and 
associated 
challenges. 

Ansats: Mixed 
method 

Datainsamling: 
Fokusgrupper 

Urval: Deltagarna 
rekryterades via 
inbjudan på mail, 
samt via intranät på 
deras arbetsplatser. 

Medverkande: 30 
sjuksköterskor 

Analysmetod:   
Innehållsanalys 

Sjuksköterskor upplever att när 
relationer skapas med patienter, 
bidrar det till att mötas på 
samma nivå och integreras med 
patienters bakgrund, behov och 
preferenser. Ibland upplevs även 
svårigheter att upprätthålla 
personcentrerad vård på grund 
av att patienter som är tysta och 
håller sig för sig själva, riskerar 
att förbises. Tidsbrist upplevs 
även försvåra personcentrerad 
vård och att tidsbrist även gör att 
anhörigas behov inte alltid kan 
tillgodoses. 

Hög 

10/10 

5. Författare: Hung, L., Au-
Yeung, A., Helmer, C., Ip, 

To explore the 
feasibility and 
acceptability of using 

Ansats: Kvalitativ Sjuksköterskor upplever att ett 
personcentrerat bemötande i 
kombination med att visa 

Hög  

9/10 



   

 

 4 

A., Elijah, L., Wilkins-Ho, 
M., & Chaudhury, H. 

Årtal: 2018 

Titel: Feasibility and 
acceptability of an iPad 
intervention to support 
dementia care in the 
hospital setting. 

Tidskrift: Contemporary 
Nurse 

Land: Canada 

an iPad Simulated 
Presence Therapy 
intervention with 
hospitalized older 
people with 
dementia. 

Datainsamling: 
Semi-strukturerade 
intervjuer 

Urval: Deltagarna 
rekryterades via 
convenient sampling 
method. 

Medverkande: 2 
sjuksköterskor 

Analysmetod:   
Hermeneutisk 
process 

patienten en film på en iPad med 
dennes familj, leder till en 
minskad oro, ökad trygghet och 
samspel med personal. 

6. Författare: Hung, L., 
Phinney, A., Chaudhury, H., 
& Rodney, P. 

Årtal: 2018 

Titel: Using Video-
Reflexive Ethnography to 
engage hospital staff to 
improve dementia care. 

Tidskrift: Global 
Qualitative Nursing 
Research 

To examine the role 
of VRE in creating 
commitment and 
actions to develop 
person-centered care 
in the medical unit. 

Ansats: Kvalitativ 

Datainsamling: 
Fokusgrupper 

Urval: Deltagarna 
rekryterades via 
inbjudan på 
arbetsplatsen. 

Medverkande: 30 
sjuksköterskor 

Sjuksköterskor upplever att det 
krävs en särskild kompetens hos 
personalen för att förstå och 
kunna vårda patienter med 
demenssjukdom 
personcentrerat. 

Hög 

9/10 



   

 

 5 

Land: Canada Analysmetod:  
Deduktiv och 
induktiv analys 

7. Författare: Hung, L., Son, 
C., & Hung, R. 

Årtal: 2018 

Titel: The experience of 
hospital staff in applying 
the Gentle Persuasive 
Approaches to dementia 
care. 

Tidskrift: J Psychiatr 
Ment Health Nurs 

Land: Canada 

To describe the 
staff´s experiences 
of learning and 
applying the Gentle 
Persuasive 
Approaches (GPA) to 
enact person-
centred care in a 
hospital. 

Ansats: Mixed 
method 

Datainsamling: 
Fokusgrupper 

Urval: Deltagarna 
rekryterades genom 
affischering på 
personaltoaletter 
samt genom mail. 

Medverkande: 12 
sjuksköterskor 

Analysmetod:  
Tematisk analys 

Sjuksköterskor upplever att det 
går bättre att vårda 
personcentrerat när patienters 
beteende diskuteras i 
arbetsgruppen, att responsen 
hos patienter blir bättre när de 
utför personcentrerad vård samt 
att personcentrerad vård upplevs 
vara tidskrävande. 
 

Hög 

10/10 

8. Författare: Hynninen, N., 
Saarnio, R., & Isola, A. 

Årtal: 2014 

Titel: The care of older 
people with dementia in 
surgical wards from the 

To describe the care 
of folder people with 
dementia in surgical 
wards from the 
viewpoint of the 
nursing staff and 
physicians. 

Ansats: Kvalitativ 

Datainsamling: 
Ostrukturerade 
intervjuer 

Urval: Deltagarna 
rekryterades från en 

Sjuksköterskor upplever att 
delaktigheten hos patienter med 
demenssjukdom förbättras när 
sjuksköterskor lyssnar på 
patienters berättelse och pratar 
om gamla tider. 

Hög 

9/10 
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point of view of the nursing 
staff and physicians. 

Tidskrift: Journal of 
Clinical Nursing 

Land: Finland 

kirurgi-avdelning på 
ett sjukhus i Finland. 

Medverkande: 19 
sjuksköterskor 

Analysmetod:  
Induktiv 
innehållsanalys 

9. Författare: Møller Jensen, 
A., Pedersen, B., Wilson, R., 
Bang Olsen, R., & 
Hounsgaard, L.  

Årtal: 2019 

Titel: Nurse´s experiences 
of delivering acute 
orthopaedic care to patients 
with dementia. 

Tidskrift: International 
Journal of Older People 
Nursing 

Land: Danmark 

To investigate 
nurses´ experiences 
of caring for people 
with dementia in an 
acute orthopaedic 
hospital ward 
setting. 

Ansats: Kvalitativ 

Datainsamling: 
Intervjuer 

Urval: Deltagarna 
rekryterades via 
inbjudan genom 
deras avdelningschef. 

Medverkande: 8 
sjuksköterskor 

Analysmetod:  
Iterativ fasanalys; 
naiv läsning, 
strukturerad analys, 
kritisk tolkning och 
diskussion. 

Sjuksköterskor upplever att den 
somatiska vården prioriteras 
före en skräddarsydd holistisk 
personcentrerad helhetssyn på 
patienter. De upplever att 
personcentrerad vård är möjligt, 
till exempel genom att spela med 
i patientens livsvärld. Detta 
fungerar även hos vissa 
sjuksköterskor med litet intresse 
av demenssjukdom. Vissa 
sjuksköterskor upplever att de ej 
behöver vårda personcentrerat 
fullt ut eftersom patienten 
troligen inte har en lång vårdtid. 
Sjuksköterskor upplever att de 
behöver mer variation gällande 
vårdplanering för att kunna 

Hög 

9/10 
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utföra personcentrerad vård till 
patienter med demenssjukdom. 

10. Författare: Nilsson, A., 
Rasmussen, B., & 
Edvardsson, D. 

Årtal: 2016 

Titel: A threat to our 
integrity – Meanings of 
providing nursing care for 
older patients with cognitive 
impairment in acute care 
settings. 

Tidskrift: Scandinavian 
Journal of Caring Sciences 

Land: Sverige 

To illuminate 
meanings of caring 
for older patients 
with cognitive 
impairment in acute 
care settings as 
experienced by 
nursing staff. 

Ansats: Kvalitativ 

Datainsamling: 
Intervjuer 

Urval: Deltagarna 
rekryterades via 
inbjudan genom 
deras avdelningschef. 

Medverkande: 8 
sjuksköterskor 

Analysmetod:  
Fenomenologisk 
hermeneutisk analys 

Sjuksköterskor upplever att de 
saknar information som kan 
möjliggöra personcentrerad 
vård. Sjuksköterskor upplever 
även att detta bidrar till ett 
större glapp mellan den verkliga 
och den ideala vården. 

Hög  

10/10 

11. Författare: Nilsson, A., H. 
Rasmussen, B., & 
Edvardsson, D. 

Årtal: 2013 

Titel: Falling behind: a 
substantive theory of care 
for older people with 

To develop a 
theoretical 
understanding of the 
process hindering 
person-centred care 
of older people with 
cognitive 
impairment in acute 
care settings. 

Ansats: Kvalitativ 

Datainsamling: 
Intervjuer 

Medverkande: 7 
sjuksköterskor 

Information som kan 
tillhandahålla personcentrerad 
vård delas inte mellan 
sjuksköterskor och det finns 
bristande konsensus gällande 
vilken typ av information som 
anses vara nödvändig att 
dokumentera, vilket bidrar till 

Hög 

10/10 
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cognitive impairment in 
acute settings. 

Tidskrift: Journal of 
Clinical Nursing 

Land: Sverige 

Analysmetod:  
Induktiv dialektisk 
analys 

frustration och bristande 
engagemang. 

12. Författare: Pinkert, C., 
Faul, E., Saxer, S., 
Burgstaller, M., Kamleitner, 
D., & Mayer, H. 

Årtal: 2017 

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

Tidskrift: Journal of 
Clinical Nursing 

Land: Österrike och 
Tyskland 

To describe nurses´ 
experiences in caring 
for people with 
dementia in acute 
hospital settings. 

Ansats: Kvalitativ 

Datainsamling: 
Fokusgrupper som 
följde en semi-
strukturerad 
struktur. 

Urval: Deltagarna 
rekryterades med 
hjälp av lokala chefer 
över 
sjuksköterskorna. 

Medverkande: 57 
sjuksköterskor i 
Österrike och 42 
sjuksköterskor i 
Tyskland. 

Analysmetod:  
Innehållsanalys 

Sjuksköterskor upplever att de 
somatiska besvären patienter 
uttrycker bidrar till att fokus 
hamnar på den somatiska 
vården, vilket komplicerar 
personcentrerad vård. 
Sjuksköterskor upplever mer 
trygghet i att möta patienters 
fysiska behov än de psykosociala. 
Upplever sig obekväma när de 
gör ovanliga saker, till exempel 
som att titta i patienters 
fotoalbum. Upplever sig 
splittrade i behovet av att bli 
involverad i patienter och att 
följa organisatoriska 
begränsningar. Upplever att en 
personcentrerad kommunikation 
genererar mer i längden. 

Hög 

10/10 
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13. Författare: Prato, L., 
Lindley, L., Boyles, M., 
Robinson, L., & Abley, C. 

Årtal: 2019 

Titel: Empowerment, 
environment and person-
centred care: A qualitative 
study exploring the hospital 
experience for adults with 
cognitive impairment. 

Tidskrift: Dementia 

Land: Storbritannien 

To explore the 
positive and negative 
experiences of older 
adults with cognitive 
impairment 
(dementia and 
delirium) and their 
relatives and/or 
carers during an 
acute hospital stay. 

Ansats: Kvalitativ 

Datainsamling: 
Semi-strukturerade 
intervjuer 

Urval: Deltagarna 
rekryterades via en 
inbjudan direkt på 
plats på sjukhuset, 
eller via e-mail. 

Medverkande: 2 
sjuksköterskor 

Analysmetod:  
Tolkande 
fenomenologisk 
analys 

 

Sjuksköterskor upplever det 
viktigt att se patienter som 
personer för att patienter ska få 
en positiv vårdupplevelse på 
avdelningen och för att kunna 
vårda personcentrerat. 

Hög 

10/10 

14. Författare: Shannon, K., 
Cruickshank, M., & 
Grealish, L. 

Årtal: 2018 

Titel: The care of older 
people with dementia in 

To explore how 
nurses in rural 
hospitals cared for 
people with 
dementia. 

Ansats: Kvalitativ 

Datainsamling: 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 

Urval: Deltagarna 
rekryterades via en 
inbjudan på tre olika 

Sjuksköterskor upplever 
motsättningar i deras vilja att 
arbeta personcentrerat, till 
exempel på grund av en 
sjukhusmiljö som ej är säker för 
patienter med demenssjukdom. 

Hög 

9/10 



   

 

 10 

rural Australian hospitals – 
a case study. 

Tidskrift: Australian 
Journal of Advanced 
Nursing 

Land: Australien 

sjukhus där de 
arbetade. 

Medverkande: 32 
sjuksköterskor 

Analysmetod:  
Iterativ 
processanalys  
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