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SAMMANFATTNING 

Syfte: Att beskriva personcentrerad vård utifrån vårdpersonalens perspektiv i omvårdnaden 

av personer som lever med demens. Metod: Litteraturöversikt med 11 vetenskapliga artiklar 

varav 6 stycken kvantitativa och 5 stycken kvalitativa vilka sammanställdes och ledde fram 

till resultatet. Resultat: Resultatet visar att i personcentrerad omvårdnad ska 

vårdpersonalen se människan framför sjukdomen, se personens individuella behov, 

önskemål och intressen. Vårdpersonalen är med och skapar meningsfulla aktiviteter efter 

förmåga med hjälp av personernas delaktighet eller genom ta tillvara på livshistorien. 

Personer som lever med demens är delaktiga i sin omvårdnad och vårdpersonalen stödjer 

deras självständighet. En personcentrerad miljö är anpassad efter personens unika behov 

med personliga tillhörigheter som gör att personen känner igen sig och därmed stärker 

dennes identitet.  Slutsats: Den personcentrerade omvårdnaden kan med sitt 

förhållningssätt öka livskvaliteten och välbefinnande för personer som lever med demens 

genom att se hela människan och individanpassa omvårdnaden. Andra aspekter som kan öka 

livskvalitén är ta tillvara personens resurser, livshistorien från individen och att 

vårdpersonalen kan söka information från anhöriga för att få en mer rättvis och nyanserad 

bild av personens intressen, smak och vad denne gillar samt inte gillar. Den 

personcentrerade vården betonar att meningsfulla aktiviteter och miljön spelar en viktig roll 

för individens upplevelse av välmående och livskvalitet.  

 

Nyckelord: Egenvärde, förmåga, integritet, självständighet  



ABSTRACT 

Aim: To describe the person-centered care based on caring staff perspective in the care of 

people living with dementia. Method: A literature review of 11 scientific articles, 6 of 

quantitative and qualitative 5 pieces which were collated and led to results 

Findings: The results show that in person-centered care should caregivers see the person in 

front of the disease, see the person's individual needs, preferences and interests. The health 

care staff is creating meaningful activities with the help of the person or by taking advantage 

of the life story. People living with dementia are involved in their care and healthcare staff 

support independence. A person-centered environment is tailored to the person's unique 

needs with personal belongings that enables them to recognize themselves and thereby 

strengthen their identity. Conclusions: The person-centered care can be with their 

approach to raise the quality of life for people with dementia by seeing the whole person and 

individualize care. Other aspects that raise the quality of life is to utilize life- story the 

individual and that health professionals can seek information from relatives to get a more fair 

and balanced picture of the person's interests, tastes, approval and disapproval. The person-

centered care emphasizes that meaningful activities and the environment plays an important 

role in an individual's state of well-being and quality of life. 

 

Keywords: Capacity, Independence, integrity, self-worth 
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1 INLEDNING 

Examensarbetet som beskriver personcentrerad omvårdnad utifrån vård av personer som 

lever med demens görs på uppdrag av Eskilstuna kommuns demenssjuksköterskor. År 2010 

hade cirka 35.6 miljoner i värden demens och ökar med 7.7  miljoner eller 4 fall i sekunden 

(WHO, 2012). Demens är ett ökande samhällsproblem i Sverige och det finns i dag cirka 160 

000 med demens och varje år får omkring 26 000 demens. Kostnaderna för omvårdnad av 

personer som lever med demens i Sverige beräknas till 50 miljarder kronor per år 

(Socialstyrelsen, 2014). Demenssymtom har berörts frekvent under våra sjuksköterskestudier 

och i vårt arbete i omvårdnaden har vi sett brister som gjort att ämnet har väckt vårt intresse. 

Utifrån våra egna arbetserfarenheter har vi upplevt att kollegor inte utfört den omvårdnad 

personer med demens anses behöva och utebliven respekt för individens integritet, autonomi 

och egenvärde. Vårdpersonalen har kränkt personer som lever med demens värdighet både 

direkt och indirekt till exempel val av språkbruk, ovarsamhet, nonchalant attityd är bara 

några exempel på vad vi mött på olika arbetsplatser. Personer som lever med demens 

behöver mer tid i omvårdnaden på grund av bristande kommunikationsförmåga verbalt och 

icke verbalt och beteendemässiga och psykologiska problem ställer höga krav på 

vårdpersonalen. Det förutsätter att omvårdnaden tar hänsyn till personen som lever med 

demens integritet och värdighet. Där vårdpersonalen skapar förutsättningar genom 

delaktighet och gemenskap för att personen ska kunna uppleva livskvalitet utifrån dennes 

perspektiv. 
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2 BAKGRUND 

I bakgrunden redogörs Definitioner av personer som lever med demens och vilka som utgör 

vårdpersonal. Vidare ges beskrivning av Omvårdnaden av personer med demens och vad det 

innebär att vårda en person som lever med demens. I Demens presenteras grundläggande 

fakta om demens och vad det innebär. Rubriken Beteendemässiga och psykiska symptom att 

känna till vid omvårdnad av personer med demens skildrar vilka beteendemässiga och 

psykiska symptom demenssjukdom kan medföra. I Styrdokument och riktlinjer beskrivs 

lagar, författningar och riktlinjer som vårdpersonalen skall arbeta efter. Under Teoretiskt 

perspektiv beskrivs vilken teoretisk referensram som examensarbetet använder. Där 

förklaras livskvalitet ur Parse (2013) omvårdnadsteori Human becoming theory samt vad 

livskvalitet kan vara för personer som lever med demens. Sedan följer Livskvalitet relaterat 

till demens. Därefter följer Personcentrerad omvårdnad där det redogörs för 

personcentrerade omvårdnadens historia, innebörden och vad som tidigare är forskat kring 

ämnet.  

2.1 Definitioner 

I examensarbetet används benämningar som vårdbiträden, undersköterskor, 

sjuksköterskeassistenter och sjuksköterskor samt läkare som vårdpersonal. Vidare så 

benämns personer med demens som personer som lever med demens och som personer. 

2.2 Omvårdnad av personer som lever med demens 

Personer som lever med demens beräknas vara 8-10 procent av befolkningen över 65 år och 

påtagliga symptom syns på omkring 5-7 procent (Skog, 2009). Socialstyrelsen (2014) räknar 

med att omkring 26 000 personer i Sverige varje år får diagnosen demens. Att vårda 

personer som lever med demens innebär att vårdpersonalen bör ha ett gott förhållningsätt 

där självkännedom, empati och kunskap är en hörnsten i omvårdnaden. Självkännedom 

innebär att vårdpersonalen inser sina begränsningar och sina motiv för att ge god 

omvårdnad. Att visa empati innebär att sätta sig in i en annan persons känslor och det är 

viktigt att vårdpersonalen visar detta i det praktiska arbetet (Skog, 2009). Vårda personer 

med demens ställer höga krav på vårdpersonalen. Omvårdnaden kräver mer tid på grund av 

problembeteenden, bristande förmåga att kommunicera verbalt och ickeverbalt kan de mötas 

med passivitet (Kada, Nygaard, Mukesh & Geitung, 2009). Skog (2009) menar att 

omvårdnadspersonalen bör fokusera på personen bakom sjukdomen och visa intresse vilket 

ökar chansen för välbefinnande hos personen. För att personer med demens ska få god 
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omvårdnad är syftet att de ska få vara aktiva, leva i en trygg och stimulerande miljö. Personer 

som lever med demens ska få tillgång till att fortsätta ha sociala kontakter. Vårdpersonalen 

måste ta initiativ och ansvar vid kontakten med personer samt mötas med empati och 

respekt. Vårdpersonalen bör vara medveten om att deras beteende kan förvärra dennes 

situation till exempel genom att ändra miljön, maktkamp, ställa för stora krav eller ändrade 

rutiner (Skog, 2009). 

2.3 Demens 

Många aspekter i livet förändras för personer med demens till exempel försämrad kognitiv 

förmåga, praktiska handlingar i yrkes- och privatliv, reducerad autonomi, relationer till 

anhöriga och omgivningens synsätt (Markusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2011). Demens är 

en sammanfattande term för de förhållanden som uppstår när minnet och tankeförmågan 

försvagas och påverkar individens förmåga att leva sitt dagliga liv. Vid demens skadas 

nervceller så kallade neuroner i hjärnan. När nervcellerna inte fungerar som de skall dör de 

och detta leder till förändringar av minnet, beteendet och förmågan att tänka klart 

(Alzheimer’s Association, 2014). Demens kan delas in i tre grupper primärgenerativa med 

bland annat Alzheimers, Lewy body demens och frontallobsdemens, vaskulära med 

sjukdomar som stroke och hjärninfarkt, sekundära sjukdomar hör cirka ett sjuttiotal 

sjukdomar bland annat alkoholdemens (Markusson et al., 2011). Den vanligaste formen av 

demens är Alzheimers med cirka 60 procent av alla som har demens och är egentligen flera 

snarlika tillstånd som bildar plack i hjärnan. Demens brukar delas upp i tre olika faser lätt, 

måttlig och svår demens. Vid lätt Alzheimers är det glömskan och uppmärksamheten som 

försämras och det blir svårare att utföra saker som måste göras i flera steg och att kunna 

genomföra ett samtal. Meningarna blir kortare och symtom som initiativlöshet, trötthet och 

koncentrationssvårigheter kommer efter hand. Vid måttlig Alzheimers blir glömskan mer 

påtaglig men minnen från barn och ungdomen är intakta. Det är vanligt att personen 

glömmer händelser från den närmsta tiden och glömmer att släkt och vänner har hälsat på 

och om personen har ätit eller inte. Vid svår Alzheimers är personen helt beroende av hjälp 

och kan inte använda och förstå språket (Abrahamsson, 2003). Levy-body-demens är den 

näst vanligaste av primärgenerativ demens där personen har mer neuropsykiatriska symtom 

t.ex. psykoser, depression, sömnstörningar och apati (Rongve, Vossius, Nore, Testad & 

Aarsland, 2013). Frontotemporal demens är en form av demens som ofta utbryter i åldrarna 

50 till 65 års ålder och bryter ner nervcellerna i hjärnans frontal - och temporallober. 

Symtom vid frontallobsdemens kan vara impulsstyrt hämningslöst beteende och bortfall av 

empati och sympati (Skog, 2009). 
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2.4 Beteendemässiga och psykiska symptom att känna till vid 

omvårdnad av personer med demens 

På 1990-talet introducerade International Psychogeriatric Association, IPA termen BPSD 

som används internationellt (Skovdahl & Kihlgren, 2011). Begreppet BPSD (Behavioral and 

psychological symptoms of dementia) är en förkortning av beteendemässiga och psykiska 

symptom vid demens. Beteendemässiga symtom kan vara aggressivitet, rastlöshet, förvirring, 

oro, ångest, hallucinationer och agitation som förekommer i mer än 50 % av personer med 

demens, där demens är i ett framskridit stadium (Skog, 2009).  Skog (2013) beskriver att 

med skattningsskalan Neuro Psychiatric Inventory (NPI-Skalan) kan den med demens 

symtom observeras och bedömas. Att vårda personer med demens är svårhanterligt i vissa 

situationer och det krävs god kunskap och erfarenhet av vårdpersonal för att vårda personer 

med demens där BPSD förekommer. Exempel på aggressiva beteenden kan vara att knuffa, 

bita, skrika, spotta, vifta med sin käpp, försöka slå den som är närmast och verbal 

aggressivitet. En vanlig orsak till BPSD som kan utlösas av fel medicinering, 

hörselnedsättning, trötthet och rastlöshet. Det kan också vara så att personen inte förstår vad 

som sker som till exempel vid dusch och därför kan bli aggressiv. En lugnande effekt kan vara 

att ha fasta rutiner i vardagen. Brukar personen som lever med demens våld och agitation bör 

det utredas varför. Det kan vara tecken på bland annat en kroppslig sjukdom (Skog, 2009). 

Enligt Skovdahl (2004) beror aggression på obalans och att det är en naturlig reaktion samt 

fungerar som ett försvar där personer som lever med demens upplever ett hot. Enligt 

Douglas- Dunbar & Gardiner (2007) har miljön även en viss påverkan som kan leda till 

förvirring och aggressivitet. Det kan leda till att vårdpersonalen upplever att omvårdnaden av 

personen som krävande. Kroppskontakt är en del av omvårdnaden som minskar aggressivt 

beteende, men vårdpersonalen bör närma sig personens revir försiktigt. Att närma sig 

personens revir plötsligt gör att personen känner rädsla och blir aggressiv (Skog, 2009).  I 

Sverige finns möjlighet att få stöd från speciella BPSD-team och ett nationellt 

kvalitetsregister finns för kvalitetssäkring, personcentrerade mål och nationella riktlinjer 

(Skog, 2013). Enligt Marcusson et al. (2011) kan vårdpersonalen genom ett bejakande synsätt 

förebygga och minska antalet personer med BPSD. Det fundamentala är en personcentrerad 

omvårdnad med närhet, bekräftande, fysisk och meningsfull aktivitet. Det är extra viktigt vid 

agitation/aggressivitet bemöta aggressivitet genom att skapa en trygg kontakt. 
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2.5 Styrdokument och riktlinjer 

Enligt Socialstyrelsen (2010) bedömer att all omvårdnad och omsorg grundar sig på 

personcentrerat förhållningsätt och multiprofessionellt teamarbete med vård av människor 

som lever med demens. Syftet med Socialstyrelsens (2010) riktlinjer för människor som lever 

med demens är att stödja utvecklingen och öka omsorgens kvalitet. Människor som lever 

med demens får då bättre möjligheter att få god och effektiv vård och omsorg i hela i Sverige. 

I de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 – stöd för 

styrning och ledning beskrivs att personer med demens ska få personcentrerad vård. 

Socialstyrelsen (2010) betonar att det är personen som ska vara i fokus och inte sjukdomen. I 

sjuksköterskans profession finns i varje handling ett etiskt perspektiv från att bemöta 

patienter och anhöriga med respekt, värdighet och värna om integritet och deras önskemål 

till att dokumentera på ett etiskt korrekt sätt (Socialstyrelsen 2005). Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen 1982:763 § 2a ska patientens vård grundas på självbestämmande och 

integritet samt bygga på goda kontakter mellan vårdpersonalen och patienten. 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning beskrivs att ett etiskt förhållningssätt skall prägla 

sjuksköterskans arbete oavsett vårdform eller verksamhetsområde och utföras enligt gällande 

lagar, författningar, föreskrifter och andra riktlinjer och bygga på vetenskap och tillförlitlig 

erfarenhet (Socialstyrelsen, 2005). 

2.6 Teoretiskt perspektiv 

I det här examensarbetets teoretiska perspektiv har omvårdnadsteoretikern Parse teori om 

livskvalitet använts. Parse (2013) Human becoming theory är en omvårdnadsteori där 

livskvalitet utifrån personens perspektiv är målet med omvårdnaden. Vårdpersonalens 

uppgift är att finnas till för personen som söker aspekter av jaget och upptäckten om nya 

övertygelser värderingar, när det gäller livskvalitet som inte var känd innan. För att 

vårdpersonalen skall uppfylla sin uppgift krävs att personen ger av sig själv genom att vara 

helt uppmärksam på personen och ha en begåvning att vara öppen för en annan persons 

utvecklande och blivande. Definitionen på sjukdom enligt Parse är mönster av synsätt där 

personer gör och tar ansvar för sina val. Enligt omvårdnadsteoretikern Parse (2013) är 

livskvalitet individens essens som är innebörden av livet. Livskvalitet är som en inkarnation 

av upplevda erfarenheter en odelbar mänsklig syn på att leva ögonblick till ögonblick som av 

ändrade hälsomönster av skiftande perspektiv genom samhörighet i det mänskliga 

universum. Kvalitet är den levande gemenskapen som varje individs heliga närvaro i ett 

mänskligt universum. Människor är delaktiga i sin historia vilka de skall bli i den aktuella 

tidpunkten. I ögonblicket finns en enkel oförutsägbar personlig kraft och livskvalitet växer 

fram i vardagliga situationer. Parse (2013) beskriver att människans livskvalitet endast kan 
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beskrivas av personen själv och livskvalitet bör ses som en föränderlig process. Varje 

människa definierar vad innebörden av livskvalitet innebär för den. För att få en inblick vad 

livskvalitet är bör människan frågas i nuet. Det går inte avläsa livskvalitet med hjälp av 

formulär då det endast ger en överblick över livskvalitet i nuvarande status (Parse, 2013). 

2.7 Livskvalitet relaterat till demens 

Costanza et al. (2007) studie belyser definitionen av begreppet livskvalitet där 

kombinationen av det objektiva och subjektiva poängteras. Livskvalitet är hur objektivt 

mänskliga behov är uppfyllda i relation till hur individen själv uppfattar sitt välbefinnande. 

Skog (2009) beskriver fem viktiga uttryck för livskvalitet: gemenskap, närhet, 

meningsfullhet, hopp och tillit. Den upplevda erfarenheten av hälsa hos individen är 

kvalitativ och kan inte bedömas eller mätas utifrån observationer av det som är gott eller 

dåligt. Livskvalitet är subjektivt och upplevs olika hos personer med demens. Exempel på 

livskvalitet är att känna en känsla av glädje, självkänsla, gemenskap och att kunna vara aktiv. 

För en person som lever med demens kan basala händelser som att själv få vara delaktig om 

personen vill duscha, bada, äta eller dricka ha betydelse för dess integritet. På grund av den 

kognitiva förmågan försämras stegvis innebär det svårigheter för vårdpersonalen att tolka 

vad personens önskemål hur den vill ha det och vad som är bäste för denne. Det går ibland 

att utgå från vad personen sagt tidigare. Dock bör vårdpersonalen vara medveten om att 

människor kan ändra sina preferenser när de blir äldre och lever med demens (Blomsjö, 

Edberg & Sandman, 2006). Enligt Skog (2013) är det viktigt att bekräfta och visa respekt för 

personerna med demens upplevelser, förmågor, oförmågor och att känslor till exempel oro 

och glädje är ett sätt för personen med demens att kommunicera. Att skapa meningsfulla 

aktiviteter som ger glädje för ögonblicket är ett sätt att höja livskvalitén. Det finns en 

drivkraft hos människan att vara aktiv och ha en vilja att använda sin förmåga vid aktivitet 

även om förmågan har avtagit. Aktiviteter bör ge en mening för den enskilde individen och 

upplevelse av fri vilja och glädje och individanpassas. Tidigare intressen som personen hade 

innan demens kan ge fortsatt glädje för individen fast förmågan har begränsats (Skog, 2013). 
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2.8 Personcentrerad omvårdnad 

Det var psykologen Carl Rogers som bidrog till uppkomsten av personcentrerad omvårdnad 

på 60-talet. Meningen var att Carl Rogers ville framhäva människans perspektiv och 

upplevelse av sin egen situation. Tom Kitwood var i slutet på 1990-talet en av 

upphovsmännen att införa personcentrerad omvårdnad i demensvården i Storbritannien och 

införde begreppet person-centred i demensvården (Edvardsson, 2010). Kitwood (1997) ansåg 

att det finns en person bakom sjukdomen och denne uppmärksammades inte på grund ut av 

sin demenssjukdom. Innebörden av personcentrerad omvårdnad är att uppmärksamma 

vikten av en helhetssyn på personens livsvärldsperspektiv. Personer som lever med demens 

behöver också bli bekräftade, ha ett meningsfullt liv samt goda relationer. Förhållningsättet 

går att använda inom de flesta vårdenheter, därför att personcentrerad omvårdnad tar 

hänsyn till de fysiska, psykiska och sociala behoven. Centrala begrepp i personcentrerad 

omvårdnad är att ge bekräftelse, aktivitet, trygghet och stimulans. Bekräftelse kan exempelvis 

ges genom att aktivt lyssna och visa intresse vad denne säger betyder mycket för personen 

med demens. Vårdar vårdpersonalen efter ett gott förhållningssätt skapas relationer med 

personen och stärker dennes identitet (Markusson et al., 2011). Personcentrerad omvårdnad 

används också för att belysa vikten av helhetssyn på människans livsvärldsperspektiv i 

vården. Vårdmiljö omfattar den personcentrerade miljön alltså den psykiska och fysiska 

miljön. Personen ska känna sig hemma där denne är med och påverkar miljön. Det skapar 

förutsättningar för att personen känner sig välkommen och förutsättningar för gemenskap 

skapas (Edvardsson, 2010). Enligt Morgan & Yoder (2012) innebär personcentrerad 

omvårdnad att dela personens unika berättelse, få tillit till, förtroende och klargöra symptom 

samt att skapa en relation där denne litar på sin vårdare. Det kan även bidra till att personen 

blir sedd som individer och inte blir bortglömd. Detta görs genom att vårdpersonalen 

individanpassar omvårdnaden efter varje persons behov och får personen delaktig i sin vård. 

Det genom kommunicera med denne och att personen då inte längre ses som behövande 

(Robinson, Callister, Berry & Dearing, 2008). Vidare skildras hur den personcentrerade 

vården för personer med demens används i Australien för att få ett perspektiv på aktuella 

metoder som använts för att skapa bättre livskvalitet. Roberts, Morley, Walters, Malta & 

Doyle (2014) studie beskriver ABLE modellen utvecklad från Australiska geriatriska 

sjukvården som är personcentrerad med Montessoriaktiviteter och principer. Modellen tog 

fasta på att bygga vidare på personer med demens kapacitet och duglighet. Dess syfte var att 

assistera förbättra eller behålla deras talanger samt att utöka personer med demens 

livskvalitet. Vårdpersonalen samlade in information om den boende i form av livsberättelser, 

intressen, deras gillande, ogillande, drömmar och talanger. Det förenklade för 

vårdpersonalen att skapa meningsfulla aktiviteter. För att bättre tillgodose personens och 

deras anhörigas behov förändrades den traditionella biomedicinska strategin till 
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personcentrerad vård med montessori principer och aktiviteter. Miljön förändrades från att 

ha varit klinisk sjukvårdsmiljö till en hemtrevlig och färgstark miljö utarbetad för att stödja 

minnet och den boendes förmågor. McCormack & McCance (2006) beskriver uppbyggnaden 

av personcentrerad omvårdnad som vårdmiljö, förutsättningar, personcentrerade processer 

samt förväntade resultat. Vårdpersonalen bör ha förutsättningar som egenskaper av 

yrkeskompetens, engagerad i sitt arbete, social kompetens samt medvetna om sina 

värderingar. Vårdpersonalen kan med sin kompetens bearbeta sina egna värderingar och 

därmed förbättra sin värdegrund i samspel med social kompetens som underlättar att 

kommunicera med personer på alla nivåer. Personcentrerade processer innebär att arbeta 

med personens engagemang, värderingar och delaktighet i omvårdnaden. Detta gör 

vårdpersonalen genom att vara närvarande samt förstå personens fysiska behov. Får 

vårdpersonalen en uppfattning om hur personen värderar och förstår situationen kan denne 

bli delaktig. Det gör vårdpersonalen genom att integrera och informera personen. Genom 

sympatisk närvaro och ha god kunskap om personens fysiska omvårdnad kan bidra till att en 

god relation uppstår. Personcentrerad omvårdnad syftar till tillfredsställelse och engagemang 

och en känsla av välbefinnande. Det skapar förutsättningar för en omvårdnad där personen 

är delaktig i besluten (McCormack & McCance, 2006). Vårdpersonalen kan med sin 

kompetens bearbeta sina egna värderingar och därmed sin värdegrund i samspel med social 

kompetens det underlättar att kommunicera med personer på alla nivåer. Den 

personcentrerade omvårdnaden har även resulterat i att den kan bidra till att förbättra 

vårdpersonalens negativa attityder. Det ger vårdpersonalen en möjlighet att upptäcka 

personen bakom sjukdomen och på det sättet förbättra sitt förhållningssätt. Positiva attityder 

är för vårdpersonalen att lyssna på personen, att bemöta denne som en individ och bygga en 

ömsesidig tillit och förståelse (Pope, 2012). Brooker (2004) ansåg att personcentrerad 

omvårdnad saknade en tydlig definition och begrepp och har därför gjort ett försök att dela 

upp personcentrerad omvårdnad i fyra delar som kallas V.I.P. S och står för: V – Värdesätta 

personer med demens och personer som vårdar dem, I – behandla och bemöta personer som 

individer, P – se världen utifrån den demensdrabbades perspektiv, S – ett positivt socialt 

klimat för den demenssjuke att uppleva välbefinnande i. I personcentrerad omvårdnad 

involveras personen att vara delaktig via dialog med vårdpersonalen och kan då ta ansvar för 

sin egen sjukvård (Robinson et al., 2008). Patientrelationen grundar sig på att varje individs 

individuella behov vilket innebär att personen inte längre ses som behövande. 

Personcentrerad vård involverar och gör det möjligt för människan att ta ansvar för sin egen 

sjukvård och görs genom att individanpassa vården, denne blir delaktig genom att 

individualisera vården för personen. I personcentrerad omvårdnad är personen i fokus, där 

tar vårdpersonalen tillvara på den egna kapaciteten för att skapa en delaktighet för att 

hantera sin situation. Det medverkar till trygghet, kortare vårdtider, bättre livskvalitet och 

mindre återinläggningar (Ekman et al., 2012). 
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2.9 Problemformulering 

Varje år ökar antalet människor som lever med demens i Sverige vilket ställer krav på 

sjuksköterskors kunskap samt kompetens att bemöta personer med demens. I vården möter 

vårdpersonalen människor som lever med demens på de flesta sjukvårdsavdelningar. Vid 

demens förändras bland annat personens kognitiva förmåga vilket gör det svårare att 

genomföra dagliga aktiviteter och kan resultera i försämrad autonomi för personen. Det är 

betydande att personer med demens kan fortsätta med sina vardagliga aktiviteter i så stor 

utsträckning det går, vilket ställer höga krav på vårdpersonalen att se till att de kan utföra 

dessa. För personer med demens individuella behov är god omvårdnad av stor betydelse för 

att varje med demens person ska kunna få den vård denne behöver. Vårdpersonalen bör se 

människan bakom agitationen och nyttja personens individuella kapacitet till något gott. I 

sjuksköterskans profession finns i varje handling ett etiskt perspektiv från att vårda 

människor och anhöriga med värdighet, respekt och det är viktigt att värna om integriteten. 

Det är av stor vikt att se hela människan bakom demenssymtomen och dennes individuella 

behov. Livskvalitet är individuell och subjektiv speglar delvis hur personen själv upplever 

nuvarande situationen. En personcentrerad förhållningsätt i demensvården bör leda till att 

vårdpersonalen ser varje person som unik och därmed öka dennes livskvalitet och 

välbefinnande. Är det ett problem att personer som lever med demens inte får individuella 

behov som bekräftas, får ett meningsfullt liv och goda relationer? Vilken betydelse har då 

personcentrerad omvårdnad för personer med demens?  

3 SYFTE 

Att beskriva personcentrerad omvårdnad utifrån vårdpersonalens perspektiv i omvårdnaden 

av personer som lever med demens. 

4 METOD 

Med en litteraturöversikt vill uppsatsförfattarna beskriva personcentrerad omvårdnad utifrån 

vård av personer som lever med demens. En litteraturöversikt lämpar sig bäst med den 

tidsram som finns tillgänglig och ger en helhetsbild samt en sammanställning av ett redan 

utforskat kunskapsområde. Om flera studiers resultat sammanställs ökar kunskapsvärdet i 
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en studie och ger en tydligare bild av området. Där både kvantitativa och kvalitativa 

originalartiklar kan användas. Kvalitativa studier har som mål att beskriva hur människans 

upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov kan mötas (Friberg, 2006). Kvantitativa 

artiklar ger en möjlighet att genom mätningar och jämförelse urskilja om en vårdhandling 

ger bättre resultat än någon annan (Segersten, 2006). Med Fribergs (2006) 

helikopterperspektiv skapas en förutsättning och fortsättning för examensarbetet. Det visar 

sig att det finns tillräckligt med vetenskapliga artiklar att tillgå enligt uppsatsförfattarna. En 

fördel med en litteraturöversikt är att det är möjligt ta reda på likheter och skillnader mellan 

olika vetenskapliga artiklar (Segersten, 2006). Fribergs (2006) analysmetod består av 3 steg 

och det första steget går ut på att läsa igenom studierna flera gånger och sedan söka efter 

likheter och skillnader för att få en djupare förståelse. I det andra steget identifieras likheter 

och olikheter. Det tredje och sista steget sorteras och sammanfattas artiklarna, likheter och 

olikheter sammanställs i en översiktstabell. De kvantitativa och kvalitativa artiklarna skiljs åt 

för att det inte går att jämföra kvalitativa och kvantitativa artiklar linjärt. Utifrån steg 1 och 2 

skapas sedan teman. 

4.1 Urval och datainsamling 

Inklusionskriterier och urval av artiklar grundades på att de skulle vara vetenskapliga, vilket 

innebär att de framför ny kunskap, peer review, där artiklarna är granskade och bedömda av 

andra forskare, innehåller syfte och metod samt resultat (Friberg, 2006). Artiklarna har 

granskats enligt Fribergs (2006) förslag på granskningsfrågor av kvantitativa och kvalitativa 

artiklar där metod, syfte och resultat granskades. Det är helheten av granskningsfrågorna 

som avgjort om artiklarna har inkluderats eller exkluderats i examensarbetet. Artiklarna i 

examensarbetet kommer ifrån Norge, Storbritannien, Nederländerna, Kanada, USA vilka är 

jämförbara med Sveriges demensvård. Övriga inklusionskriterier i urvalet var att de 

handlade om aspekter i personcentrerad omvårdnad och personer som lever med demens 

samt har ett resultat som lämpar sig för examensarbetets syfte och problemformulering.  

Sökningen av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cinahl Plus och i PubMed där det 

finns ett brett urval av omvårdnadsartiklar. Den gjorda sökningen har utgått i från valda 

sökord och haft en sökstrategi för att få fram relevanta artiklar om valt ämnesområde. 

 Relevanta begrepp som användes i sökningen var dementia, person-centred, person-

centered, nurse, nursing, well-being, quality of life, approach, activities, training och 

behavior i olika kombinationer med varandra. Där användes sökorden med AND för att 

kombinera med andra sökord och OR för att använda fler betydelser av ett sökord till 

exempel person-centred OR person-centered. I sökningen var artiklarna i full text, Peer 
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Review, och abstract tillgängliga i samtliga artikelsökningar. De 5 första sökningarna 

avgränsades till högst 5 år gamla artiklar i Cinahl Plus och PubMed. För att få fram fler 

relevanta artiklar utökades sökningen till högst 10 år i samtliga valda databaser. I den sista 

sökningen i Cinahl plus utökades sökningen med ett år till högst 11 år på grund av att studien 

saknade en relevant artikel för studiens syfte. Artikelsökning presenteras i bilaga 2. Att 

använda 11 år gamla artiklar anses vara ett rimligt tidsperspektiv i relation till aktuell 

forskning. Genom att utöka sökningen från 6 år till 11 år gamla artiklar ansågs inte påverka 

examensarbetets validitet.  

Sökord och på vilket sätt sökningen har utförts samt en sammanställning hur artiklarna har 

avgränsats redovisades i bilaga 2. Det innebär att läsaren får kännedom hur urvalet av 

artiklar har genomförts. Alla studier med abstract i sökningarna förutom de med review som 

innebär redan sammanställt resultat från flera studier i titeln studerades och de som ansågs 

intressanta för studiens syfte granskades hela artikeln. Artiklar som exkluderades var 

reviews, på grund av att de redan var studier med sammanställt resultat från ett flertal andra 

vetenskapliga artiklar, geografisk område, de artiklar som inte hade tydligt syfte, metod och 

resultat. Det gjorde även de som inte svarade på studiens syfte till exempel undersökte 

vårdpersonalens kunskap om personcentrerad omvårdnad eller att de var dubbletter från 

andra sökningar. Totalt har 11 artiklar används i examensarbetet varav 5 är kvalitativa och 6 

kvantitativa. Samtliga 11 artiklar som valdes för en närmare granskning inkluderades i 

examensarbetet och presenteras i bilaga 1. 

4.2 Genomförande och dataanalys 

Metoden som valdes var Fribergs (2006) att göra en litteraturöversikt där både kvantitativa 

och kvalitativa artiklar används och analyserats. Det innebär tre steg: läsa artiklarna flera 

gånger, söka efter likheter och skillnader samt sortera och sammanfatta fynden. Det första 

steget innebar att läsa artiklarna flera gånger för att få en bättre förståelse för vad artiklarna 

handlade om. I det andra steget identifieras likheter och olikheter därför skiljdes de 

kvantitativa och kvalitativa artiklarna åt genom att de kvantitativa sparades i ett Word 

dokument och de kvalitativa i ett annat Word dokument. Fynden som stämde överens med 

artiklarna parades ihop med respektive artikel i tillhörande tabell som svarade på 

examensarbetes syfte och kodades med olika bokstäver från A till K. Det har gjorts enligt 

följande metod att stryka över relevant text med en överstrykspenna och har sedan placerats 

vid tillhörande artikel i det kvalitativa Word dokumentet eller kvantitativa Word dokumentet 

i en tabell i respektive dokument. Det är för att få en tydligare överblick från artiklarnas 

resultat som svarar på examensarbetets syfte. Därefter sattes fokus på likheter och skillnader 
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från de resultat som tagits fram ur artiklarna. I det tredje steget har en sammanställning av 

likheter och skillnader gjort av artiklarnas syfte, metod och resultat. Lämpliga teman 

formulerades genom att uppsatsförfattarna jämförde resultaten från steg ett och två. 

5 ETISKA ÖVERVÄGANDE 

Forskningsprocessen kräver att de etiska riktlinjerna följer regler enligt CODEX riktlinjer 

(2014a). I CODEX beskrivs (2014a) etiska riktlinjer och regler. Till exempel innebär det att 

alla vetenskapliga artiklar är peer reviewed (granskade) enligt ERC:s riktlinjer angående 

peer reviewed vid val av vetenskapliga artiklar. Uppsatsförfattarna har gjort etiska 

överväganden till utvalda artiklar i uppsatsen. Med ett öppet och kritiskt förhållningssätt har 

artiklarna granskats och uppsatsförfattarna har även diskuterat artiklarnas innehåll för 

uppsatsens relevans. Uppsatsen har inte att plagierat, förvrängt eller på annat sätt förvanskat 

tidigare forskningsresultat CODEX (2014b). 
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6 RESULTAT 

Resultatet inleds med en tabell där artiklarnas geografiska område identifieras, sedan berörs 

kontext, syfte, metod samt resultat och hur många artiklar som ingår i examensarbetet. 

Totalt ingår 11 artiklar i examensarbetet: 5 kvantitativa och 6 kvalitativa. I resultatet 

presenteras skillnader och likheter i metoden, skillnader och likheter i syfte och i skillnader 

och likheter i resultat. 

 
 

Kvalitativa artiklar Kvantitativa artiklar 

Land (där de är 
skrivna) 

A: Norge, C: Norge E: Sverige, J: 
Storbritannien, K: Kanada 

B: USA, D: Sverige, F: Storbritannien, G: Nederländerna, 
H: USA, I: Sverige 

Område/kontext 
de berör 

A, J, K: Vårdhem, C: Hemmiljö, E: 
Äldreomsorg 

B, D, F, G, H: Vårdhem, I: Äldreomsorg 

Syfte, metod, 
resultat 

Syfte: Flera studiers syften var att 
utvärdera olika personcentrerade metoder 
och program samt beskriva innehåll i 
personcentrerad omvårdnad. 
 
Metod: De flesta kvalitativa artiklar 
använde sig av fokusgrupper och/eller 
intervjuer med kvalitativ innehållsanalys. 
Endas en artikel var en kvalitativ fallstudie 
med observation och intervjuer 
 
Resultat: I resultaten framkom att 
personcentrerad omvårdnad underlättade 
för vårdpersonalen att vårda och förståelse 
för personen samt att personcentrerad 
omvårdnad var en effektiv metod att vårda 
personer och sträva efter normalitet . 
Personer med demens kände att delta i 
aktiviteter hade positiva effekter.  
 
 

Syfte: Flera syften berörde utbildning och utvärderingar av 
personcentrerade metoder samt vilka strategier som 
användes för att minska aggressivt beteende och om det 
resulterade i bättre attityder hos vårdpersonalen.  Två 
syften utvärderade om personcentrerad omvårdnad 
resulterade i att personer som lever med demens deltog i 
aktiviteter i större utsträckning.  
 
Metod: Flera studiers syften använde sig av 
enkätundersökningar och observationer. 
(videoinspelningar). Tvärsnittsundersökningar, 
kvasiexperimentell för- och eftertest design användes i flera 
artiklar och en randomiserad kontrollerad studie med 
kontrollgrupp och två experimentella grupper. 
 
Resultat: I resultaten framkom det att vårdpersonal som 
hade fått utbildning i personcentrerad omvårdnad 
minskade personernas aggressiva beteende och 
välbefinnande ökade. Personcentrerad omvårdnad gav 
personer som lever med demens större möjligheter att delta 
i aktiviteter och i vardagliga aktiviteter. Vårdpersonal som 
hade positiv attityd till personcentrerad omvårdnad gjorde 
att aggressivt beteende minskade. 
 
 

Antal artiklar 5 6 

 

6.1 Skillnader och likheter i metoden 

Rösvik, Kirkevold, Engedal, Brooker & Kirkevold (2011) har gjort en kvalitativ studie på två 

olika vårdhem. Deltagandet var nästan detsamma på båda vårdhemmen där vårdpersonalen 

bestod av 122 respektive 110 personer. Inklusionskriterierna i studien var att alla personer 

skulle ha demens. Datainsamling skedde i form av fokusgrupper för få fram erfarenheter från 

V.I.P.S modellen, där förbereda frågor användes som riktlinjer. Fokusgruppernas intervjuer 

analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys där teman växte fram. Edvardsson, 

Fetherstonhaugh & Nay (2010) har också gjort en kvalitativ studie fast med en explorativ 
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design med fokusgrupper. Där intervjutiden varade från 45 minuter till 2 timmar. 

Intervjutexterna analyserades i enlighet med principerna för kvalitativ innehållsanalys. 

Deltagarna var 37 från vårdpersonalen, personer med tidig debut demens och vårdare 4, 

personer med tidig debut demens 3 och deras vårdare eller anhöriga 3 och vårdare av 

personer med demens bor i bostadsområden äldreomsorg 12. Inget bortfall av deltagare var 

presenterat från studien. Deltagarna hade erfarenhet från offentliga och privat boenden och 

blandades från storstad till landsbygd. Fokusgrupperna blandades även med 

telefonintervjuer av bekvämlighetsskäl på grund av att en del av vårdpersonalen vårdade på 

landsbygden. Transkriberade intervjutexterna analyserades i enlighet med principerna för 

kvalitativ innehållsanalys. Kontos, Mitchell, Mistry & Ballon (2010) var likaså en kvalitativ 

studie med fokusgrupper från två vårdhem. Där all vårdpersonal var berättigad att delta i 

interventionen och i fokusgruppen. Inklusionskriterierna för studien var att vårdhemmen var 

lika bemannade och i samma storlek. Totalt var det 24 deltagare och 14 av dem deltog i 

fokusgrupperna och 10 i intervjuer som varade i 60 minuter med öppen diskussion efter den 

3 månader interventionen. Från fokusgrupperna och intervjuerna formades teman för att 

tydliggöra effekten av interventionen. Braatas, Bjugan, Willie & Hellzen (2010) var en 

kvalitativ intervjustudie med narrativ innehållsanalys och datainsamlingen skedde 2007-

2008 via intervjuer som varade 30-45 minuter som spelades in på video. Data analyserades 

och subteman och teman skapades. Sexton personer med demens deltog från två kommuner. 

Inklusionskriterierna var att deltagarna hade steg 1 demens, 77 till 92 år och valdes sedan ut 

av vårdpersonal. Två manliga deltagare avled under studien och därmed blev bortfallet 2 

personer. McKeown, Clarke, Ingenton, Ryan & Repper (2010) var den ända kvalitativa fall 

studien. Deltagarna var 4 personer med demens, deras anhörigvårdare och vårdpersonal. 

Inklusionskriterier var personer med demens som hade komplexa beteendebehov och 

vårdpersonal som var villiga att delta, dock undveks fall där en vårdpersonal varit sjuk eller 

speciellt upprörd. Datainsamlingen skedde med observation och intervjuer med en 

strukturerad ämnesguide för underlätta en tvåvägs konversation  

 

Hoeffer et al. (2006) studie är kvantitativ randomiserad kontrollerad studie med crossover 

design i 15 vårdhem. Sextionio personer med demens och 37 deltagare från vårdpersonalen. 

Elva från vårdpersonalen fullföljde ej studien. Urvalskriterier var följande: 55 år eller äldre, 

behöver hjälp med att bada, Alzheimers eller relaterad demens med måttlig till svår kognitiv 

svikt, ofta uppvisar agiterade eller aggressiva beteenden under badning och under dusch. 

Exklusionskriterier var personer med Huntingtons, AIDS, eller alkohol-relaterad demens, 

med en primär diagnos av psykotisk störning, talar annat språk än engelska, vara akut sjuk 

och är förväntade att dö inom sex månader. Datainsamling skedde via observationer 

(videoinspelning) och självrapport i form av ett formulär. Sloane et al. (2004) studie var 

också en kvantitativ randomiserad, kontrollerad studie, med en vanlig vård kontrollgrupp 
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och två experimentella grupper med crossover design. Vårdhemmen var 60 % i städerna 

övriga 40 % på landsbygden. Inklusionskriterier var 55 år eller äldre, får hjälp med bad, har 

en diagnos av Alzheimers eller en relaterad demens, har måttlig eller svår kognitiv svikt. 

Studien exkluderade personer som hade demens på grund av alkoholism, Huntingtons 

sjukdom, eller förvärvat immunbristsyndrom, hade en psykos som en primär diagnos, var 

väntat att dö inom 6 månader och inte talar engelska. Sextionio personer fullföljde studien 

vilket var 84 procent. Studien använde videoband som spelades in och analyserades där 

aggression samt obehag bedömdes. Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark & Edvardsson 

(2013) studie är en kvantitativ tvärsnittsstudie. I vilket 74 procent av vårdhemmen var i 

storstadsområdet och 26 % på landsbygden. Datainsamlingen samlades in via en enkät 

bestående av demografiska variabler och åtgärder av upplevda nivåer av personcentrerad 

omvårdnad på vårdhemmen. Den vårdpersonal som kände personen bäst fick i uppdrag att 

utföra betyg. Totalt skickades 1482 undersökningar ut till vårdpersonalen för mäta 

personcentrerad vård poäng och 1237 skickades tillbaka, ett bortfall på 17 procent av 

presenterades i metoden.  Till de bosatta skickades 1655 undersökningar ut och 1471 

returnerades för att mäta deras välbefinnande. All data samlades in i maj 2010. Den andra 

studien i examensarbetet som också är en kvantitativ tvärsnittsstudie var Edvardsson, 

Petersson, Sjögren, Lindkvist & Sandman (2014) studie. Studien använde sig av enkäter för 

att samla in data om personernas deltagande i aktiviteter, vårdhems personcentrerade poäng 

och livskvalitet poäng. Studien representerade både landsbygd och städer. Totalt skickades 

1655 enkäter ut 2010 i juni och svarsfrekvensen var 89 procent (1471). Medelåldern var 86 år 

och inklusionskriterierna var att personerna hade kognitivt nedsatt förmåga. Data bestod 

tillslut av 1266 deltagare från 156 vårdenheter. Beskrivande statistik användes för att belysa 

den punkt-prevalensen av bosatta deltagande i vardagliga aktiviteter och deras oberoende. 

Pulsford, Duxbury & Hadi (2011) studien användes en kvantitativ metod med hjälp av en 

enkät som mätte attityd med MAPDAQ frågeformulär. Vårdhemmen omfattade totalt sex 

demensvårdenheter, med en storlek från 15 till 30 bäddar. Samtliga på de 6 

demensenheterna uppmanades att delta i undersökningen. Där vårdpersonalen fick ta den 

tid de ville för att slutföra enkäten. Studien utfördes till sist på fyra vårdhem och 36 ur 

vårdpersonalen slutförde enkäten vilket motsvarade 70 procent av deltagarna. 

Datainsamlingen skedde under mars 2008 till och med april 2009. Van Weerts et al. (2006) 

studie är en kvantitativa kvasiexperimentell för- och eftertest design som genomfördes på 12 

avdelningar för äldre psykiskt sjuka patienter vid sex sjukhem. Vårdpersonalen i den 

experimentella gruppen fick en 4 dagars utbildning i Snoezelen, stimulans preferens 

screening och övervakningsmöten. Kontrollgruppen utförde ordinarie omvårdnad. Deltagare 

från vårdpersonalen rekryterades från alla skift som dag, kväll och natt. Tillfälligt anställda, 

studenter och vårdpersonalen som bara arbetar på natten exkluderades. Urvalskriterierna för 

personerna var måttlig till svår demens och måttlig till svår omvårdnad och sjukvård. Varje 
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person matchades till en i vårdpersonalen som hade kunskap om och nära kontakt med dem. 

 Effektiviteten av intervention studerades genom att analysera 250 videoinspelningar, vilket 

bedömdes av oberoende observatörer som använder en 4 punkts mätningskala som 

utvecklats för studien.  

 

Sammanfattningsvis har 11 artiklar analyserats varav 5 kvalitativa och 6 kvantitativa. 

Samtliga kvalitativa studier hade inklusionskriterier där det i flertal studier innefattar, 

demens, storlek på vårdhem, där även flertal studier blandade storstad och landsbygd. De 

flesta kvalitativa studier använde sig i datainsamlingen av fokusgrupper och/eller intervjuer 

förutom en studie som var en kvalitativ fall studie. Ett flertal kvantitativa studier hade 

specifika inklusions- och exklusionkriterer som ålder, typ av demens, krav på vårdpersonal 

och övriga sjukdomar. Datainsamling för samtliga kvantitativa studier var 

enkätundersökningar och/eller observationer. 

6.2 Skillnader och likheter i syfte 

I examensarbetet belyste ett flertal studiers syfte att det personcentrerade förhållningsättet 

påverkade både personer med demens beteende och vårdpersonalens omvårdnadsbeteende i 

samband med duschning. I studien av Hoeffer et al. (2006) vars syfte var att utreda om 

utbildning i personcentrerat förhållningsätt för duschning och handduksbad för vårdpersonal 

förbättrade vårdpersonalens omvårdnadsbeteenden. En liknade studie var Sloane et al. 

(2004) vars syfte var att utreda om personcentrerad vård vid duschning och handduksbad 

men skilde sig genom att fokusera på hur det personcentrerade förhållningssättet minskade 

agitation, aggression och obehag hos personer med demens. Även i studien av Van Weert et 

al. (2006) fokuserade på hur införandet av snoezelen och personcentrerat förhållningsätt 

förbättrade kvalitén på vården för personer med demens. Studiens syfte var att undersöka 

morgonvården hos personer med demens påverkade vårdpersonalens beteende. En skillnad 

kunde ses i studien av Pulsford et al. (2011) där syftet beskrev personalens syn på aggressivt 

beteende hos personer med demens och vilket tillvägagångssätt de hade för att minska 

beteendet. Flera av examensarbetets studier beskrev betydelsen av personcentrerat 

omvårdnad i samband med aktiviteter. Fokusering på aktivitet hade även en studie av 

Sjögren et al. (2013) där syftet var att se sambandet mellan dagliga aktiviteter och 

personcentrerad vård och förmågan att kunna utföra aktiviteter. Studiens syfte var även att 

studera hur den personcentrerade vården påverkade personer med demens agiterande 

beteenden det kan jämföras med Sloane et al. (2004) som i sitt syfte studerade hur det 

agiterade beteendet minskade vid ett personcentrerat förhållningssätt. Aktivitet studerades 

även i en artikel av Edvardsson et al. (2014). Artikeln skilde sig från de övriga artiklarna ovan 
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att syftet inriktade sig på att studera om fler deltog aktiviteter i större utsträckning på 

personcentrerade boenden än på boenden med lägre personcentrerade poäng. Skillnader 

mellan olika studier framkom även i studier där fokus låg på utbildning i personcentrerad 

vård i studien av Hoeffer et al. (2006) vars syfte var att ta reda på om utbildning i 

personcentrerat förhållningssätt påverkade vårdpersonalens beteende. 

 

McKeown et al. (2010) och Kontos et al. (2010) vars syfte var att studera om livshistorien i 

arbetet påverkade personer med demens och deras omvårdnad.  I Kontos et al. (2010) studie 

skilde sig syfte som inriktade sig på att studera att använda sig av drama för att lära 

vårdpersonalen personcentrerad omvårdnad. Ett sätt för vårdpersonalen att få bättre 

förståelse för personcentrerad omvårdnad beskrivs i Rösvik et al. (2011) syftet var att 

använda sig av VIPS metoden för personer med demens. I en studie av Braatas et al. (2010) 

hade en annan utgångspunkt där syftet var att utvärdera ett dagvårdsprogram där 

personerna ed demens fick vara med och delta i planering av aktiviteterna. Edvardsson, 

Fetherstonhaugh, et al. (2010) studie var syftet att beskriva innehållet i den personcentrade 

vården utifrån personer med demens, familjemedlemmar och vårdpersonal.  

 

Sammanfattningsvis visar flera av de inkluderade studierna att tillämpning av sin 

utgångspunkt i att ta reda på personcentrerad vård förändrar både vårdpersonalens 

förhållningsätt och personer med demens beteende genom minskad agitation. 

 

6.3 Skillnader och likheter i resultat 

Här nedan presenteras skillnader och likheter i resultat utifrån följande teman: Se 

människan framför demenssymtomen med hjälp av livshistorien, Meningsfulla aktiviteter, 

Anpassa till en personcentrerad miljö, Individuella behov, Delaktighet i omvårdnaden och 

Vårdpersonalens förhållningsätt.   

6.3.1 Se människan framför demenssymtomen med hjälp av livshistorien 

Livshistorien är en viktig del i personcentrerad omvårdnad relaterad till personer som lever 

med demens. I flera studier fanns ett samband när vårdpersonalen tog hjälp av anhöriga till 

personen med demens för att få en bättre förståelse om personens behov (Edvardsson, 

Fetherstonhaugh et al. 2010; McKeown et al. 2010). I en studie av McKeown et al. (2010) 

beskrivs att när vårdpersonalen använde sig av anhöriga fick de också kännedom om vilka 
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önskemål personen hade och vem den var. Liknande resultat visas i Edvardsson, 

Fetherstonhaugh, et al. (2010) studie genom att involvera familjen i livsberättelsen 

personens omvårdnad betydde att det kunde utveckla och upprätthålla förtroendet. Det 

innebar att vårdpersonalen aktivt kunde delge förändringar och viktiga händelser till 

familjen, vilket gav förutsättningar för att få kunskap om personen som lever med demens 

behov och intressen. Familjens unika kunskaper om personen gjorde att informationen till 

vårdpersonalen kunde tillämpas i omvårdnadsplaneringen som blir personcentrerad. 

Resultatet visade även en utmärkande likhet att livsberättelsen hade betydelse för att kunna 

inleda olika typer av aktiviteter, konversationer och andra rutiner som kommer att kännas 

meningsfulla för personen. Vårdpersonalen bör känna till personens behov och intressen för 

att inleda aktiviteter, konversationer och andra rutiner som kommer att kännas meningsfulla 

för personen. Kunskapen utgjorde från livsberättelsen att personens behov och intressen 

kunde tillgodoses (McKeown et al., 2010). Det kan jämföras med Edvardsson, 

Fetherstonhaugh et al. (2010) studie som på liknande sätt var livsberättelsen ett viktigt 

instrument att använda sig av som gav en vägvisning för att kunna inleda samtal, aktiviteter 

och andra rutiner som är meningsfulla för personen. Genom att ha kännedom om de mindre 

företeelserna som att känna till vad personen gillar att dricka och kan användas i praktiken så 

omvårdnaden blir personcentrerad. I en personcentrerad omvårdnad är det av stor vikt att 

känna till personens unika behov.  

6.3.2 Meningsfulla aktiviteter 

I flera studier framkom det att utföra meningsfulla och vardagliga aktiviteter hade god 

inverkan på personens liv. Gemenskap och delaktigt är en viktig del av personcentrerad 

omvårdnad när vårdpersonalen vårdar personer som lever med demens. När det gavs 

möjlighet att kunna delta i grillfester och firandet av nationella evenemang, vilket skapade en 

atmosfär av liv, gemenskap och delaktighet på boendet (Edvardsson, Fetherstonhaugh, et al., 

2010). Liknande resultat framkom i Braatas et al. (2010) studie där vårdpersonalen 

anordnade dagverksamhet med hjälp av personernas förslag en dag per vecka under en 

period av sju veckor bidrog till ett ökat välbefinnande och stärkte deras identitet. Före 

vårdpersonalen införde dagaktivitet en gång per vecka var personer som levde med demens 

tveksamma till aktiviteter på grund av sin funktionsnedsättning. Resultatet blev att de fick en 

tillhörighetskänsla i gruppen och såg fram emot nästa aktivitetstillfälle för att aktiviteterna 

gav dem en meningsfull sysselsättning. Vidare beskriver Edvardsson, Fetherstonhaugh, et al. 

(2010) att aktiviteterna ska vara meningsfulla och anpassade efter individen. Personer som 

lever med demens ska kunna fortsätta göra de aktiviteter som de tidigare har utfört i livet, 

vilket har en god inverkan på deras välbefinnande. Det bekräftar även personerna som unika 

individer. Aktiviteterna ska anpassas efter personens förmåga och bekräfta det unika hos 
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varje person samt ge bättre självkänsla. Aktiviteterna bör lämpligtvis vara anpassade till den 

enskilda personens förmåga så att deras självkänsla kan öka och bibehållas. När aktiviteterna 

inte är anpassade efter deltagarens förmåga kan de i stället känna sig besegrade och 

demoraliserade på grund av att denne förväntas genomföra något som var bortom deras 

förmåga. Det har visat sig att personcentrerat förhållningssätt har förmåga att få personer 

med demens att mera aktivt deltar i vardagliga aktiviteter. Med ett personcentrerat 

förhållningsätt stödde vårdpersonalen personerna att utföra uppgifter mer självständigt och 

det resulterade i att de kunde i större utsträckning äta, dricka och gå på toaletten mer 

självständigt och hade högre livskvalitet (Sjögren et al., 2013). Edvardsson et al. (2014) studie 

pekar åt samma håll där de personer som hade deltagit i flera dagliga aktiviteter bedömdes 

ha högre kognitiv förmåga. Ett personcentrerad förhållningsätt gav flera personer 

möjligheten att utföra vardagliga aktiviteter som sällskapsspel, promenader, kyrkobesök 

tillsammans och de bedömdes ha högre livskvalitet. 

6.3.3 Anpassa till en personcentrerad miljö 

Miljön omkring personer som lever med demens utgör en betydelsefull del i den 

personcentrerade omvårdnaden. Edvardsson, Fetherstonhaugh, et al. (2010) belyser att 

miljön omkring personer som lever med demens som ska vara speciellt anpassad för deras 

behov. Personliga tillhörigheter stärker inte bara personens identitet utan det påminner även 

vårdpersonalen om den unika individen. Boendet ska ha vackra interiörer, exteriörer och 

omgivningen ska vara avkopplande och bekväm. Utsikten från fönster relaterar som 

stödjande känslor av att vara ansluten till naturen är viktiga för att ge en hemtrevlig och 

personlig miljö. Att använda personliga saker i rummet innebär även att vårdpersonalen ser 

personen framför demenssymtomen (Edvardsson, Fetherstonhaugh, et al., 2010).  Rösvik, et 

al. (2011) belyste också att miljön kring personer med demens är betydande. Det är den 

personcentrerade miljön som ska utformas med ting så att personen finner miljön 

inspirerande. Till skillnad från Edvardsson, Fetherstonhaugh, et al. (2010) studie visade 

Rösvik et al. (2011) resultat att det kunde vara svårt att anpassa miljön. Miljön skulle vara 

enkelt utformad så personer med demens inte stördes av för många sinnesuttryck och 

stimuli. Det kunde göra personen förvirrad, men samtidigt skulle en personcentrerad miljö 

vara anpassad med inspirerande minnessaker (Rösvik et al., 2011).  

I en annan studie av Pulsford et al., (2011) belyste dock vårdpersonalen att en restriktiv miljö 

kunde bidra till att personer som lever med demens kan bli aggressiva. Vårdpersonalen ansåg 

att det är situationen, interaktioner med personal och miljön omkring som orsakar 

aggression från personer med demens och att personcentrerad miljö är att föredra. Vilket 
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innebar att miljön omkring personen var anpassad efter personens behov, vilket kan leda till 

mindre aggression. 

6.3.4 Individuella behov  

Att använda personcentrerad omvårdnad genom att individualisera upplevelsen för personen 

genom att bland annat ge handdukar upprätthålla dennes värme eller distrahera 

uppmärksamheten åt ett annat håll till exempel genom att ge mat. Det personcentrerade 

förhållningsättet ledde till att personens aggressiva beteende minskade med 53 procent och 

det innebar att personens obehag minskade. Att individualisera omvårdnaden visade sig vara 

ett koncept som fungerade (Sloane et al., 2004). Ett likvärdigt resultat framkom i Hoeffer et 

al. (2006) studie där vårdpersonalen vände sig till familjemedlemmar för att få reda på vilken 

som var personens favorit duschprodukt. Detta ledde till en behagligare och trevligare 

omvårdnad. Även i denna studie använde vårdpersonalen uppvärmda handdukar, varma 

filtar, men utöver det prövade de även försiktig massage som hade god effekt. Den 

individanpassade miljön minskade obehag och aggression. Vilket också resulterade i att det 

personcentrerad omvårdnad jämfört med standard bad förändrade hur vårdpersonalen gav 

vård vilket innebar att tillmötesgå personernas önskemål, använda effektiv kommunikation, 

anpassa den fysiska miljön och minska stress. Det resulterade i minskad aggression och 

vårdpersonalen kände en mer lättnad vid dusch (Hoeffer et al., 2006).  

Flera studiers resultat visade att det var viktigt för vårdspersonalen att lära känna personen 

bakom demenssymtomen. Därmed får vårdpersonalen betydelsefull information vad denne 

gillar och inte tycker om. Personer som lever med demens har ibland svårt att uttrycka sig. 

Personcentrerad omvårdnad ta hänsyn till personen individuella behov och resultatet blir 

mindre aggression samt ökar välbefinnandet (Kontos et al., 2010; McKeown et al., 2010). 

6.3.5 Delaktighet i omvårdnaden 

Delaktighet är en viktig del i personcentrerad omvårdnad och ger personer som lever med 

demens möjlighet att kunna leva ett normalt liv. Att trots sin demenssjukdom kunna vara 

delaktig i omvårdnaden är av stor betydelse som att bestämma vad personen ska äta, gå upp 

ur sängen och vem man vill spenderar tid med. Att utföra meningsfulla aktiviteter gjorde att 

personer som lever med demens kände sig delaktiga i sitt eget liv och därmed fick en känsla 

att de också bidrog med något (Edvardsson, Fetherstonhaugh, et al., 2010).  I Braatas et al. 

(2010) studie visar också att personcentrerad förhållningsätt där personerna som lever med 

demens var delaktiga i omvårdnaden. Delaktighet skapades genom att tillsammans med 

vårdpersonal föreslog för personerna som lever med demens aktiviteter. Det resulterade i ett 

ökat tillstånd av förnöjsamhet och ökad energi. Delaktighet och samarbete gav en 
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förutsättning för socialgemenskap, vilket främjade välbefinnande hos personerna (Braatas et 

al. 2010). I Edvardsson, Fetherstonhaugh, et al. (2010) framkom det att närståendes 

delaktighet i omvårdnaden innebar att frågor som rörde personen kunde diskuteras och tillit 

till vårdpersonalen utvecklades. Vårdpersonalen fick en användning av närståendes 

information i omvårdnaden som kunde appliceras i vårdplaner. Närstående till personer som 

lever med demens ansåg att delaktighet var en central del i personcentrerad omvårdnad. Att 

göra närstående delaktiga i personcentrerad omvårdnad har en stor betydelse bekräftar även 

Kontos et al. (2010) studie.   

6.3.6 Vårdpersonalens förhållningsätt 

I Kontos et al. (2010) studie framkom det att när vårdpersonalen genomgick utbildning i 

personcentrerad omvårdnad och förstod dess innebörd ledde det till att arbetet underlättades 

med bättre förståelse för personernas beteenden. Ibland hände det att vårdpersonalen själva 

framkallade beteendet, till exempel genom att vara stressade. Tålamod hjälpte 

vårdpersonalen att minska agitationen och motståndet till vård vilket gav effekt på att mindre 

läkemedel behövde användas. De lärde sig även att se personen bakom demenssymtomen 

och att det var viktigt att låta personerna vara självständiga till exempel låta individen ta på 

sig själv även om det tog lite längre tid. Att se personen i ett annat ljus framkom även i Rösvik 

et al. (2011) studie där vårdpersonalen hjälpte varandra genom att dela kunskap om 

personen och diskutera hur den kan uppleva situationen. I resultatet sågs en tydlig tendens i 

ett flertal studier att livshistorien gav vårdpersonalen hjälp i sitt arbete med personer med 

demens för att få reda på önskemål och behov. Enligt Kontos et al. (2010) hjälpte 

livshistorien vårdpersonalen att känna till vilken dryck en person ville ha eller undvika 

plötsliga handrörelser eller grimaser. Det är inte alla personer som lever med demens som 

kan uttrycka sig verbalt och att känna till människans livshistoria gör att vårdpersonalen lär 

känna personen bakom demenssymtomen. Även studierna av McKeown et al. (2010) & 

Kontos et al. (2010) beskrev att med hjälp av livshistorien kunde ses exempel på hur 

personen hade varit innan sjukdomen. Exempelvis hjälpsam och trevlig person och 

vårdpersonalen förhållningsätt ändrades när de fick veta vad personen ville ha.  

 

Sloane et al. (2004) studie framkom det att när vårdpersonalen fick utbildning i 

personcentrerad omvårdnad visade det sig att vårdpersonalen hade ett bättre förhållningssätt 

till personer med demens. De närmade sig inte personen som ett objekt utan som en individ. 

Ytterligare en studie visade ett samband att utbildning till vårdpersonalen gav resultat genom 

att utbilda vårdpersonalen i snoezelen stimuli med personcentrerad förhållningsätt gav en 

ökning av sociala konversationer i form av mer verbala yttranden mellan vårdpersonal och 

personer som lever med demens. Detta resulterade i sin tur till bättre kvalitet på 
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morgonvården och ökade välbefinnandet hos personerna som lever med demens. 

Vårdpersonalen använde sig av ett personcentrerad förhållningsätt där de planerade 

försiktighetsåtgärder som till exempel att denne fick vakna själv när de ville, handmassage 

och använde musik i förväg. Det förhållningssättet hade en positiv inverkan på personens 

välmående samt resulterade i mindre aggression (van Weert et al., 2006).    

6.3.7 Resultatsammanfattning skillnader och likheter 

I flera studier framkom det att livshistorien är en viktig del i personcentrerad omvårdnad 

relaterad till vård av personer som lever med demens. Med hjälp av livshistorien kunde 

vårdpersonalen se personen bakom demenssymtomen. Livshistorien gav vårdpersonalen 

information om vilka önskemål, behov samt vilka aktiviteter som var meningsfulla för 

individen. Resultatet visade i flera studier att utföra meningsfulla- och vardagliga aktiviteter 

som var individanpassade hade god inverkan på omvårdnaden. Det personcentrerade 

förhållningssättet gav personer som lever med demens att de kände gemenskap, delaktighet 

och hade högre grad av välbefinnande, kognitivförmåga samt livskvalitet. I flera studier 

framkom det att miljön kring personer med demens ska vara anpassad efter denne. Miljön 

skulle vara inspirerande, avkopplande och fyllas med personliga tillbehör så personerna 

kände igen sig. En restriktiv miljö kan leda till aggression och en personcentrerad miljö var 

att föredra. Dock pekade en studie på att miljön bör vara enkelt utformad för att undvika 

förvirring. Flera studier visade att personcentrerad omvårdnad fokuserar på att tillgodose 

personernas behov, önskemål och individualisera omvårdnaden. Det resulterade i flera 

studier att obehag minskade samt aggression och gjorde omvårdnaden behagligare. 

Delaktighet är en viktig del och har en central roll i personcentrerad omvårdnad. Där flera 

studier visade på att delaktighet hade god inverkan på omvårdnaden, där personerna kände 

att de bidrog med något, ökad välbefinnande och ökad energi. Dessutom gav delaktighet 

förutsättningar för social gemenskap. I examensarbetets resultat framkom det att utbildning i 

personcentrerad omvårdnad resulterade i bättre förhållningsätt till personer som lever med 

demens. Vårdpersonalen såg personens behov så som att själv få bestämma när denne ville 

vakna, bättre förståelse för personens beteende och se personen bakom sjukdomen. 

Vårdpersonalen förhållningsätt förändrades med hjälp av livshistorien där de kunde se vem 

personen var innan sjukdomen till exempel att denne var trevlig och hjälpsam. 
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7 DISKUSSION 

Diskussionen är uppdelad i en resultatdiskussion där examensarbetets resultat diskuteras i 

förhållande till syfte, problemformulering, bakgrunden och tidigare forskning. Vidare följer 

en metoddiskussion där förs en diskussion hur resultatet förhåller sig till examensarbetets 

metod. Den etiska diskussionen behandlar om det uppkommit några etiska problem under 

examensarbetets gång.   

7.1 Diskussion skillnader och likheter i resultat 

I resultatdiskussionen förs en diskussion utifrån två rubriker: Personcentrerad 

förhållningsätt och Betydelse av personens resurser. Resultatet knyts ihop med teoretiskt 

perspektiv, tidigare forskning och övrig bakgrundslitteratur.   

7.1.1 Personcentrerad förhållningsätt 

I resultatet framkom det i flera studier att ett område personcentrerad omvårdnad lägger 

fokus på att tillgodose personens behov och önskningar. För att minska stress och obehag i 

samband med dusch individanpassades omvårdnaden från varje persons individuella behov. 

I duschen använde vårdpersonalen varma filtar, försiktig massage, ett milt bemötande och 

favorit duschprodukter och distraherade uppmärksamheten åt ett annat håll.  Det framkom 

också att vårdpersonalen skulle tillgodose personens behov till exempel vakna när de ville 

och spela musik i förväg. Vilket kan knytas samman med Ekman, et al (2012) som belyser att 

personcentrerad omvårdnad grundar sig på personens individuella behov. Genom 

individualisera omvårdnaden blir personen delaktig i sin vård. I resultatet visade att 

personcentrerad omvårdnad jämfört med standard bad som innebar att duscha personen 

med befintliga kunskaper förändrade hur vårdpersonalen gav vård där de bemötte personen 

som en individ och därmed minskade även aggressionen. Dessutom förändrades 

vårdpersonalens attityder efter att ha fått utbildning i personcentrerat omvårdnad till att inte 

närma sig personerna med demens som objekt. Det kan sammankopplas med tidigare 

forskning där det framkom att ett personcentrerad förhållningsätt gav mer positiva attityder 

från vårdpersonalen. De såg personen framför demenssymtomen och bemötte personen som 

en individ (Pope, 2012).  

 

I resultatet framkom en personcentrerad miljö kunde stärka personens identitet genom att 

personliga saker som fotografier, möbler, dekorationer användes och andra ting som 

personen kände igen sedan tidigare. Det kan knytas an till Edvardsson (2010) som anser att 

miljön ska vara anpassad så att personen känner sig hemma samt är med och påverkar. Det 
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skapar förutsättningar för att personen känner sig välkommen och att gemenskap kan 

skapas. Resultatet visade också att miljön ska vara inspirerande av minnessaker bör den 

också vara enkelt utformad så att den som lider av demens inte får för många intryck och blir 

förvirrad. Skog (2009) anser dock att personer som lever med demens ska leva i en 

stimulerande miljö, men anser att ändring av miljön kan förvärra personen situation och 

påverka dennes beteende. 

 

I resultatet framkom hur en restriktiv miljö kan bidra till att personer som lever med demens 

kan bli aggressiva. En personcentrerad miljö lämpar sig bättre eftersom den är anpassad efter 

personens behov och det kan resultera i mindre aggression. Det kan knytas ihop med Roberts 

et al. (2014) tidigare forskning där deras ABLE modell, den bygger på personcentrerad vård 

med Montessori aktiviteter vilket förändrade miljön för att tillgodose personen och deras 

anhörigas behov från att ha varit klinisk sjukvårdsmiljö till en hemtrevlig och färgstark miljö 

utarbetad för att stödja minnet och den boendes förmågor. 

7.1.2 Betydelse av personens resurser 

Resultatet visar i flera studier att personens livshistoria kan användas för att se personen 

bakom demenssjukdomen. Vid demenssjukdom är det vardagliga ting som förändras i livet. 

För personer med demens försämras t.ex. kognitiva förmågan, reducerad autonomi, 

relationer till anhöriga och omgivningens synsätt (Markusson et al., 2011). Enligt 

socialstyrelsen (2014) finns det idag cirka 160 000 som lever med demens i Sverige och 

många av dessa personer blir inte sedda för vilka de egentligen är. I resultatet framkom att 

när livshistorien använts kunde ses exempel på hur personen hade varit innan sjukdomen. 

Det stämmer överens med studien av Morgan & Yoder (2012) från tidigare forskning vilket 

visar att i den personcentrerade omvårdnaden delar personens unika berättelse för att få tillit 

och förtroende och det bidrar till att personen blir sedd som individ och inte blir bortglömd. 

Resultatet belyser att livshistorien har fördelar för den som lever med demens kan 

livshistorien göra att personen känner tillfredsställelse med sitt liv och för vårdpersonalen 

som kan se person är trots agitation och ångest. Det framkom att där vårdpersonalen 

beskriver ett exempel där en persons beteende som ibland verkade aggressiv hjälpte 

livshistorien till att förstå mer om människan att innan sina demenssymtom var han trevlig, 

hjälpsam och älskade sin familj. I tidigare forskning påpekar Blomsjö et al. (2006) att ibland 

kan vårdpersonalen utgå från vad personen berättat tidigare. Dock kan människor ändra sina 

preferenser när de blir äldre och lever med demens och det bör vårdpersonalen ta hänsyn till. 

Resultat visade att kunskapen från livsberättelsen att personens behov och intressen kunde 

tillgodoses. Men det är individen själv som uppfattar om det leder till välbefinnande enligt 

Costanza et al. (2007). 
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Resultatet i studier visade det att de som fick utbildning i personcentrerad omvårdnad fick 

bättre förhållningsätt till personer som lever med demens. Vårdpersonalen lärde sig ta hjälp 

av personens livshistoria vilket resulterade att de såg personen bakom demenssymtomen. 

Livshistorien hjälpte vårdpersonalen att ta reda på behov och intressen hos personen som 

därmed kunde öka välbefinnandet. Resultatet visade även att vårdpersonalen kunde dela 

kunskap om personen och därmed se individen i annat ljus. Detta kan knytas samman med 

tidigare forskning där Pope (2012) ansåg att personcentrerad omvårdnad kan förbättra 

vårdpersonalens attityder och upptäcka personen bakom demenssymtomen. Att involvera 

anhöriga i omvårdnaden gav information om personens intressen och behov och kan hjälpa 

till och forma vårdplaner. I flera studier visade att vårdpersonalen bör känna till personens 

behov och intressen, som är en viktig del i personcentrerad omvårdnad. Att känna till behov 

och intressen ger förutsättningar för att personen ska uppleva livskvalitet. 

Omvårdnadsteoretikern Parse (2013) belyser dock att människan definierar vad livskvalitet 

innebär och bör fråga vad livskvalitet är för denne i nuet. Det skapar förutsättningar för att 

bemöta aggressivitet genom att skapa en trygg kontakt. Resultatet framkom att när 

vårdpersonalen genomgick utbildning i personcentrerad omvårdnad och förstod dess 

innebörd ledde till det att arbetet underlättades. Det ledde även till bättre förståelse för 

personernas beteenden. Ibland hände det att vårdpersonalen själva framkallade beteendet till 

exempel genom att vara stressade. Tålamod hjälpte vårdpersonalen att minska agitationen 

och motståndet till vård vilket gav effekt på att mindre läkemedel behövde användas. De 

lärde sig även att se personen bakom demenssymtomen och att det var viktigt att låta 

personerna vara självständiga till exempel låta individen ta på sig själv även om det tar lite 

längre tid. I resultatet framkom att personcentrerat förhållningssätt har förmåga att få 

personer som lever med demens mera aktivt deltar i vardagliga aktiviteter och har högre 

livskvalitet. Det överensstämmer med Skog (2009) där livskvalitet har ett samband med att 

kunna vara aktiv och som anser att meningsfulla aktiviteter ger glädje för ögonblicket och är 

en väg att höja livskvalitet. Detta överensstämmer med resultatet där studier beskriver att 

personcentrerad omvårdnad är att utföra dagliga aktiviteter som promenader, sällskapsspel 

och kyrkobesök tillsammans. De som hade deltagit i flera dagliga aktiviteter bedömdes ha 

bättre kognitiv förmåga. I resultatet framgick att personcentrerad omvårdnad främjade 

självständighet hos personer med demens och gav ett positivt resultat. Det visade sig att 

samband fanns där vårdpersonalen stödde personerna att utföra aktiviteter mer självständigt 

kunde de i större utsträckning äta, dricka och gå på toaletten mer självständigt. Det kan 

sammankopplas med Parse (2013) teoretiska perspektiv som anser att i ögonblicket finns en 

enkel oförutsägbar personlig kraft och livskvalitet växer fram i vardagliga situationer. I 

tidigare forskning anser Robinson et al (2008) också att personcentrerad omvårdnad 

individanpassar omvårdnaden efter varje persons behov och därmed får personen delaktig i 
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sin omvårdnad. Resultatet visade att livskvalitet bedömdes vara högre hos personer som i 

större utsträckning deltog i meningsfulla aktiviteter än de som deltog i mindre omfattning. 

Det kan sammankopplas med Skog (2013) som belyser att tidigare intressen som personen 

hade innan sjukdomen kan ge tillfredsställelse trots nedsatt kognitiv förmåga. 

 

Resultatet visade för att känna gemenskap och delaktigt beskrevs att det var viktigt att det 

hände något kring personer som lever med demens. Möjligheten att kunna delta i grillfester 

och firandet av nationella evenemang, vilket skapade en atmosfär av atmosfär av liv, 

gemenskap och delaktighet på boendet. Det kan knytas samman med Kitwood (1997) som 

anser att meningsfullt liv, goda relationer är en del som belyses i den personcentrerade 

omvårdnaden. Parse (2013) lyfter fram att det är personens subjektiva åsikt i nuet som avgör 

vad livskvalitet är för personen. I flera studier framkom det att delaktighet är en viktig del i 

personcentrerad omvårdnad. Att vara delaktig i beslut vem personen med demens vill 

spendera tid med samt vara med och vara med att planera aktiviteter. Det skapade 

välbefinnande och förutsättning för social gemenskap. Det överensstämmer med Hälso- och 

sjukvårdslagen 1982:763 § 2a ska patientens vård bygga på självbestämmande och integritet 

samt bygga på goda kontakter mellan vårdpersonalen och patienten. I tidigare forskning 

bekräftade flera studier att personcentrerad omvårdnad bygger på delaktighet (Brooker, 

2004; McCormack & McCance, 2006; Robinson et al., 2008; Morgan & Yoder, 2012). 

Därmed kan personen påverka sin egen omvårdnad (Robinson et al., 2008). En svaghet i 

resultatet är att flera studier i examensarbetet har använt sig till största delen av 

vårdpersonalens eller anhörigas åsikter och inte personer som lever med demens subjektiva 

åsikt. Det går att knyta an till Parse (2013) omvårdnadsteori där denne betonar att det är 

människan som anser vad livskvalitet är i nuet som är i ständig förändring. Att använda 

livshistorien innebär att få reda på vad personen gillade att göra i dåtid.  Resultatet av 

examensarbetet visar att personcentrerad omvårdnad är överförbar till andra vårdenheter. I 

personcentrerad omvårdnad är hörnstenen att ta hänsyn till de psykiska, fysiska och sociala 

behoven som ger bekräftelse, aktivitet, stimulans och trygghet (Marcusson et al., 2011). 

Brooker (2004) har även i tidigare forskning definierat vad personcentrerad omvårdnad 

innebär med sin V.I.P. S modell. Där V.I.P.S står för att: Värdesätta personer som lever med 

demens och personer som vårdar dem, behandla och bemöta personer som individer, se 

världen utifrån den demensdrabbades perspektiv, ett positivt socialt klimat för den med 

demens att uppleva välbefinnande i. I resultatet framkom det att vårdpersonalen värdesatte 

personerna genom ta del av deras livshistoria förstod de vem människan var innan 

sjukdomen och bemötte dem som individer. Examensarbetets resultat kan få betydelse för 

omvårdnaden i ett annat förhållningsätt. Detta innebär att vårdpersonalen ser personen i ett 

annat ljus med hjälp av till exempel livshistorien och utifrån individuella behov och skapa 
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nya metoder för att göra omvårdnaden behaglig, trevlig, ökar välbefinnandet och eventuellt 

livskvalitet.   

7.2 Metoddiskussion 

Examensarbetets avsikt var inledningsvis att göra en kvalitativ intervjustudie, men när 

tidsramen som fanns till förfogande inte räckte till ansåg uppsatsförfattarna att underlaget 

för intervjupersonerna skulle bli för tunt. Vilket skulle påverka på resultatets trovärdighet 

och av den anledningen ansåg uppsatsförfattarna att en litteraturöversikt var den lämpligaste 

metoden där validiteten blir högre. Fördelen hade dock med en intervjustudie varit att få 

personernas upplevelser och erfarenheter av vad personcentrerad omvårdnad innebär samt 

vilka positiva och negativa effekter. Uppsatsförfattarna valde att göra en litteraturöversikt 

enligt Friberg (2006) där kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades. Att inkludera 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar i examensarbetet ger en annan tyngd än att bara 

förhålla sig till en typ av studier. Kvantitativa artiklar ger större metodisk betydelse medan 

kvalitativa ger bättre förståelse för fenomenet (Polit & Beck, 2012).  I en litteraturöversikt fås 

en vägvisning vad de flesta forskningsresultaten visar vilket ger bättre reliabilitet än en studie 

med enbart intervjuer. Kvantitativa artiklar gav en bild från mätningar och jämförelsevis 

kunde urskilja om personcentrerad omvårdnad var bättre än standard vård och om det ledde 

till bättre livskvalitet (Segersten, 2006). De kvalitativa kompletterade de kvantitativa 

artiklarna då de beskrev människors upplevelser, erfarenheter och behov som inte går att 

beskriva med siffror. Utifrån denna motivering valde uppsatsförfattarna en blandning av 

kvantitativa och kvalitativa artiklar samt för att få en helhetsbild över det aktuella 

forskningsläget. Fördelen med att använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar är att 

kunna beskriva data utifrån olika perspektiv. Där kvantitativa data genom mätningar och 

kvalitativa av upplevelser vilket ger en omfattande bild av problemområdet. En nackdel med 

examensarbetet är att det bygger på redan analyserat data i form av vetenskapliga artiklar 

istället för att samla in egen data och göra en empirisk studie. Det skulle ge ett resultat med 

ny insamlad data och där med bli nyutkommen forskningen med aktuella synpunkter för 

nuvarande tidsperiod. Valet blev istället en litteraturöversikt då uppsatsförfattarna ansåg att 

intervjua personer med demens bedömdes allt för komplicerad uppgift på grund av att de 

ofta har svårt att uttrycka sig verbalt och sammanhängande. Cinahl Plus och PubMed 

användes vid sökning av vårdvetenskapliga artiklar som är databaser inom det 

vårdvetenskapliga området. De artiklar som exkluderades var reviews och som inte fanns i 

full text. Uppsatsförfattarna valde full text i sökningen men trots det fick en de av artiklarna 

exkluderas på grund ut av att de inte fanns tillgängliga i full text. Ett annat inklusionskriterier 

var att abstract skulle finnas tillgängligt och artiklar utan abstract exkluderades i första delen. 

https://www.google.se/search?espv=2&biw=2054&bih=965&q=inklusionskriterie&spell=1&sa=X&ei=pQkPVZfYEam6ygP3iIHwBQ&ved=0CBkQBSgA
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Nackdelen att använda full text och abstract tillgängligt är att relevanta artiklar kan ha 

uteslutits och resultatet skulle ha kunnat ha blivit annorlunda. Samtidigt måste sökningen ha 

någon form av struktur för att resultatet ska bli relevant. I sökningen begränsades antalet 

sökord som ansågs relevanta för examensarbetet. Sökord som användes var dementia, 

person-centred, person-centered, well-being, quality of life, nursing, nurse, approach, 

activities, behavior och training. Sökorden kombinerades i olika kombinationer och flera av 

artiklarna påträffades under flera av de olika kombinationerna, det visar att examensarbetet 

använt sig av relevanta sökord. Det innebär dock inte att fler relevanta artiklar kunde fåtts 

fram om fler databaser används samt om Alzheimer lagts till som sökord i kombination med 

andra. Examensarbetet har använt sig av artiklar upp till 11 år gamla. I den sista 

artikelsökningen som åldersspannet utökades från 10 till 11 år gamla. En utökning av 

artikelsökningen med ett år ansågs inte påverka resultatet. Däremot 12 år och uppåt drogs 

gränsen för vad som anses som aktuell forskning. Uppsatsförfattarna ansåg att det var rimligt 

och inte påverkade examensarbetes validitet. 

I examensarbetet inkluderades artiklar från USA, Kanada, Sverige, Norge, Nederländerna 

och Storbritannien. Uppsatsförfattarna anser att dessa länder har jämförbart likvärdig 

demenssjukvården som finns i Sverige. Det kan finnas en del kulturella skillnader vilket kan 

ses som en svaghet i examensarbetet, men de kulturella skillnaderna har uppsatsförfattarna 

bedömt vara små och påverkar inte resultatet i större utsträckning. Att begränsa artiklarna 

till enbart Sverige var inte genomförbart då det inte finns tillräckligt med underlag för detta 

och då examensarbetet skulle begränsats till aktuell forskning. Tillförlitligheten och 

trovärdigheten i detta examensarbete är tämligen starkt då enbart primära källor och inga 

reviews analyserats. Att använda Friberg (2006)  litteraturöversikt där fynden som svarar på 

examensarbetets syfte sammanställs i ett resultat gör risken till fel tolkning minimal där 

fynden stryks under efter examensarbetets syfte. Uppsatsförfattarna har med noggrannhet 

motiverat och beskrivit urval, datainsamling och analys som ger examensarbetet stark 

tillförlitlighet och trovärdighet. 

Examensarbetes resultat är överförbart till svensk demenssjukvård då artiklarna är hämtade 

från Sverige eller länder som bedömts ha små kulturella skillnader och liknande 

demenssjukvård. Personcentrerad omvårdnad är globalt förankrat och det finns även en del 

tidigare studier ifrån Sverige som anses likvärdiga. Examensarbetet resultat är överförbart 

och kan användas inom demenssjukvården i Sverige och i andra länder därför att 

personcentrerad omvårdnad är globalt förankrat. Uppsatsförfattarnas har varit objektiva och 

inte lagt in sina egna värderingar och åsikter vilket ger examensarbetet stark reliabilitet. 
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7.3 Etikdiskussion 

För att beskriva de etiska aspekterna av examensarbetet har styrdokument och etiska 

riktlinjer enligt CODEX (2014a) och Codex (2014b) använts och som avslutas i en slutsats. 

Uppsatsförfattarna har inte upplevt eller stött på några etiska problem under 

arbetsprocessen med detta examensarbete. Artiklarnas resultat har redovisats och inget har 

exkluderats på grund av egna åsikter och värderingar. Citaten är på originalspråk för undvika 

att feltolkningar och därmed undviks felciteringar. Inget av resultatet har feltolkats eller 

förvrängts och den valda analysmetoden har gjort risken för att feltolkningar är obefintlig. 

8 SLUTSATS 

Examensarbetets resultat visar att personcentrerad omvårdnad är effektivt förhållningsätt 

där personer som lever med demens i större utsträckning deltar i fler aktiviteter, bedöms ha 

ett ökat välbefinnande och högre livskvalitet än boende med mindre personcentrerade poäng. 

 Personcentrerad omvårdnad minskar BPSD, obehag samt ökar välbefinnande och 

livskvalitet. Dessutom har det en inverkan på vårdpersonalen som ser personer med demens 

i ett annat ljus, vilket påverkar omvårdnaden i en positiv riktning. Personcentrerad 

omvårdnad höjer livskvalitén genom att ta tillvara på livshistorien från individen. Där 

vårdpersonalen kan få betydelsefull information om personens behov och intressen. I 

resultatet framkom att personcentrerad omvårdnad handlar om att se människan bakom 

sjukdomen. Personcentrerade omvårdnaden belyser vikten av meningsfulla aktiviteter och 

miljön spelar en viktig roll för individens upplevelse av välmående och livskvalitet. Vidare 

styrker examensarbetet de Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 

(Socialstyrelsen, 2010). Uppsatsförfattarna vill med detta examensarbete öka 

vårdpersonalens kunskap och förståelse om vilken betydelse personcentrerad omvårdnad har 

för personer som lever med demens. Detta genom belysa vilka aspekter i den 

personcentrerade omvårdnaden som bidrar till att personen kan uppnå livskvalitet, 

välbefinnande samt trygghet och tillit. 



30 

9 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Uppsatsförfattarna föreslår vidare forskning kring personens upplevelse av personcentrerad 

omvårdnad. Mer forskning föreslås även kring vårdpersonalens uppfattning av 

personcentrerad omvårdnad och hur det påverkar omvårdnaden av personer som lever med 

demens. 
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framework for 
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Rösvik, J., 
Kirkevold, M., 
Engedal, K., 
Brooker, D & 
Kirkevold, O. 
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People Nursing 
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Land: Norge 
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utvärdering efter 
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metoden för personer 
med demens. 
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personer. Antalet 
patienter var 67 och 55 
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bathing 
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CM., Stewart BJ & 
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Barrick AL., Rader 
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Nursing 
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behandlade huruvida 
vårdbiträden som fått 
utbildning i ett 
personcentrerat 
förhållningssätt med 
duschning och 
handduksbad 
förbättrade sitt 
omvårdnadsbeteende
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kontrollerad studie, 
crossover design. 
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vårdbiträden och 67  
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som fått 
utbildning i 
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beteende 
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och lätthet. Den 
personcentrerad
e omvårdnaden 
förändrade de 
aggressiva 
patienternas 
beteende under 
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Nursing 
 
Årtal: 2010 
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utvärdera hur en 
dagvårdsprogram i 
personcentrerat 
förhållningsätt och 
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self and 
normality: person-
centred care as 
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people with 
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beskriva innehållet i 
personcentrerad 
omvårdnad som 
beskrivs av personer 
med demens, 
familjemedlemmar 

Kvalitativ design  
Deltagare: 37 
vårdpersonal, 11 
patienter och 19 
anhöriga. 

Resultaten 
visade att 
personcentrerad 
vård var att 
främja en 
fortsättning av 
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family members 
and aged care 
staff. 
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Edvardsson, D. 
Fetherstonhaugh, 
D & Nay, R 
 
Tidskrift: 
Journal of Clinical 
Nursing 
 

Årtal: 2010 

Land: Sverige 

och personal i äldre 
vård. 
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innehållskatego
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fortsatt 
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A survey of staff 
attitudes and 
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settings 
 
Författare: 
Pulsford, D., 
Duxbury, J. A & 
Hadi, M. 
 
Tidskrift: 
Journal of 
Psychiatric & 
Mental Health 
Nursing 
 
Årtal: 2011 
 
Land: 
Storbritannien 

Att utforska 
personalens syn på 
aggressivt beteende 
hos personer med 
demens och vilka 
strategier 
vårdpersonalen 
arbetade efter för att 
minska detta 
beteende. 

Kvantitativ design. 
52 deltagare 

Resultaten 
visade att 
personalen som 
hade positivt 
förhållningsätt 
på 
personcentrerad 
vård gav 
positiva resultat 
i förebyggande 
och hantering 
av aggression. 
Detta på grund 
av personalens  
attityder. 
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Titel: Nursing 
assistants’ 
behaviour during 
morning care: 
effects of the 
implementation of 
snoezelen, 
integrated in 24-
hour dementia 

Undersöka effekten 
av personalens 
beteende i samband 
med morgonvård hos 
personer med 
demens. 

Kvantitativ, 
kvasiexperimentell 
studie. 
Experiment grupp 
Förtest 57, Post-test 60 
Kontrollgrupp: förtest 
60 Post-test 61 

Införandet av 
snoezelen, 
sinnesstimuleri
ng med 
Personcentrerat 
förhållningssätt 
resulterade i en 
bättre   alitet i 
  r en   r  e 
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Författare: 
van Weert, J., 
Janssen,, Van 
Dulmen, A., 
Spreeuwenberg, 
P., Bensing, J & 
Ribbe, M. 
 
Tidskrift: 
Patient Education 
& Counseling 
 
Årtal: 2006 
 
Land: 
Nederländerna 

demens sjuka. 

Titel: Effect of 
Person-Centred 
Showering and the 
Towel Bath on 
Bathing – 
Associated 
Aggression, 
Agitation and 
Discomfort in 
Nursing Home 
Residents with 
Dementia: A 
Randomized 
Controlled Trial. 
 
Författare: 
Sloane PD., 
Hoeffer B., 
Mitchell CM., 
McKenzie DA., 
Barrick AL., Rader 
J., Stewart BJ., 
Talerico KA., 
Rasin JH., Zink 
RC & Koch GC. 
 
Tidskrift: 
Journal of the 
American 
Geriatrics Society 
 
Årtal: 2004 
 
Land: USA 

Att utvärdera 
effekten av två icke-
farmakologiska 
metoder för att 
minska agitation, 
aggression och 
obehag hos personer 
med demens. De 
tekniker som 
utvärderades var 
personcentrerad 
dusch och handduks- 
bad. 

En randomiserad 
kvantitativ studie 
 
Deltagare: 69 patienter 
och 37 vårdbiträden 

Personcentrerad 
omvårdnad i 
dusch och 
handduksbad är 
effektiva 
metoder för att 
minska 
agitation, 
aggression, och 
obehag vid bad 
för personer 
med demens. 

H 

Titel: Everyday Att utforska Kvantitativ De invånare I 
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activities for 
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residential aged 
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centeredness and 
quality of life 
 
Författare: 
Edvardsson, D., 
Petersson, L., 
Sjogren, K., 
Lindkvist, M 
& Sandman, P-O. 
 
Tidskrift: 
International 
Journal of Older 
People Nursing 
 
Årtal: 2014 
 
Land: Sverige 

deltagande i 
vardagliga aktiviteter 
för boende med 
demens i ett urval 
av svenska  
äldreboenden och att 
utforska om 
patienterna som 
deltog i vardagliga 
aktiviteter bodde i 
fler personcentrerade 
boenden och eller 
hade högre 
livskvalitet som 
jämfört med 
patienter som inte 
deltog i de dagliga 
aktiviteterna. 

tvärsnittsdesign  
Deltagare: 1471 

som hade 
deltagit i 
vardagliga 
aktiviteter 
bodde i fler 
personcentrerad
e boenden och 
hade signifikant 
högre 
livskvalitet och 
högre kognitiva 
poäng jämfört 
med dem 
personerna som 
inte hade 
deltagit i 
vardagliga 
aktiviteter. 

Titel: The use of 
life story work 
with people with 
dementia to 
enhance person-
centred care 
 
Författare: 
McKeown J., 
Clarke A,. Ingleton 
C., Ryan T 
& Repper, J 
 
Tidskrift: 
International 
Journal of Older 
People Nursing 
 
Årtal: 2010 
 
Land: 
Storbritannien 

Syftet att undersöka 
och använda 
livshistorien i arbetet 
och hur det påverkar 
deltagarna och 
omvårdnaden 

Kvalitativ fall studie. 
Deltagare: fyra 
personer med demens 

När personalen 
använde den 
dementa 
personens 
livshistoria fick 
de bättre 
förståelse för 
patienten. 

J 

Titel: Using 
drama to improve 
person-centred 
dementia care 
  
Författare: 
Kontos PC., 

Att med hjälp av 
drama lära 
personalen 
personcentrerad 
omvårdnad 

Kvalitativ studie 
Deltagare: 24  

Drama var 
effektivt som en 
pedagogisk 
metod och 
bidrog till 
genomförandet 
av 

K 
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Mitchell GJ., 
Mistry B & Ballon 
B. 
 
Tidskrift: 
International 
Journal of Older 
People Nursing 
 
Årtal: 2010 
 
Land: Kanada 

personcentrerad 
strategi i 
praktiken. 
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37 33 5 3 Promoting a continuation of 
self and normality: person-
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Publication 
11 years, 

3 3 1 0 Effect of Person-Centred 
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PUBMED Dementia 
AND 
person-
centred 
AND 
nurse 

Peer 
reviewed, 
Abstract, 
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PUBMED dementia 
AND 
person-
centred 
AND 
quality of 
life AND 
activities 

Peer 
reviewed, 
Abstract, 
 Full text, 
Publication 
5 years, 

8 6 2 1 Everyday activities for people 
with dementia in residential 
aged care: associations with 
person-centredness and quality 
of life. 

PUBMED dementia 
AND 
person-
centred 
AND 
nursing 
AND 
behavior 
AND 
quality 

Peer 
reviewed, 
Abstract, 
Full text, 
Publication 
5 years, 

14 12 2 1 Resultat 
Nursing assistants’ beha iour 
during morning care: effects of 
the implementation of 
snoezelen, integrated in 24- 
hour dementia care 

PUBMED dementia 
AND 
person-
centered 
AND 
approach 
AND 
training 

Peer 
reviewed, 
Abstract, 
Free Full 
text, 
Publication 
10 year, 

9 9 3 2 Assisting cognitively impaired 
nursing home residents with 
bathing: effects of two bathing 
interventions on caregiving 
                                                     . 
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