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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Årligen ökar antalet personer med demenssjukdom. Hos personer med 

demenssjukdom förekommer symtom såsom kognitiv svikt, nedsatt minne och tecken på 

aggressivitet. Symtomen förvärras i samband med sjukdomens utveckling vilket gör att 

vårdbehovet hos personer med demenssjukdom ökar successivt. Problem: Det förekommer 

ibland låg grad av delaktighet, bristande initiativ förmåga och nedsatt förmåga att fatta reella 

beslut hos personer med demenssjukdom. För en del personer med demenssjukdom leder 

framträdande symtom till frånvaro i sociala sammanhang och aktiviteter. Syfte: Syftet var 

att beskriva hur vårdpersonal kan främja delaktighet för personer med demenssjukdom. 

Metod: Allmän litteraturöversikt med deskriptiv design. 11 artiklar med kvalitativa och 

kvantitativa ansatser. Resultat: Delaktigheten främjades för personer med demenssjukdom 

genom musik och sång genom förbättrad kommunikation och minskning av symtom såsom 

aggressivitet. Vårdmiljön visade sig ha betydelse då vårdpersonal på mindre boenden 

upplevde att de uppmärksammade varje person med demenssjukdom i högre grad än på 

större boenden. Delaktighet främjades även genom individuellt anpassad vård där individens 

resurser tillvaratogs. Slutsatser: Vårdpersonalens kunskap och tillvägagångssätt har 

betydelse för hur delaktighet främjas för personer med demenssjukdom. 

Nyckelord: Allmän Litteraturöversikt, delaktighet, personer med demenssjukdom, 

vårdpersonal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Annualy the number of people with dementia is increasing. In people with 

dementia sympthoms such as cognitive impairment, impaired memomy and sign of 

aggressiveness is seen. The sympthoms worsen related to the development of the disease 

which means that the need of care of people with dementia is increasing gradually. 

Problem: Sometimes it appears a low degree of participation, lack of initiative and 

sometimes impaired ability to make real decisions in people with dementia. For some people 

with dementia the appearing sympthoms leads to abscent from social settings and activities. 

Aim: The purpose was to describe how nursing staff can encourage participation in people 

with dementia. Method: General literature overview with descriptive design. 11 articles with 

qualitative and quantitative approaches. Results: Participation was encouraged for people 

with dementia through music and song by improved communication and a reduce of 

symptoms such as aggressiveness. The care environment turned out to have importance 

when nursing staff in smaller nursing homes experienced that they could pay attention to 

every person with dementia in higher level than on regular nursing homes. Participation was 

also encouraged through individualized care by the utilization of individual resources. 

Conclusions: The nursing staff knowledge and approaches have meaning for how 

participation can be encouraged in people with dementia.  

Keywords: General literature overview, participation, people with dementia, nursing staff
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1 INLEDNING 

I Sverige har idag ungefär 160 000 personer demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2014). 

Demenssjukdom medför bristande initiativförmåga, försämrad minnesfunktion och 

personlighetsförändring. Personer med demenssjukdom vårdas i sina privata hem, på 

särskilda boenden och på vårdavdelningar av både närstående och vårdpersonal. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen på sjuksköterskeprogrammet har vi uppmärksammat att 

personer med demenssjukdom på vårdavdelningar och särskilda boenden ibland har svårt att 

delta i aktiviteter och sociala sammanhang. Under den verksamhetsförlagda utbildningen 

och tidigare arbeten har vi även uppmärksammat att personer med demenssjukdom ibland 

visar ilska, ledsamhet, oro eller rädsla i vårdsituationer. Sådana vårdsituationer upplever vi 

förvärras om vårdpersonal brister i kunskap gällande förhållningssätt i omvårdnaden 

gentemot personer med demenssjukdom och forcerar handlandet. Vi ställer oss därför frågan 

hur negativa vårdsituationer kan undvikas genom att vårdpersonal främjar delaktighet för 

personer med demenssjukdom. Förhoppningen är att ökad kunskap i främjandet av 

delaktighet för personer med demenssjukdom bidrar till att vårdpersonal får möjlighet att 

skapa bättre förutsättningar för delaktighet. Detta leder förhoppningsvis till att personer med 

demenssjukdom blir mer involverade i det dagliga livet och erhåller därmed ett ökat 

välbefinnande.  

Idén till examensarbetet kommer från ett intresseområde framlagt av Anneli Blom, 

vårdutvecklare på Landstinget Västmanland. Intresseområdet handlar om delaktighet i 

vården och vilka möjligheter respektive hinder som finns för patienter. Utifrån detta har vi 

valt att fokusera på hur vårdpersonal kan främja delaktighet för personer med 

demenssjukdom i examensarbetet. Denna kunskap tror vi är viktig för personer med 

demenssjukdom, närstående och vårdpersonal.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs demenssjukdomar, definition av delaktighet och sjuksköterskans 

ansvar enligt lagar och styrdokument. Detta följs av tidigare forskning, avsnitt om 

vårdteoretiskt perspektiv där delar av Katie Erikssons teori framkommer och slutligen 

presenteras problemformulering och syfte. 

I examensarbetet används termen vårdpersonal vilket innefattar; sjuksköterskor, 

undersköterskor och vårdbiträden. 
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2.1 Demenssjukdom  

Enligt World Health Organisation [WHO] (2015) har ungefär 47.5 miljoner människor 

demenssjukdom i världen, varje år diagnostiseras nästan åtta miljoner människor. 

Demenssjukdom betraktas som en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige (Ragneskog, 

2013). I Sverige lever ungefär 160 000 personer med demenssjukdom med en årlig incidens 

på 25 000 personer. År 2050 förväntas antalet fördubblats (Socialstyrelsen, 2014).  

2.1.1 Olika typer av demenssjukdomar och symtom 

Demenssjukdom är ett samlingsnamn för olika sjukdomar som påverkar hjärnans normala 

funktioner vilket kännetecknas av att personen som blivit diagnostiserad utvecklar kognitiv 

svikt, försämrad minnesfunktion och nedsatt kommunikation- och orienteringsförmåga. 

Detta kan medföra att personens initiativförmåga minskar. Andra symtom vid 

demenssjukdom är personlighetsförändringar, brist på empati och social förmåga, glömska, 

depression, vanföreställningar etc. (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2006). Personer med demenssjukdom kan även få svårigheter i förståelse och tolkning av 

omvärlden vilket kan leda till oro och missförstånd. Kommunikationssvårigheterna och den 

nedsatta tolkningsförmågan av omvärlden kan resultera i agiterat beteende. På grund av 

kommunikationssvårigheter kommunicerar vissa personer med demenssjukdom genom 

beteende och detta kan påverka relationer med personer i deras närhet (Basun, Skog, 

Wahlund och Wijk, 2013). Det finns olika typer av demenssjukdom och symtomen förvärras i 

samband med att sjukdomen utvecklas. Demenssjukdom delas in i olika grader såsom mild, 

måttlig och svår demenssjukdom (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2011; Ragneskog, 

2013). Vid mild demenssjukdom klarar personen oftast av att bo hemma och har oftast 

nedsatt korttidsminne (Ragneskog, 2013). Mild demenssjukdom kan yttra sig genom att 

personen med demenssjukdom upprepar frågor (Markusson et al., 2011). Vid måttlig 

demenssjukdom försämras initiativförmågan, minnet och förmågan att utföra enklare saker. 

Personer med måttlig demenssjukdom är oftast i behov av ökad hjälp. Vid svår 

demenssjukdom uppstår svårigheter i rörelser och tal vilket leder till svårigheter i att utföra 

aktiviteter i dagliga livet såsom att äta självständigt (Marcusson et al., 2011; Ragneskog, 

2013). Då svårigheter i rörelser uppstår kan det leda till att personen blir sängbunden eller 

får behov av rullstol. Omvårdnadsbehovet ökar i och med kroppens avtackling vilket ofta 

leder till att personen flyttar till särskilt boende eller grupphem (Marcusson et al., 2011).  

Den vanligaste typen av demenssjukdom är Alzheimers sjukdom vilken är den fjärde 

vanligaste dödsorsaken i Sverige (Ragneskog, 2013). Sjukdomsförloppet vid Alzheimers 

sjukdom är progressivt och delas in i tre faser. Det inleds smygande med sviktande minne 

och oro vilket därefter i andra delen av sjukdomsförloppet övergår till att det sviktande 

minnet gradvis ökar och nedsatt initiativförmåga tillkommer tillsammans med 

språkstörningar. Under senare delen av sjukdomsförloppet tillkommer beteendeförändringar 

vilka yttrar sig genom tillbakadragenhet, aggressivitet, störningar i sömnrytmen och även 

syn- och hörselhallucinationer (Basun et al., 2013). En annan typ av demenssjukdom är 

vaskulär demenssjukdom och är den näst vanligaste typen av demenssjukdom i Sverige 

(Ragneskog, 2013). Symtomen vid vaskulär demenssjukdom kan te sig annorlunda då 
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symtomen varierar med milda eller grova försämringar. Depressioner är vanligt 

förekommande symtom vid vaskulär demenssjukdom. Hos en del personer med vaskulär 

demenssjukdom kan sinnesstämningen variera under dygnet. Skillnaden mellan Alzheimers 

sjukdom och vaskulär demenssjukdom är att vaskulär demenssjukdom har ett snabbt 

insjuknande, ojämnt förlopp samt symtom såsom ojämn nedsatt kognitiv förmåga (Basun et 

al., 2013). Frontallobsdemens är en annan typ av demenssjukdom vilken utvecklas under 

flera års tid. Vanliga symtom vid frontallobsdemenssjukdom är aggressivitet, 

personlighetsförändringar, språkstörningar och ett förändrat matbeteende. I början av 

sjukdomen får personerna oftast nedsatt förmåga i sin sociala funktion och bisarra beteenden 

kan förekomma. Känslomässig avtrubbning, oförmåga att ta hand om sin personliga hygien 

och inkontinens är andra förekommande symtom (Ragneskog, 2013). Den nyligen upptäcka 

och senaste typen av demenssjukdom kallas för Lewy-body demens och har visat likheter 

med Parkinsons sjukdom då det medför skakningar. Övriga utmärkande symtom vid Lewy-

body demens är hallucinationer och svimningar (Marcusson et al., 2011).  

2.1.2 Demensutredning och behandling 

Vid minnesstörningar och hög ålder kan demenssjukdom misstänkas och personen bör 

utredas (Ragneskog, 2013). Demensutredning är en förutsättning för att fastställa diagnosen 

(Socialstyrelsen, 2014). Tidig demensutredning är viktig då det ger möjlighet att fastställa 

diagnosen för att ge korrekt information om sjukdomens förlopp och därmed skapa möjlighet 

för personen och dess närstående till förberedelse att eventuellt anpassa livssituationen. 

Syftet med att utreda misstänkt demenssjukdom är även att utesluta andra kognitivt 

sviktande tillstånd såsom konfusion eller utbrändhet. Vid en fastställd demenssjukdom 

bidrar utredningen till att bedöma graden i sjukdomsförloppet. Demensutredningen 

genomförs initialt med noggrann anamnesupptagning för att skapa en övergripande bild över 

sjukdomshistorien. Utifrån sjukdomshistorien kan en preliminär diagnos ställas. Förutom 

anamnes genomförs kroppslig undersökning inriktad på syn-hörselförmågan. Blodprover tas 

för att utesluta kroppsliga rubbningar såsom vitaminbrist vilka kan medföra demensliknande 

symtom. Dessutom genomförs datortomografi (DT) av hjärnan för att utesluta andra orsaker. 

Olika tester för att bedöma kognitiva funktioner är exempelvis MMT eller så kallat Mini-

mental test. Mini-mentaltest är det vanligaste testet vid utredning av misstänkt 

demenssjukdom för att bedöma minnesfunktionen. Då anamnes och den kliniska bilden visar 

tecken på demenssjukdom fortgår därefter demensutredningen med övriga tester (Basun et 

al., 2013). Det är viktigt att ha i åtanke att det kan upplevas påfrestande att genomgå tester 

och utredningar (Socialstyrelsen, 2014). 

Ragneskog (2013) och Basun et al. (2013) beskriver att det inte finns behandling mot 

demenssjukdom där själva sjukdomsförloppet bromsas upp utan enbart symtomlindrande 

behandling. Vid tidigt stadie av Alzheimers sjukdom används olika läkemedel vars syfte är att 

bromsa den kognitiva försämringen och behandla uppkomna symtom såsom depression eller 

ångest. För personer med demenssjukdom är god omvårdnad en viktig aspekt. Även övriga 

studier visar att det inte finns specifik behandling av demenssjukdom men att utvecklingen 

av sjukdomsförloppet går att förebygga med en aktiv och god livskvalitet (SBU, 2006).  
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2.2 Delaktighet 

Begreppet delaktighet handlar om att människan är involverad i sitt eget liv. Delaktighet 

inom vården handlar om att patienten förmår att delta i sin egen vård såsom personlig 

hygien, att äta, av- och påklädsel, sociala sammanhang och andra aktiviteter. Delaktighet 

innefattar även att vården anpassas utifrån individen och att det förekommer respekt för 

patientens självbestämmande, delad information samt uppmuntran till aktivitet hos 

patienten. Däremot kan faktorer såsom patientens kognitiva funktioner eller förmågor att 

fatta logiska beslut bidra till att delaktighet hos patienter varierar (Sahlsten, Larsson, 

Sjöström & Kaety, 2008). 

2.2.1 Delaktighet i relation till självbestämmande  

Delaktighet inom vården innebär exempelvis att ha respekt för patientens självbestämmande 

(Sahlsten et al., 2008). Självbestämmande, även kallat autonomi, förknippas oftast med att 

fatta egna beslut och agera utifrån dessa. Detta behöver dock inte innebära att agera utifrån 

egen vilja. Det finns olika former av självbestämmande, det kan innebära att patienten 

erhåller olika alternativ att välja mellan. Det kan även innefatta att beslut tas av personal 

med mer kunskap inom området för att beslutet ska bli det bästa möjliga för patienten. I 

denna form tar personalen hänsyn till patientens önskningar i möjligaste mån för att bevara 

patientens självbestämmande (Sandman, 2004). 

2.3 Sjuksköterskans ansvar enligt lagar och styrdokument  

I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor framkommer det att sjuksköterskans främsta 

arbetsområden är att hälsan främjas och återställs, att sjukdomar förebyggs och att lidandet 

lindras. Utifrån dessa arbetsområden föreligger det respekt för patienters autonomi, 

patienters mänskliga rättigheter och värdighet oavsett sjukdom, funktionsnedsättning eller 

ålder etc. (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskans huvudsakliga ansvar och 

specialitet är omvårdnaden av patienter. För att varje enskild patient ska vårdas på bästa 

möjliga vis är det viktigt att sjuksköterskan samarbetar och tar del av kunskap från andra 

yrken och professioner inom vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Främjandet av 

goda relationer mellan patient och vårdpersonal ingår i ett kriterium i hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) 2 a§. Ett annat kriterium i hälso-och sjukvårdslagen (1982:763) 2 

a§ är att genomförandet av vården ska leda till att patientens behov tillgodoses och bygga på 

respekt för deras integritet. Patientsäkerhetslagen (2010:659) kap 6 1a §, beskriver vikten av 

att patienten ska vara delaktig i planering och genomförande i den utsträckning som är 

möjlig. Socialstyrelsen (2010) använder begreppet personcentrerad vård för att fokusera på 

personen och inte demenssjukdomen. Detta för att utgå från personens perspektiv och värna 

om dennes upplevelser, känslor och självbestämmande trots den kognitiva nedsättningen. 

Personcentrerad vård innefattar därmed att all vårdpersonal bör bemöta personen med 

demenssjukdom för den han eller hon är och försöka upprätta en god relation. 

Världsuppfattningen, det vill säga, hur människan uppfattar sin omgivning, bör bekräftas och 
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accepteras även hos personer med demenssjukdom då den kan skilja sig åt på grund av 

kognitivt sviktande funktioner (Socialstyrelsen, 2010). 

2.4 Tidigare forskning  

Nedan presenteras tidigare forskning som handlar om sambandet mellan kognitiv förmåga 

och välbefinnande, att leva med demenssjukdom och att vara närstående till en person med 

demenssjukdom.  

2.4.1 Sambandet mellan kognitiv förmåga och välbefinnande 

Demenssjukdom är en av de största orsakerna till funktionsnedsättning hos äldre och leder 

ofta till brist på engagemang och förmåga till eget initiativ (WHO, 2015). En portugisisk 

studie visar att en del personer med demenssjukdom på särskilda boenden uppvisar nedsatt 

kognitiv förmåga och brist i egna initiativ att aktivera sig själva i aktiviteter. En övervägande 

del av personerna med demenssjukdom i studien saknar förmågan att klä på och tvätta sig 

själva samt vara delaktiga i sociala aktiviteter (Rocha, Marques, Pinto, Sousa & Figueiredo, 

2013). En holländsk studie visar att den kognitiva funktionen hos personer med 

demenssjukdom har ett samband med deltagandet i aktiviteter. Personer med 

demenssjukdom vars kognitiva funktion är lägre deltar i genomsnitt mindre än personer med 

demenssjukdom med högre kognitiv funktion. Personer med demenssjukdom påverkas 

positivt av att delta i aktiviteter då deras rastlöshet minskar, de skapar sociala band till andra 

och att de aktiverar sig utan hjälp från andra. Det visar sig att det finns samband mellan 

graden av kognitiv funktion och vilken positiv effekt som är starkast. Sambandet mellan 

delaktighet och den positiva effekten att skapa en relation till andra visar sig vara starkast 

hos personerna med mild till måttlig demenssjukdom. Relationen till andra förbättras genom 

att konflikter minskar och personer med demenssjukdom accepterar stöttning. Sambandet 

mellan delaktighet och minskat rastlöst beteende visade sig vara starkast hos de personerna 

med svår demenssjukdom. Studien visar därmed att delaktighet är en viktig faktor till att 

personer med demenssjukdom upplever välbefinnande oavsett grad av kognitiv funktion 

(Smit, De Lange, Willemse, Twisk & Pot, 2015).  

En norsk studie visar att välbefinnandet hos personer med mild till måttlig grad av 

demenssjukdom ökar genom träningsprogram anpassat för äldre (Olsen, Telenius, Engedal & 

Bergland, 2015). Träningen varar i ungefär en timme och är uppbyggd genom fem minuters 

uppvärmning, minst två styrkeövningar samt två balansövningar. Personer med 

demenssjukdom uttrycker att det är tilltalande att känna sig trött efter träningspass än att 

känna sig trött på grund av brist på aktivitet. Träningen är även positiv i den bemärkelsen att 

den är frivillig. Personerna med demenssjukdom uppger att de känner sig betydelsefulla och 

upplever meningsfullhet då de deltar i träningen. Träningen blir en symbol för personerna 

med demenssjukdom eftersom utförandet av träning inger en känsla av hopp, styrka och att 

de uppnår mening. Ett viktigt element i den positiva känslan av träningen beror på att 

aktiviteten sker i grupp. Gruppen ger styrka åt varandra och det sociala sammanhanget ger 

personerna med demenssjukdom ytterligare motivation till att närvara och driva på 



6 

 

träningen. De blir varandras förebilder och gemenskapen skapar en positiv anda (Olsen et al., 

2015).  

2.4.2 Att leva med demenssjukdom 

En svensk studie visar att personer med demenssjukdom upplever svårigheter med 

förändringar i korttidsminnet såsom att glömma namn, bristande initiativförmåga, 

koncentrationssvårigheter och bristande orienteringsförmåga (Johansson, Marcusson & 

Wressle, 2015). En australiensisk studie visar att personer med demenssjukdom upplever 

ensamhet då möjligheten att ha kontakt med andra ibland saknas, de önskar mer besökare 

och ökad mänsklig närvaro. Grunden till ensamhet hos personer med demenssjukdom visar 

sig uppstå vid en bristande fysisk kontakt till närstående (Moyle, Kellett, Ballantyne & Gracia, 

2011). Flera av deltagarna uppger enorm saknad av närstående och upplever dessutom att 

bristen på kontakt beror på deras kognitiva svikt (Moyle et al., 2011; Johansson et al., 2015). 

Under högtider såsom julen eller födelsedagar visar sig ensamheten vara mer påtaglig (Moyle 

et al., 2011). Bristande fysisk kontakt visar sig dessutom vara en bidragande faktor till 

depression hos en del personer med demenssjukdom. Personer med demenssjukdom uppger 

själva att ett försämrat minne har bidragit till förlust av vänner och närstående. Att vara 

delaktig i sociala aktiviteter upplever personer med demenssjukdom ibland problematiskt på 

grund av kommunikationssvårigheter och dessutom upplevs nedsatt hörsel försvåra 

integrering med andra människor i sociala sammanhang. Då även minnessvårigheter såsom 

att förlora minnet av namn på bekanta ansikten upplevs vara generande bidrar detta till 

självvald frånvaro i sociala sammanhang (Moyle et al., 2011; Johansson et al., 2015). Att vara 

bunden till en säng eller rullstol gör att personer med demenssjukdom upplever det svårt att 

vara delaktiga i aktiviteter (Moyle et al., 2011). Genomförandet av aktiviteter upplevs även 

vara problematiska då förmågan brister i att fullfölja aktiviteten eller att aktiviteten tar lång 

tid att fullfölja. Det bristande initiativet och övriga symtom hos personer med 

demenssjukdom leder till att intressen och andra aktiviteter väljs bort av egen vilja 

(Johansson et al., 2015).  

2.4.3 Att vara närstående till en person med demenssjukdom  

En svensk studie beskriver att närstående upplever att personer med demenssjukdom 

uppvisar mental långsamhet, bristande omdöme och orienteringsförmåga samt bristande 

spatialförmåga. Närstående upplever svårigheter om personen med demenssjukdom 

uppvisar bristande insikt om sjukdomen och förnekar sjukdomen. En del närstående 

upplever därmed frustration som följd över att inte kunna diskutera och planera framtiden 

(Johansson et al., 2015). En engelsk studie beskriver att närstående upplever att personer 

med demenssjukdom uppvisar aggressivitet och frustrering som följd av 

kommunikationssvårigheter. Aggressivitet och frustrering uppvisas framförallt kring den 

personliga omvårdnaden, detta kan bero på att personen med demenssjukdom är van vid att 

utföra personlig omvårdnad själv alternativt att det uppstår missförstånd i situationer enligt 

de närståendes utsagor. Närstående beskriver att de själva har en viktig roll i bemötandet då 

en del närstående upplever frustrering då de inte erhåller tålamod vid kommunicering och 
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förståelse för personen med demenssjukdom. Detta medför i sin tur att en del närstående 

brister i sitt förhållningssätt och ilska uppstår mellan närstående och personen med 

demenssjukdom. En del närstående upplever skuldkänslor eftersom medvetenheten finns om 

de yttrande symtomen vid demenssjukdom och att deras avsikt inte är att bli ilsken 

(Duxbury, Pulsford & Hadi, 2013).  

En norsk studie beskriver att närstående går in i olika roller för att försäkra sig om att 

välbefinnandet hos personer med demenssjukdom inte äventyras. Det framkommer fyra 

roller vilka närstående pendlar mellan, att vara besökare, att vara talesman, att vara 

beskyddare och att vara en länk till världen utanför. I rollen som besökare är den närstående 

passiv. Efter samtal med personal och personen med demenssjukdom erhåller de närstående 

en känsla av hur stämningen på boendet är. Detta hjälper den närstående att bedöma om 

välbefinnandet hos personen med demenssjukdom bevaras eller äventyras. Om personen 

med demenssjukdom anses nöjd stannar den närstående i rollen som besökare. I rollen som 

talesman är de närstående mån om att personen med demenssjukdom intressen bevaras och 

agerar i deras ställe. Detta görs genom att den närstående byter information med personal 

gällande personen med demenssjukdom. Då välbefinnandet och värdigheten äventyras hos 

personen med demenssjukdom träder den närstående in i rollen som beskyddare. I denna 

roll är närståendes främsta uppgift att återställa välbefinnandet hos personen med 

demenssjukdom. Närstående anser att utbudet av aktiviteter är begränsat och väljer därför 

själva ta med sig personerna med demenssjukdom ut på aktiviteter. Närstående i studien 

anser att personen med demenssjukdom upplever en ökad mening med livet efter 

genomförda aktiviteter (Helgesen, Larsson & Athlin, 2012). Närstående beskriver även hur 

dennes förälder med demenssjukdom föredrar egen tid och blir istället placerad med andra i 

ett öppet rum vilket de närstående anser trigga igång aggressivitet som följd. Den närstående 

belyser att den öppna planlösningen där flera personer med demenssjukdom utan förmåga 

att tala för sig själva placeras ihop är frustrerande och miljön visar sig därmed vara en faktor 

till aggressiviteten och frustreringen hos personen med demenssjukdom (Duxbury et al., 

2013). Närstående upplever att de har en betydande roll i livet hos personen med 

demenssjukdom för att säkerhetsställa ett välbefinnande (Helgesen et al., 2012; Johansson et 

al., 2015). 

2.5 Vårdteoretiskt perspektiv  

Nedan presenteras det vårdteoretiska perspektivet utifrån Katie Erikssons teori om vårdande 

och vårdrelation. 

Vårdandet, även kallad caring, beskrivs av Eriksson (2000a) som en naturlig del av 

människan. Människan är sammansatt av kroppen, själen och anden där vårdandet 

inkluderar hela människan. Vårdande handlar om att dela och att vara delaktig. Vårdaren 

och patienten är därmed delaktiga tillsammans där vårdaren ska låta patienten använda sina 

resurser i den mån det är möjligt (Eriksson, 2000a). Då patientens resurser är otillräckliga 

ska vårdaren stödja patienten genom att visa patienten nya riktningar och på så sätt 

möjliggöra patientens hälsa (Eriksson, 2014).  
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Vårdandet kan åstadkommas genom aktiviteter eller handlingar vilka innefattar tre former, 

att ansa, leka och lära. Att ansa innebär att genom vänskap förmedla hjärtlighet, beröring och 

närhet till den andra människan. Ansning är vårdandets grundläggande form och bidrar till 

självaktivitet hos människan. Vårdaren bidrar endast med hjälp om människans egen 

kapacitet av olika orsaker begränsas. I ansningen förekommer kravlöshet vilket medför en 

medvetenhet om människans fullständiga situation och att människan som unik individ 

därmed bekräftas och accepteras. Att leka innebär att visa uttryck för hälsa genom att öva, 

pröva och skapa. Leken bekräftar människans identitet och kontrolleras av människan. I 

leken sker anpassning till nya situationer och genom lekandet kan människan utforska nya 

aktiviteter och se nya vägar. På detta vis utvecklas människan och möjliggör en högre grad av 

hälsa. Leken förutsätter trygghet och tillit mellan människa och vårdare. Att lära handlar om 

utveckling och kontinuerlig förändring. Lärandet syftar till att uppnå självförverkligande hos 

den enskilda människan. Lärandet är i behov av lekandet och det är vårdarens uppgift att 

främja lärandet. Dessa tre former av vårdande skapar känsla av tro, hopp och kärlek samt 

känsla av tillfredsställelse av människans kropp och själ. Vårdandet skapar på så sätt 

förutsättning för människan att uppnå hälsa (Eriksson, 2000a).  

Hälsa anses vara en rörlig process vilket inte kan ges till människan utan endast stödjas hos 

människan. Genom tro, hopp och kärlek kan människan inte bara uppnå hälsa utan även 

växa i livet. Tron är hälsans kärna, medan hoppet ger hälsan riktning och kärlek är hälsans 

skepnad (Eriksson, 2000b). Tro, hopp och kärlek kan förmedlas genom den så kallade 

vårdrelationen. Vårdrelationen är den relation vilken utgör kärnan i vårdandet och inträffar 

mellan patient och vårdare. Vårdrelationen möjliggör utrymme för patienten att få uttrycka 

begär, behov och problem. Ömsesidighet är grundläggande för en fungerande vårdrelation 

och innefattar givande och tagande. Vårdaren får därmed inte tvinga fram relationen. 

Vårdrelationen utgör även grunden för att erhålla helhetsbild om patienten och dennes 

livssituation. I vårdrelationen betraktas varje patient som enskild individ där vårdaren i 

mötet med patienten är ödmjuk i givande och tagande. Vårdaren bör därmed vara 

professionell i sitt förhållningssätt och undvika rutiner gentemot patienten och betrakta varje 

situation som unik för att uppmärksamma förändringar hos patienten (Eriksson, 2014).  

2.6 Problemformulering  

Varje år ökar antalet personer med demenssjukdom då nästan åtta miljoner personer 

diagnostiseras per år. I Sverige betraktas demenssjukdom som en av de vanligaste 

folksjukdomarna. I och med sjukdomens utveckling ökar omvårdnadsbehovet hos personer 

med demenssjukdom succesivt vilket medför att många personer med demenssjukdom 

slutligen blir flyttade till boenden och vårdavdelningar. Vårdpersonalen har en viktig uppgift 

att involvera till delaktighet med hänsyn till respekt för personens självbestämmande. Till 

följd av de framträdande symtomen vid demenssjukdom kan det bli problematiskt att låta 

personen agera helt utifrån egen vilja då personens egna beslut kan få negativa konsekvenser 

såsom att skada sig etc. Dessutom visar tidigare studier att personer med demenssjukdom 

upplever själva att de framträdande symtomen såsom nedsatt minnesfunktion kan leda till 

ensamhet och självvald frånvaro i sociala sammanhang och aktiviteter. Närstående upplever 
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att symtom såsom aggressivitet uppvisas på grund av kommunikationssvårigheter hos 

personer med demenssjukdom. Tidigare studier visar att delaktighet kan bidra till att 

personer med demenssjukdom upplever större mening med livet och ökad glädje. Genom att 

ansa, leka och lära menar Katie Eriksson att människan blir delaktig, och att vara delaktig är 

en del av vårdandet där människan växer i livet och uppnår hälsa. Problemet är att hos 

personer med demenssjukdom förekommer de framträdande symtomen såsom kognitiv svikt 

vilket kan medföra låg grad av delaktighet, bristande initiativförmåga och ibland nedsatt 

förmåga att fatta reella beslut. Därför ställs frågan om hur vårdpersonalen kan främja 

delaktighet? Vilka tillvägagångssätt kan tillämpas av vårdpersonal för att främja delaktighet 

för personer med demenssjukdom?  

3 SYFTE  

Syftet var att beskriva hur vårdpersonal kan främja delaktighet för personer med 

demenssjukdom. 

4 METOD  

I detta examensarbete genomfördes en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012) med 

deskriptiv design över hur vårdpersonal kan främja delaktighet för personer med 

demenssjukdom. En allmän litteraturöversikt gav en övergripande bild över valt 

ämnesområde och inkluderade både kvalitativa och kvantitativa artiklar. I detta avsnitt 

beskrivs urval och datainsamling följt av dataanalys och genomförande.  

4.1 Urval och datainsamling  

Initialt genomfördes sökningar efter vårdvetenskapliga artiklar i biblioteket på Mälardalens 

Högskola i Västerås. Vid datainsamlingen användes databaserna Cinahl Plus och PubMed 

vilka innehåller vårdvetenskapliga artiklar och var lämpliga utifrån valt ämnesområde. 

Inklusionskriterier var att artiklarna var Peer-reviewed, innefattade demenssjukdom och 

vårdpersonal samt svarade an på arbetets syfte. Andra inklusionskriterier var att sökningarna 

begränsades till vårdvetenskapliga artiklar publicerade mellan år 2010 till 2016. Genom att 

sökord såsom “nurs” trunkerades med ett följt trunkeringstecken, “*”, framkom alla 

böjningsformer av sökordet “nurs*” i sökningen (Östlundh, 2012). Då vårdpersonalens 

perspektiv eftersöktes exkluderades därför patient- och närståendeperspektiv. 

Vårdvetenskapliga artiklar vilka innehöll samtliga tre perspektiv kvalitetsgranskades och 
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inkluderades då vårdpersonalens perspektiv urskildes tydligt. Östlundh (2012) beskriver 

tekniken, Boolesk sökteknik, vilket innebär att sökningar i databaser innefattar 

sökoperatorer såsom AND, OR och NOT mellan sökorden för att bestämma sambandet 

mellan de valda sökorden. I databassökningen användes initialt MeSH-termer såsom 

“Participation” AND “nurs*” AND “dementia” AND “care”. MeSH-termer vilka användes i 

databassökningen baserades på examensarbetets syfte. Den första sökningen genererade 49 

artiklar där samtliga artiklars titlar överskådades och de artiklar vars titlar inte lämpade sig 

för examensarbetets syfte exkluderades. Efter att en överblick över samtliga artiklar skapats 

lästes därefter relevanta artiklarnas sammanfattningar igenom med ett kritiskt 

förhållningssätt. I den första sökningen tillämpades ett så kallat helikopterperspektiv utifrån 

Friberg (2012) vilket är det första steget i en allmän litteraturöversikt för att skapa en bild av 

ämnesområdet. Det andra steget utifrån Friberg (2012) innebär att avgränsa urvalet till ett 

visst antal artiklar samt kvalitetsgranska utvalda artiklarna. Utifrån den första sökningen 

framkom olika nyckelord vilka därefter användes i nya sökningar. Efter varje genomförd 

sökning fortsatte urvalet där artiklarnas titlar överskådades och sammanfattningar lästes 

igenom med ett kritiskt förhållningssätt. De artiklar vilka ansågs lämpliga för examensarbetet 

syfte inkluderades. I bilaga A presenteras utförligt en sökmatris över sökförfarandet, 

sökorden och urvalet. Vidare lästes respektive artikels syfte-, metod- och resultatavsnitt 

igenom och därefter kvalitetsgranskades artiklarna utifrån Friberg (2012). I bilaga C 

presenteras de kvalitetskriterier som använts vid kvalitetsgranskning av vetenskapliga 

artiklar. Dessa kvalitetskriterier skiljde sig åt beroende på om det var en kvalitativ eller 

kvantitativ artikel och var till nytta för att avgöra kvaliteten i de inkluderade artiklarna. 

Artiklarna vilka uppfyllde minst tio av de 12 respektive 13 kvalitetskriterierna var av hög 

kvalitet, fem till tio uppfyllda bedömdes som medel kvalitet och mindre än fem ansågs vara 

låg kvalitet. Totalt resulterade datainsamlingen i 11 vårdvetenskapliga artiklar, sju kvalitativa, 

tre kvantitativa och en där både kvalitativ och kvantitativ metod använts. Samtliga 11 artiklar 

svarade an på minst 10 av kvalitetsgranskningens 12 respektive 13 kvalitetskriterier och 

ansågs därmed ha hög kvalité. I bilaga B presenteras en matris över innehållet av de 

inkluderade artiklarna. 

4.2 Dataanalys och genomförande 

I en allmän litteraturöversikt sker analysen av insamlat datamaterial utifrån tre steg enligt 

Friberg (2012). Artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för att få en ökad förståelse för dess 

innehåll och helhet vilket var första steget i analysen. I artikelmatrisen (bilaga B) 

synliggjordes karaktären i varje artikel i en egen kolumn för förbättrad översikt. Det andra 

steget i analysen innebar att finna likheter och skillnader i artiklarnas syfte, metod och 

resultat (Friberg, 2012). I analysen av likheter och skillnader skapades två dokument med 

översiktstabeller. Ett av dokumenten innefattade samtliga artiklars syften och det andra 

dokumentet innefattade samtliga artiklars metoder. Artiklarnas resultat fördes istället in i 

tankekartor då detta ansågs ge en tydligare översikt över likheter och skillnader. Syftet med 

samtliga dokument var att underlätta analysen för att upptäcka likheter och skillnader. Det 

tredje steget i analysen innebar att sortera och jämföra likheter och skillnader i materialet för 
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att underlätta förståelsen. I sorteringen var det viktigt att ta hänsyn till att kvalitativa artiklar 

presenterades med ord och att kvantitativa artiklar presenterades med siffror (Friberg, 2012). 

Utifrån dokumenten sorterades samtliga artiklars syften, metod och resultat i nya 

strukturerade dokument för att förenkla jämförelsen av artiklarnas likheter och skillnader. I 

sammanställningen och jämförelsen av artiklarnas resultat framkom tre teman. 

Tankekartorna över artiklarnas resultat och översiktstabellerna gällande artiklarnas syfte 

samt metod underlättade en sammanhängande resultatdel i examensarbetet. 

4.3 Etiska överväganden  

Författarna i examensarbetet har tagit hänsyn till etiska riktlinjer och lagar för forskning 

enligt CODEX (2015). I forskningsprocessen innefattade det att förfalskning, plagiat och 

fabricering av data inte fick förekomma. Det gällde även feltolkning, förvrängning av resultat 

och egna värderingar (CODEX, 2016). Under examensarbetet kvalitetsgranskades de 

vårdvetenskapliga artiklarna med ett kritiskt förhållningssätt utifrån Friberg (2012). I urvalet 

av vårdvetenskapliga artiklar tog författarna hänsyn till Peer-review-systemet för att 

säkerställa kvalitén i artiklarna. Författarna har tillämpat referering enligt APA-manualen 

(American Psychological Association) för att hänvisa till textens ursprungskälla. Då samtliga 

vårdvetenskapliga artiklar i examensarbetet var skrivna på engelska förekom ett antal nya 

ord för författarna. Dessa ord söktes upp i lexikon och ordböcker för att få en förståelse av 

samtliga nya ord. Eftersom examensarbetet var en beskrivande allmän litteraturöversikt 

enligt Friberg (2012) användes redan publicerad forskning och etikprövning var därmed inte 

nödvändig. Resultaten i examensarbetet har använts utan att egna tolkningar eller 

värderingar förekommit och utan att ha förvrängts på något vis. 

5 RESULTAT 

Resultatet redovisas i tre avsnitt: artiklarnas syfte, artiklarnas metod och artiklarnas resultat. 

Artiklarnas resultat redovisas i tre teman.  

5.1 Artiklarnas syfte  

Tre av de utvalda artiklarnas syften var att undersöka vårdpersonalens upplevelser av 

personer med demenssjukdom på särskilda boenden (Helgesen, Larsson & Athlin, 2014; 

Verbeek, Zwakhalen, Rossum, Kempen & Hamers, 2010; Zadelhoff, Verbeek, Widdershoven, 

Rossum & Abma, 2011). I artikeln av Verbeek et al. (2010) lades fokus på vårdprocessen 

medan fokus lades på delaktighet i det dagliga livet i artikeln av Helgesen et al. (2014). I en 

annan artikel var syftet att utforska delaktighet hos personer med demenssjukdom 
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(Helgesen, Larsson & Athlin, 2010). Gemensamt berörde ovannämnda artiklar personer med 

demenssjukdom på särskilda boenden (Verbeek et al., 2010; Zadelhoff et al., 2011; Helgesen 

et al., 2010, 2014). I artikeln av Götell, Brown och Ekman (2009) var syftet att belysa känslor 

och stämningar vilka uttrycktes i den verbala kommunikationen mellan vårdpersonal och 

personer med svår demenssjukdom under morgonsituationer. I en liknande artikel var syftet 

att beskriva hur verbal och icke verbal kommunikation visade sig i samspelet mellan 

vårdpersonal och personer med demenssjukdom i omvårdnaden med och utan musik 

(Marmstål Hammar, Emani, Engström & Götell, 2010a). En artikel fokuserade istället på 

vårdpersonalens upplevelser av samspelet (Marmstål Hammar, Emani, Engström & Götell, 

2010b). I studien av Marmstål Hammar, Emani, Götell och Engström (2011) berördes 

musikens betydelse i samspelet, men fokuserade istället på att beskriva den procentuella 

förekomsten av olika känslomässiga uttryck och motstånd i omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom. Gemensamt för dessa fyra artiklar var att syftet berörde samspelet mellan 

vårdpersonal och personer med demenssjukdom i morgonsituationer med och utan 

musikterapi (Götell et al., 2009; Marmstål Hammar et al., 2010a, 2010b, 2011). Två artiklar 

undersökte sambandet mellan delaktighet i dagliga aktiviteter och personcentrerad vård 

gällande personer med demenssjukdom (Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark & 

Edvardsson, 2013; Edvardsson, Peterson, Sjögren, Lindkvist & Sandman, 2013). Skillnaden 

mellan artiklarna var att studien av Edvardsson et al. (2013) därutöver undersökte om 

prevalensen av delaktighet i aktiviteter förekom hos de personer med demenssjukdom 

bosatta på boenden där personcentrerad vård tillämpades. En artikels syfte utforskade 

sjuksköterskors strategier i mån om att förbättra stöd och en känsla av samhörighet i 

aktiviteter hos personer med demenssjukdom (Lillekroken, Hauge & Slettebø, 2015). 

5.2 Artiklarnas metod  

Huvudparten (sju) av de utvalda artiklarna hade kvalitativa forskningsansatser i 

utgångspunkter (Götell et al., 2009; Helgesen et al., 2010, 2014; Lillekroken et al., 2015; 

Marmstål Hammar et al., 2010a, 2010b; Zadelhoff et al., 2011). Två av de kvalitativa 

studierna utfördes på tre särskilda boenden i Östra Norge och använde en explorativ design 

samt en innehållsanalys (grounded theory) för analysen av data (Helgesen et al., 2010, 2014). 

En av studierna använde sig av öppna observationer där fokus lades på samspelet mellan 

vårdpersonal och personer med demenssjukdom under dagliga aktiviteter. Kompletterande 

konversationer gjordes för att få en djupare inblick i observationerna (Helgesen et al., 2010). 

I studien av Helgesen et al. (2014) genomfördes istället intervjuer med vårdpersonal 

inriktade på delaktighet i det dagliga livet hos personer med demenssjukdom. Studierna hade 

liknande inklusionskriterier i valet av vårdpersonal. En liknande kvalitativ studie 

genomfördes av Lillekroken et al. (2015) där explorativ design och en induktiv 

innehållsanalys användes. Gemensamt med studierna av (Helgesen et al., 2010, 2014) 

genomfördes studien även i Norge dock endast på två boenden. En annan likhet var att i 

studien av Lillekroken et al. (2015) genomfördes observationer vilka fokuserade på samspelet 

mellan vårdpersonal och personer med demenssjukdom under dagliga aktiviteter. En 

skillnad i studien var att gruppintervjuer genomfördes och ett större antal inklusionskriterier 
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i urvalet av vårdpersonal användes. Zadelhoff et al. (2011) har genomfört en kvalitativ studie 

genom observationer och intervjuer på två särskilda boenden i södra Nederländerna. 

Vårdpersonal, personer med demenssjukdom och närstående deltog i studien. 

Observationerna fokuserade på olika dagliga situationer medan intervjuerna fokuserade på 

vårdpersonalens erfarenheter kring särskilda boenden. 

Verbeek et al. (2010) genomförde en tvärsnittsstudie med enkäter och intervjuer med 

närstående och vårdpersonal på särskilda boenden för äldre. Studien genomfördes på 

boenden i Nederländerna där vårdpersonal besvarade enkäter vilka därefter kompletterades 

med intervjuer. De slutna enkäterna analyserades deskriptivt medan enkäterna med öppna 

frågor och intervjuer analyserades genom innehållsanalys. I de kvantitativa studierna av 

Sjögren et al. (2013) och Edvardsson et al. (2013) genomfördes en tvärsnittsundersökning 

med enkäter till särskilda boenden i hela Sverige. Ett kriterium var att besvarandet av 

enkäterna skedde av vårdpersonal med bäst kunskap om personen med demenssjukdom. I 

studierna användes ett flertal mätskalor, exempelvis, “Multi-Dimensional Dementia 

Assessment Scale” vid mätning av förmågan att utföra dagliga aktiviteter. Data i studierna 

analyserades deskriptivt. 

I studien av Götell et al. (2009) genomfördes video observationer i tre sessioner på ett 

särskilt boende i Sverige där vårdpersonal och personer med svår demenssjukdom deltog. De 

tre sessionerna genomfördes under morgonsituationer hos personer med demenssjukdom 

där första sessionen innehöll sång, den andra innehöll enbart bakgrundsmusik och den tredje 

innehöll sång med bakgrundsmusik. Observationerna analyserades med en kvalitativ 

innehållsanalys. Tre andra liknande studier (Marmstål Hammar et al., 2010a, 2010b, 2011) 

inriktade på morgonsituationer mellan vårdpersonal och personer med demenssjukdom 

genomfördes på två särskilda boenden i Sverige. I ena studien användes en kvalitativ metod 

genom gruppintervjuer med vårdpersonalen där fokus lades på deras upplevelser av 

morgonsituationer med personer med demenssjukdom. De genomförda intervjuerna 

analyserades därefter med en latent innehållsanalys (Marmstål Hammar et al., 2010b). I de 

två övriga studierna genomfördes observationer av morgonsituationer med och utan 

musikterapi vilka spelades in på film där fokus lades på samspelet mellan vårdpersonal och 

personer med demenssjukdom (Marmstål Hammar et al., 2010a, 2011). Skillnaden mellan de 

två studierna var att den ena använde sig utav en kvalitativ metod och innehållsanalys av hur 

kommunikationen yttrade sig mellan vårdpersonal och personer med demenssjukdom 

(Marmstål Hammar et al., 2010a). I den andra studien användes en kvantitativ metod där 

fokus lades på de känslomässiga uttryck vilka uppstod hos personer med demenssjukdom 

under morgonsituationer med och utan musikterapi (Marmstål Hammar et al., 2011). I 

samtliga av de inkluderade kvantitativa artiklarna användes valida mätmetoder genom t-test 

(Edvardsson et al., 2013; Marmstål Hammar et al., 2011; Sjögren et al., 2013; Verbeek et al., 

2010). 
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5.3 Artiklarnas resultat  

Artiklarnas resultat har sammanställts i tre teman: Kommunikation genom musik, 

Vårdmiljöns betydelse och Individanpassad omvårdnad.  

5.3.1 Kommunikation genom musik 

I fyra av artiklarna observerades omvårdnadssituationer mellan vårdpersonal och personer 

med demenssjukdom där musikterapeutisk omvårdnad användes som ett redskap (Götell, et 

al., 2009; Marmstål Hammar, et al., 2010a, 2010b, 2011). Utan musik terapeutisk 

omvårdnad uppvisade personerna med demenssjukdom ofta tecken på missförstånd i 

samband med att vårdpersonalen gav instruktioner, verbalt och icke verbalt, utan att invänta 

motparten vilket resulterade i passivitet. Då vårdpersonalen utifrån observationerna brast i 

ömsesidig kommunikation och ögonkontakt i utförandet ledde detta även till att personerna 

med demenssjukdom uppvisade aggressivitet och motstånd (Marmstål Hammar et al., 

2010a). I en artikel framkom det att vårdpersonalen upplevde svårigheter med 

kommunikationen. En bristande kommunikation samt oförståelse eller rädsla av situationen 

förmodade vårdpersonalen vara grunden till aggressivitet hos personerna med 

demenssjukdom (Marmstål Hammar et al., 2010b). I de omvårdnadssituationer där 

vårdpersonal inte använde musikterapeutisk omvårdnad uppvisades apati, förvirring och 

svårigheter att förstå instruktioner (Götell et al., 2009). I de omvårdnadssituationer där 

vårdpersonalen använde sig av musikterapeutisk omvårdnad användes bakgrundsmusik eller 

sång samtidigt som de samverkade i omvårdnaden av personerna med demenssjukdom 

(Götell et al., 2009; Marmstål Hammar et al., 2010a, 2010b, 2011). Vårdpersonalen 

förmedlade ett intresse till att engagera personerna med demenssjukdom samt 

kommunicerade med dem kontinuerligt genom ögonkontakt (Marmstål Hammar et al., 

2010a). I samband med att vårdpersonalen använde musikterapeutisk omvårdnad visade 

personerna med demenssjukdom tecken på en ökad samarbetsvilja och tecken på en aktiv 

delaktighet såsom att klä på sig självständigt (Marmstål Hammar et al., 2010a, 2010b). 

Personerna med demenssjukdom visade även tecken på ett ökat välbefinnande och glädje 

genom att de sjöng eller visslade med i sången (Götell et al., 2009; Marmstål Hammar et al., 

2010a, 2010b). Två studier visade på att genom vårdpersonalens användning av 

musikterapeutisk omvårdnad skedde en ökning av vakenhet och positiva känslor såsom 

belåtenhet hos personerna med demenssjukdom. Resultatet i studierna visade att det skedde 

en minskning av motstånd och negativa känslor såsom ångest under musikterapin (Götell et 

al., 2009; Marmstål Hammar et al., 2011). I tabell 1 presenteras en procentuell jämförelse av 

resultatet i studien av Marmstål Hammar et al. (2011). Meningsfulla aktiviteter vilka innehöll 

bland annat musik var en strategi vilken vårdpersonal ansåg främja delaktighet och 

engagemang hos personer med demenssjukdom (Lillekroken et al., 2015). 
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Tabell 1. 

Känslor Utan Musikterapeutisk Omvårdnad Med Musikterapeutisk Omvårdnad 

Belåtenhet 20 % 50 % 

Vakenhet 47 % 72,5 % 

Motstånd 65 % 47 % 

Ångest 50 % 37,5 % 

5.3.2 Vårdmiljöns betydelse 

I en studie framkom det en jämförelse mellan mindre boenden där max åtta personer med 

demenssjukdom var bosatta och större boenden där 20 personer med demenssjukdom var 

bosatta. På mindre boenden upplevde vårdpersonalen att det fanns större möjlighet till att 

engagera personer med demenssjukdom till delaktighet i olika aktiviteter (Verbeek et al., 

2010). Vårdpersonal upplevde att varje person med demenssjukdom blev erbjuden tid och 

skräddarsydd vård på mindre boenden då vårdpersonal hade hand om en mindre grupp i 

jämförelse med större boenden där vårdpersonalen hade hand om en större grupp (Verbeek 

et al., 2010; Zadelhoff et al., 2011). Vårdpersonal på större boenden upplevde att vården blev 

uppgiftsrelaterad på grund av att antalet personer vårdpersonalen ansvarade för var för stort 

för att kunna rikta in sig på personernas behov och på hur uppgifter utfördes (Verbeek et al., 

2010). På mindre boenden upplevde vårdpersonal att varje person blev uppmärksammad och 

de skapade sig på så sätt bättre förståelse och en ökad kunskap om personerna med 

demenssjukdom. Detta ledde till att personerna erhöll mer kontroll över sina liv och sitt 

välbefinnande (Zadelhoff et al., 2011). Det framkom att en högre nivå av välbefinnande samt 

kognitiv status förelåg hos de personer med demenssjukdom där delaktighet i framförallt 

utomhusaktiviteter förekommit i jämförelse med de personer med demenssjukdom där 

delaktighet i utomhusaktiviteter inte förekommit (Edvardsson et al., 2013). Vårdpersonalen 

spenderade även tid till att själva vara delaktiga tillsammans med personerna i olika 

aktiviteter vilket på så vis skapade en mer familjär atmosfär och ett gemensamt språk mellan 

vårdpersonal och personer med demenssjukdom (Zadelhoff et al., 2011). Kapaciteten till att 

utföra aktiviteter visade sig ha ett samband med ett gott stöd i omgivande vårdmiljö där 

vårdpersonal möjliggjorde personens kapacitet och där organisationen var utformad så att 

detta var möjligt (Sjögren et al., 2013). Stimulerande faktorer till en ökad delaktighet hos 

personer med demenssjukdom var genom en vårdkultur där vårdpersonal arbetade mot ett 

gemensamt mål, utveckling av enheten och innehöll en synlig ledare (Helgesen et al., 2014). 

5.3.3 Individanpassad omvårdnad  

Vårdpersonal med ökad kunskap om demenssjukdom och dess konsekvenser hade större 

möjligheter och förmågor till att engagera personer med demenssjukdom att bli delaktiga 

jämfört med de utan kunskapen (Helgesen et al., 2014). I en studie framkom tre nivåer av 

närvaro i främjandet av delaktighet för personer med demenssjukdom, att vara där i sinnet, 

moraliskt och kroppsligt. Att vara kroppsligt närvarande innebar att vårdpersonalen var 
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fysiskt närvarande och synliga för personerna med demenssjukdom. Då vårdpersonalen inte 

var kroppsligt närvarande förlorades möjlighet till att uppmärksamma personerna med 

demenssjukdom även när de inte hade förmågan att tala för sig. Att vara närvarande i sinnet 

innebar att vårdpersonalen behövde använda sina förmågor i att engagera och motivera 

personer med demenssjukdom till delaktighet. Goda förmågor i ledarskap bidrog till 

främjandet av delaktighet genom tydlighet i direktiv åt vårdpersonalen. Sjuksköterskans 

förmåga att utöva yrkesrollens ledarskap sågs därmed vara en faktor till att vårdpersonalen 

blev närvarande i sitt fulla sinnesbruk. En moralisk närvaro innebar att vårdpersonalen 

bemötte personerna med demenssjukdom på ett respektfullt och individuellt sätt vilket 

visade sig vara en stark faktor till att engagera personerna med demenssjukdom till 

delaktighet (Helgesen et al., 2010). I norska studien av Lillekroken et al. (2015) ansågs 

vårdpersonalen ha olika tillvägagångssätt i sitt arbete vilket blev avgörande för vilken vård 

som gavs till personer med demenssjukdom. För att tillvarata personens resurser sågs 

nödvändigtvis en balans i utförandet av stöd i vården. Balansen innebar att stödja personen i 

aktiviteter i den mån det var nödvändigt. Att erhålla ett kreativt förhållningssätt i arbetet 

bedömdes vara en strategi till att engagera personer med demenssjukdom till delaktighet i 

sin egenvård och övriga aktiviteter. Vårdpersonalen ansågs vara i behov av att erhålla en 

positiv inställning till kreativitet och ha förmågan att finna kreativa lösningar för att främja 

delaktighet. Vårdpersonalen främjade exempelvis möjligheten till delaktighet genom att en 

person med demenssjukdom som var rastlös agerade brevbärare på ett boende. 

Vårdpersonalens instinktiva uppfattning om vad personer med demenssjukdom önskade 

utföra och vad de var kapabla till att utföra ansågs vara en annan strategi till att främja 

delaktighet. Vidare framkom det att aktiviteter såsom livsberättelser, målning och 

utomhusaktiviteter var lämpliga att tillämpa både individuellt och i större grupp. 

Vårdpersonalen såg aktiviteter för personer med demenssjukdom på ett sätt där själva 

processen och inte slutresultatet borde vara i fokus (Lillekroken et al., 2015). 

90 procent respektive 64 procent av personerna med demenssjukdom i studien av 

Edvardsson et al. (2013) och Sjögren et al. (2013) brast i förmågan att utföra aktiviteter i 

dagliga livet såsom personlig hygien. På boenden där vårdpersonal använt sig av 

personcentrerad vård i större utsträckning jämfört med de icke personcentrerade boenden 

hade 33 procent av personerna med demenssjukdom högre kapacitet att utföra aktiviteter 

självständigt (Sjögren et al., 2013). De personer med demenssjukdom vilka var delaktiga i 

aktiviteter såsom att spela spel och utomhusaktiviteter visade sig också vara bosatta i 

boenden där vårdpersonalen använt personcentrerad vård (Edvardsson et al., 2013). 

Välbefinnandet hos personer med demenssjukdom var dessutom högre på de boenden där 

vårdpersonal använt personcentrerad vård än på de boenden där vårdpersonal inte tillämpat 

personcentrerad vård (Sjögren et al., 2013). För att få personer med demenssjukdom att bli 

delaktiga i aktiviteter var det nödvändigt att vårdpersonal anpassade vården utifrån 

personens enskilda behov och förmågor (Helgesen et al., 2014). Vikten av att vårdpersonal 

omfamnade personens resurser och kvarvarande kognitiva funktion menade vårdpersonal 

vara viktiga element i personens upplevelse av att vara delaktig i sitt eget liv (Lillekroken et 

al., 2015). Delaktighet hos personer med demenssjukdom visade sig framförallt genom att 

dem fick fatta egna beslut i så stor utsträckning som möjligt beroende på deras kognitiva 

kapacitet att uttrycka sig. Vårdpersonal beskrev att de tog hänsyn till personernas beslut om 
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det gav minimala konsekvenser och minimal risk till skada. Ett flertal gånger behövde 

vårdpersonalen justera personernas beslut gällande exempelvis behov av personlig hygien. 

Däremot då en person hade en långt gången diagnos av demenssjukdom och vägrade att äta 

förekom ingen tvångsmatning. Att bevara självbestämmande främjade vårdpersonalens 

grundidé om att delaktighet innebar att personen erhöll kontroll över sitt eget liv (Helgesen 

et al., 2014). Ett exempel vilket vårdpersonal använde var genom en metaforisk jämförelse av 

en äldre dam med demenssjukdom och ett träd med endast ett fåtal blad kvar. Bladen 

menade vårdpersonal var en symbol för damens kvarvarande resurser (Lillekroken et al., 

2015).  

6 DISKUSSION 

Diskussionen inleds med metoddiskussion och etikdiskussion. Därefter följer 

resultatdiskussion där likheter och skillnader i resultatets syfte och metod diskuteras följt av 

likheter och skillnader i resultat. Slutligen presenteras förslag på vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion  

I metodvalet ansågs allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012) mest lämplig då syftet var 

att beskriva hur vårdpersonal kan främja delaktighet för personer med demenssjukdom.  

I urvalet av de vårdvetenskapliga artiklarna användes endast artiklar vilka var Peer-reviewed 

och publicerade mellan åren 2010 till 2016. Detta användes för att finna artiklar av god 

kvalitet, få tillgång till enbart den senaste forskningen och för att minimera antalet träffar till 

maximalt 70 träffar. På så sätt underlättades därmed granskningsarbetet och risken i att 

missa relevanta artiklar minimerades. En av de sista sökningarna i urvalet gav få träffar och 

innefattade endast tre användbara artiklar med samma författare. Därför expanderades den 

sökningen till ett intervall mellan år 2006-2016 istället för 2010-2016. Denna expanderade 

sökning resulterade i ytterligare en användbar artikel. Databasen PubMed innehöll inte 

funktionen där en begränsning till endast Peer-reviewed artiklar gick att genomföra. För att 

säkerhetsställa att artiklarna från PubMed var Peer-reviewed genomfördes en extra sökning 

av dessa artiklar på Cinahl Plus.  

För att påvisa och säkerställa en kvalitet i examensarbetet använde sig författarna utav tre 

begrepp utifrån Polit och Beck (2012), giltighet, överförbarhet och tillförlitlighet. Att studien 

innefattade giltighet innebar att resultatet vilket studien kommit fram till bygger på en 

sanning. I examensarbetet påvisades giltigheten genom att författarna utgick från studiens 

syfte. Kvalitetsgranskning genomfördes utifrån Friberg (2012) för att finna vårdvetenskapliga 

artiklar där syftet i examensarbetet besvarades. Ett flertal artiklar påvisade liknande resultat 

vilket medförde att giltigheten i examensarbetets resultat stärktes. Överförbarhet innebär att 
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ett resultat i en studie går att överföra till andra sammanhang (Polit & Beck, 2012). I och med 

examensarbetets giltighet finns möjligheten till överförbarhet av resultatet till andra 

verksamheter där vårdpersonal kan använda sig av kunskapen i sitt arbete med personer med 

demenssjukdom. Författarnas uppgift i examensarbetet var därmed att framföra resultatet så 

att övriga läsare kunde se resultatet och att det gick att överföra resultatet i andra 

sammanhang. Detta leder till det tredje begreppet, tillförlitlighet, vilket innebär att 

tillvägagångssätt och resultatet i en studie bör kunna upprepas och medföra liknande 

resultat. Tillförlitlighet innebär även att studiens resultat håller sig över tid (Polit & Beck, 

2012). Examensarbetet ansågs inneha tillförlitlighet då genomförandet var tydligt beskrivet 

och medföljande bilagor visar utförligt tillvägagångssättet och urvalsprocessen av 

vårdvetenskapliga artiklar. Däremot kan en del förändringar förekomma inom några år då 

databassökningen av vårdvetenskapliga artiklar kan förändras och ge möjligtvis fler antal 

träffar. Det kan även utvecklas nya studier inom några år i ämnesområdet vilket medför nya 

resultat i relation till examensarbetets syfte. 

Fördelen med metodvalet var att ett helikopterperspektiv (Friberg, 2012) över samtliga 

artiklar skapades och inledde urvalet av artiklar vilket gav författarna en helhetsbild av 

ämnesområdet tidigt i analysen. Metodvalet resulterade i att inkluderade artiklars syfte, 

metod och resultat lästes igenom ett flertal gånger. I urvalet av artiklar användes de 

kvalitetskriterier som finns presenterade i bilaga C enligt Fribergs (2012) granskningsmodell. 

Användningen av kvalitetskriterierna vid granskningen av de vårdvetenskapliga artiklarna 

stärker resultatets överförbarhet och tillförlitlighet. Utifrån metoden strukturerades tabeller 

och tankekartor för att påvisa likheter och skillnader vilka sedan sammanfördes till tre teman 

i examensarbetets resultat. 

Vid allmän litteraturöversikt kan både kvalitativa och kvantitativa artiklar ingå, vilket Polit 

och Beck (2012) beskriver fördelar med. Det bidrar dels till att arbetet inte begränsas, men 

även till många möjligheter då kvalitativa och kvantitativa artiklar kompletterar varandras 

resultat och därmed bidrar till en ökad giltighet i studien. Examensarbetet innefattade 11 

vårdvetenskapliga artiklar varav sju kvalitativa, tre kvantitativa och en där både kvalitativ och 

kvantitativ metod användes. Fördelningen av artiklar blev ojämn då sökningen resulterade 

huvudsakligen i kvalitativa artiklar. Det ansågs önskvärt att balansen mellan kvalitativa och 

kvantitativa artiklar varit mer jämnt fördelat. Däremot sågs en styrka med att innefatta fler 

kvalitativa artiklar då vårdpersonalens upplevelser framkom tydligt. De kvalitativa 

artiklarnas metodval av observationer och intervjuer medförde en övergripande bild av 

samspelet mellan vårdpersonal och personer med demenssjukdom vilket de kvantitativa 

artiklarna inte bidrog med. Styrkan med de kvantitativa artiklarna var att de gav en tydlig 

bild där exempelvis vikten av personcentrerad vård presenterades i förhållande till 

delaktigheten hos personer med demenssjukdom. Av de 11 inkluderade artiklarna i 

examensarbetet var sex av dessa genomförda i Sverige, tre i Norge och två i Nederländerna. 

Samtliga artiklar är genomförda i tre Europeiska länder vilket kan ses som en nackdel då 

resultatet inte blev överförbart över hela världen. Detta kan även ses som en fördel då 

vårdkulturen skiljer sig över världen och då artiklarna anses vara genomförda i liknande 

förhållande gällande vårdkultur anses detta göra resultatet mer trovärdigt. 



19 

 

Resultatet i examensarbetet bidrog till en övergripande helhetsbild inom ämnesområdet. En 

styrka i resultatet var att flera av studierna visade konkret på olika tillvägagångssätt att 

främja delaktighet hos personer med demenssjukdom. En annan styrka var att en del av 

studierna var specificerade på sjuksköterskor och inte vårdpersonal i allmänhet. På så vis 

ökade kunskapen inför kommande profession som sjuksköterskor. En svaghet med resultatet 

var att ett fåtal av studierna inte enbart hade vårdpersonalens perspektiv i sina studier utan 

inkluderade även patient- och anhörigperspektiv. I artiklarna fanns däremot en tydlig 

avgränsning mellan perspektiven och resultatet besvarade examensarbetet syfte och därför 

valdes studierna att inkluderas. Tabellerna och tankekartorna gav författarna en överskådlig 

bild över artiklarnas likheter och skillnader vilket underlättade processen i examensarbetet. 

Nackdelen med metodvalet i relation till examensarbetets syfte ansågs vara svårigheten att 

finna tillräckligt med kvantitativa artiklar i jämförelse med kvalitativa artiklar då dessa var 

överrepresenterade. Observationsstudie eller intervjustudie var två tänkbara metoder till 

examensarbetet. Eliasson (2013) menar att observationer fångar en reell bild av det 

studerande ämnesområdet. Fördelen med observationsstudie hade varit att få egna och klara 

bilder ute i verksamheterna hur samspelet mellan vårdpersonal och personer med 

demenssjukdom kan se ut. Fördelen med intervjustudie hade varit att kunna genomföra 

intervjuer med vårdpersonal för att få en tydligare bild av deras upplevelser. Observationer 

och intervjuer krävde däremot en del tid och förberedelser och därmed ansågs en allmän 

litteraturöversikt med deskriptiv design mest lämplig då endast begränsad tid var avsatt för 

examensarbetet.  

6.2 Etikdiskussion 

I detta examensarbete inkluderades 11 vårdvetenskapliga artiklar skrivna på engelska. 

Författarna i examensarbetet genomförde en noggrann översättning till svenska genom 

ordböcker för att undvika omtolkningar av innehållet och därmed förhöll sig författarna nära 

innehållet i artiklarna. Översättningen till svenska kan ha påverkats då engelska inte är 

författarnas modersmål. Examensarbetet skrevs av två författare vilket sågs som en fördel då 

artiklarna granskades tillsammans. Detta gav en bredare förståelse av artiklarna då 

innehållet diskuterades mellan författarna. Enligt CODEX (2016) får inte feltolkning, 

förvrängning av resultat eller egna värderingar förekomma vilket författarna har förhållit sig 

till. Under genomförandet av examensarbetet har dessutom inga etiska konflikter 

förekommit.  

6.3 Resultatdiskussion 

Nedan förs en resultatdiskussion gällande artiklarnas likheter och skillnader i syfte och 

metod samt likheter och skillnader i resultat. 
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6.3.1 Likheter och skillnader i syfte och metod  

Två av studiernas syfte handlade om att undersöka sambandet mellan personcentrerad vård 

och förmågan att delta i aktiviteter (Edvardsson et al., 2013; Sjögren et al., 2013). Dessa 

studier använde sig utav kvantitativ metod där enkäter sändes ut till vårdpersonal runt om i 

Sverige. Då forskarna i studierna skickade ut enkäter till 156 (Sjögren et al., 2013) respektive 

159 boenden (Edvardsson et al., 2013) runt om i Sverige blev resultatet mer tillförlitligt med 

tanke på mängden enkäter och de geografiska områden de skickats ut till. Därmed sågs en 

styrka i metodvalet i studierna. Vid enkätundersökning är det av vikt att så många som 

möjligt besvarar enkäterna och att en spridning förekommer för att resultatet ska bli pålitligt. 

En låg svarsfrekvens medför risk för opålitligt resultat (Eliasson, 2013). En annan styrka var 

att dessa två studier (Edvardsson et al., 2013; Sjögren et al., 2013) hade liknande syfte och 

kom fram till liknande resultat vilket stärkte pålitligheten i resultaten. En nackdel vilken sågs 

i studierna var att studiernas metod inte beskrev specifikt vilka boenden i Sverige enkäterna 

skickats ut till då en del av enkäterna möjligtvis kan ha skickats ut till samma boenden i båda 

studier. 

Fyra av studiernas syfte var inriktade på samspelet mellan vårdpersonal och personer med 

demenssjukdom under morgonsituationer med och utan musikterapi (Götell et at., 2009; 

Marmstål Hammar et al., 2010a, 2010b, 2011). Tre av studierna (Götell et al., 2009; 

Marmstål Hammar et al., 2010a, 2011) använde sig av video observationer och en av 

studierna (Marmstål Hammar et al., 2010b) använde sig utav gruppintervjuer. På grund av 

skilda inriktningar i studiernas syfte gav dessa fyra studier ett brett resultat vilket sågs som 

en styrka. En annan styrka var att en av dessa fyra studier var kvantitativ (Marmstål Hammar 

et al., 2011). Eftersom kvantitativa metoder används vid undersökningar där siffror och 

statistik ska påvisas (Polit & Beck, 2012) ses valet av att inkludera en kvantitativ studie som 

en styrka då kvantitativa metoder är lämpliga för ett bredare resultat. En svaghet var att tre 

av dessa studier innefattade samma författare (Marmstål Hammar et al., 2010a, 2010b, 

2011), dessa studier blev inkluderade trots detta fynd då syftet och studiernas metod skiljde 

sig åt. Resultatet i studierna blev dessutom mer pålitligt då ytterligare en studie (Götell et al., 

2009) visade liknande resultat.  

Tre av de kvalitativa studiernas syfte var att undersöka vårdpersonalens upplevelser av 

personer med demenssjukdom (Zadelhoff et al., 2011; Verbeek et al., 2010; Helgesen et al., 

2014). Samtliga tre studier använde sig utav intervjuer. I en av studierna kombinerades 

intervjuerna med enkät utskick (Verbeek et al., 2010) och i en annan studie kombinerades 

intervjuerna med observationer (Zadelhoff et al., 2011). Polit och Beck (2012) beskriver att 

det är en fördel att kvantitativa och kvalitativa metoder ibland kombineras då metoderna 

kompletterar varandra genom att exempelvis enkäter bidragit till ett resultat vilket därefter 

kan utvecklas och fördjupas genom intervjuer. Kombinationen med intervjuer och 

observationer sågs som en fördel då resultatet blev bredare och intervjuerna kompletterade 

observationerna då författarna av studien eventuellt inte uppmärksammat viss data. I studien 

av Verbeek et al. (2010) där enkäter kombinerades med intervjuer sågs en fördel då 

enkäterna ansågs kunna hjälpa författarna i studien att välja vilka av deltagarna de valde att 

intervjua. En styrka i användandet av dessa tre studier (Zadelhoff et al., 2011; Verbeek et al., 
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2010; Helgesen et al., 2014) var att studiernas syfte liknade varandra men då studierna hade 

vissa skillnader i resultat och metod ansågs resultatet av ämnesområdet bli bredare. 

En studies syfte skiljde sig från de övriga då syftet var att utforska sjuksköterskors strategier i 

vården av personer med demenssjukdom för att i sin tur förbättra känslan av samhörighet 

(Lillekroken et al., 2015). I likhet med övriga studier användes även observationer under 

morgonsituationer och kompletterades därefter med gruppintervjuer med sjuksköterskor. 

Fördelen med gruppintervjuer är att det ger en bredare diskussion och resonemang än 

enskilda intervjuer (Eliasson, 2013). En styrka i studien var att metoden var användbar 

utifrån syftet och även medförde ett bredare resultat. En nackdel var att endast 

sjuksköterskor intervjuades vilket exkluderade perspektivet hos övriga vårdpersonalen. Detta 

sågs dock även som en fördel då detta var den enda av de inkluderade studierna som 

innefattade enbart sjuksköterskor vilket gav en ytterligare bredd på ämnesområdet. En 

annan studie skiljdes från de övriga studierna då syftet var att utforska delaktighet hos 

personer med demenssjukdom utifrån enbart observationer (Helgesen et al., 2010). 

Observationerna genomfördes med fokus på vårdpersonal och personer med 

demenssjukdom. En styrka som sågs med studien var att observationerna erhöll ett 

utomståendeperspektiv då observationerna mellan vårdpersonal och personer med 

demenssjukdom inte kompletterades med intervjuer med vårdpersonalen. På så sätt erhölls 

ett anmärkningsvärt resultat vilket gav ytterligare bred kunskap i ämnesområdet. 

6.3.2 Likheter och skillnader i resultat 

Inför examensarbetet förekom förväntningar om att erhålla en ökad kunskap inom 

ämnesområdet. Förkunskaperna var att delaktighet bidrog till välbefinnande men att 

symtom såsom bristande initiativförmåga försvårade delaktighet vilket ledde till frågan hur 

vårdpersonal kan främja delaktighet för personer med demenssjukdom. Resultatet i 

examensarbetet stämde in på förväntningarna och gav svar på förkunskaperna samt frågan 

om tillvägagångssättet att främja delaktighet för personer med demenssjukdom.  

I resultatet framkom det att vårdpersonal besatt olika egenskaper i sin arbetsinsats för att 

främja delaktighet för personer med demenssjukdom. En strategi vilken vårdpersonalen 

använde sig av i arbetet för att främja delaktighet var genom att tillvarata personens resurser 

på sådant sätt att inte utföra uppgifter helt åt personen med demenssjukdom (Helgesen et al., 

2014; Lillekroken et al., 2015). Detta hör ihop med vad Eriksson (2000a) beskriver om ansa 

som en del av vårdande. Ansning bidrar till självaktivitetet hos människan och vårdaren ger 

enbart hjälp om människans kapacitet begränsas. Genom att vårdpersonal på så vis 

tillvaratog resurser utan att utföra uppgifterna helt bidrog detta till självaktivitetet hos 

personen med demenssjukdom. Däremot visar tidigare forskning att personer med 

demenssjukdom väljer själva att inte delta på grund av de yttrande symtomen vilket gör det 

svårt för dem att utföra aktiviteter (Johansson et al., 2015). Då vårdpersonal bidrog till 

självaktivitet hos personerna genom att tillvarata personens resurser tyder detta på att 

självvald frånvaro i aktiviteter kan undvikas genom vårdpersonalens tillvägagångssätt.  

I resultatet identifierades tre nivåer av närvaro hos vårdpersonalen i främjandet av 

delaktighet för personer med demenssjukdom, att vara där kroppsligt, i sinnet och moraliskt 
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närvarande. Vid kroppslig närvaro var vårdpersonal synliga och kunde uppmärksamma 

behoven hos personer med demenssjukdom då de ibland saknade förmågan att tala för sig 

själva (Helgesen et al., 2010). I resultatet framkom det även att vårdpersonal på mindre 

boenden upplevdes kunna ge den tid och vård som behövdes och erhålla ökad kunskap samt 

förståelse för personer med demenssjukdom (Verbeek et al., 2010; Zadelhoff et al., 2011). 

Detta hör ihop med vad Eriksson (2014) beskriver om vårdrelationen som är kärnan i 

vårdandet och sker mellan patient och vårdare där varje patient betraktas som en enskild 

individ. Vårdrelationen skapar utrymme för patienten att få uttrycka sina behov och bidrar 

till att vårdaren erhåller en helhetsbild om patienten. Vårdrelationen visar sig därmed i de tre 

nivåerna av närvaro genom att vårdpersonalen kunde uppmärksamma behoven då 

talförmågan saknades. Vårdrelationen förstärktes även genom att personen med 

demenssjukdom kunde bli erbjuden den tid och vård denne var i behov av då detta utrymme 

skapades på mindre boenden. Då tidigare forskning (Duxbury et al., 2013) visar att symtom 

såsom aggressivitet är uttalade hos personer med demenssjukdom kan detta eventuellt skapa 

svårigheter i att skapa en vårdrelation. I dessa kan det möjligtvis vara viktigt att 

vårdrelationen fortsätter vara ömsesidig och att vårdaren skapar sig en helhetsbild av 

personen som vårdas där personen bakom sjukdomen står i fokus. 

Ett intressant fynd i resultatet var att sjuksköterskans egenskap i deras roll som ledare 

främjade delaktighet. Ledarens tydliga krav på vårdpersonalens arbetsinsats, en synlig ledare 

och en personalgrupp som arbetade mot ett gemensamt mål stimulerade delaktighet för 

personer med demenssjukdom (Helgesen et al., 2010, 2014). Eriksson (2000a) beskriver 

professionella vårdare vilka bortser från rutiner och bemöter varje situation som unik. Detta 

kan jämföras med resultatet vilket visar att det inte bara är vårdpersonal som är viktiga i 

främjandet av delaktighet utan även organisationens uppbyggnad och ledarens egenskap i att 

leda sin arbetsgrupp i rätt riktning. Genom att vårdpersonalen arbetar utifrån det Eriksson 

beskriver som professionella vårdare, samtidigt som ledaren möjliggör detta 

tillvägagångssätt, kan delaktighet tänka sig främjas i högre grad då behoven hos personen 

med demenssjukdom sätts i större fokus. 

Resultatet visade att vårdpersonal genom deras instinktiva förmåga skapade sig en 

uppfattning om individens förmågor och vad individen önskade att förmå utan att individen 

talade om detta för vårdpersonalen. Det framkom även att vårdpersonal var tvungna att 

justera personen med demenssjukdom egna beslut relaterat till vad som ansågs bäst för 

denne (Lillekroken et al., 2015). Vårdpersonal visar däremot brist då de i vissa situationer 

tenderar att fatta beslut åt personen utan att involvera eller ta hänsyn till personens önskan 

och kapacitet (Ågren Bolmsjö, Sandman & Andersson, 2006). Att låta personen vara delaktig 

hör ihop med personens självbestämmande. Självbestämmande behöver inte innebära att 

fatta egna beslut och agera utifrån dessa utan kan även innebära alternativ och 

valmöjligheter att välja mellan (Sandman, 2004). Tidigare forskning visar att bristande 

initiativförmåga och övriga symtom medför att personer med demenssjukdom själva väljer 

bort intressen och aktiviteter (Johansson et al., 2015). Utifrån detta kan det tänkas att 

personer med demenssjukdom som får agera utifrån egen vilja eventuellt fattar ohälsosamma 

beslut såsom att avstå dusch och aktivering om personens val inte vägleds av vårdpersonal. 

Genom att ge personen med demenssjukdom valmöjligheter och alternativ i så stor 
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utsträckning som möjligt anses därmed självbestämmandet bevaras hos personer med 

demenssjukdom vilket även främjar delaktighet.  

I resultatet framkom även att personcentrerad vård var ett viktigt element i främjandet av 

delaktighet för personer med demenssjukdom. På de boenden där vårdpersonalen arbetade 

utifrån personcentrerad vård visade det sig att personer med demenssjukdom erhöll en högre 

nivå av delaktighet än hos de personer som vårdades på boenden där personcentrerad vård 

inte förekom (Sjögren et al., 2013; Edvardsson et al., 2013). Socialstyrelsen (2014) använder 

personcentrerad vård som ett begrepp inom demensvården för att fokusera på personen och 

inte sjukdomen för att involvera personer med demenssjukdom. Då delaktighet visar sig ha 

positiva effekter för personer med demenssjukdom (Smit et al., 2015) kan därmed 

personcentrerad vård möjligtvis även öka positiva effekter för personer med 

demenssjukdom. Därmed anses personcentrerad vård vara ett lämpligt tillvägagångssätt för 

att främja delaktighet och dessutom bevara välbefinnandet hos personer med 

demenssjukdom. 

I resultatet framkom det att musikterapeutisk omvårdnad främjade delaktighet i 

omvårdnadssituationer hos personer med demenssjukdom. Musikterapin förbättrade 

kommunikationen och samarbetsviljan hos personer med demenssjukdom. Under 

morgonsituationer där musikterapi inte används uppvisade personer med demenssjukdom 

tecken på apati, förvirring och svårigheter att förstå (Götell et al., 2009; Marmstål Hammar 

et al., 2010a, 2010b, 2011). Tidigare forskning visar att aggressivitet och frustrering uppvisas 

i den personliga omvårdnaden och att en del personer med demenssjukdom uppvisar 

bristande initiativförmåga och förlust av förmåga att klä på sig självständigt (Duxbury et al., 

2013; Rocha et al., 2013). Det visar därmed ett tydligt förbättringsbehov avseende 

morgonsituationen och hur den ska hanteras i samband med symtomen vilka uppkommer 

hos personer med demenssjukdom. Användandet av musikterapi stämmer överens med om 

vad Eriksson (2000a) beskriver som lekandet där leken innebär att utforska nya aktiviteter 

för att möjliggöra en högre grad av hälsa. Att leka förutsätter även trygghet och tillit mellan 

människan och vårdare. Musikterapin kan därmed ses som lekandet där personen med 

demenssjukdom utforskar sin egen kapacitet med hjälp av vårdpersonalen. Då 

samarbetsviljan och kommunikationen dessutom förbättrades under musikterapin kan detta 

kopplas med att det finns en trygghet mellan personen med demenssjukdom och 

vårdpersonal. Eftersom det inte krävs mer än vårdares sångröst och eventuellt en 

musikbandspelare kan musikterapi anses vara enkla redskap att använda sig av på 

vårdavdelningar och boenden för att tona ned symtomen såsom aggressivitet och främja 

delaktighet för personer med demenssjukdom.  

6.4 Förslag på vidare forskning 

Författarna i examensarbetet föreslår vidare forskning genom intervjuer med vårdpersonal 

för att få ett bredare perspektiv av deras upplever kring delaktighet för personer med 

demenssjukdom. Vidare forskning föreslås även beröra hur sjuksköterskans roll som ledare 

kan främja delaktighet för personer med demenssjukdom. 
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7 SLUTSATSER  

Syftet med examensarbetet var att beskriva hur delaktighet kan främjas hos personer med 

demenssjukdom. Frågor vilka tidigare ställdes var hur detta kunde åstadkommas och vilka 

tillvägagångssätt det fanns för att främja delaktighet. Genom att kommunicera genom musik 

och sång främjades delaktighet för personer med demenssjukdom då bland annat negativa 

känslor omvändes till positiva och tecken på ökad samarbetsvilja och välbefinnande 

uppmärksammades. Vårdmiljön visade sig ha betydelse då vårdpersonal på mindre boenden 

upplevdes kunna tillvarata resurserna hos personerna med demenssjukdom i högre grad än 

på större boenden. Individanpassad omvårdnad bedömdes medföra högre grad av 

delaktighet för personer med demenssjukdom. Genom individanpassad omvårdnad 

tillvaratogs individens resurser och fokus lades på personen bakom sjukdomen. Att personer 

med demenssjukdom får använda sina resurser och vara delaktiga i vårdandet var en viktig 

del för att uppnå hälsa.  

Resultatet kan förhoppningsvis bidra till att vårdpersonal i olika vårdsituationer kan tillämpa 

de tillvägagångssätt som presenterats i examensarbetet för att främja delaktighet för 

personer med demenssjukdom. 
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Titel, Författare, 

Tidskrift, Årtal 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Everyday activities 
for people with 
dementia in 
residential aged 
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quality of life.  
 
Edvardsson, D. 
Petersson, L. 
Sjögren, K. 
Lindkvist, M. 
Sandman, P-O.  
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Journal of older 
people nursing.  
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Ta reda på om 
personer med 
demenssjukdo
m som deltog i 
aktiviteter 
bodde där 
personcentrera
d vård 
användes och 
därmed 
upplevde 
högre 
livskvalitet i 
jämförelse 
med de 
personer som 
inte var 
delaktiga i 
aktiviteter.  

Kvantitativ 
studie.  
Tvärsnittsun
dersökning. 
Enkäter 
besvarade av 
vårdpersonal.  
 
 
 
Land: Sverige  
 
(n = 1471)  

Vårdpersonal erbjuder 
dagliga aktiviteter som 
personer med 
demenssjukdom har 
kapacitet att vara delaktiga i 
för en god livskvalitet. De 
boende vilka deltog i dagliga 
aktiviteter visade sig 
dessutom vara bosatta där 
personcentrerad vård 
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därmed uppleva ett högre 
välbefinnande jämfört med 
dem som inte deltog i 
aktiviteter.  
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The influence of 
caregiver singing 
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music on vocally 
expressed 
emotions and 
moods in dementia 
care: A qualitative 
analysis.  
 
Götell, E.  
Brown, S.  
Ekman, S-L.  
 
International 
Journal of Nursing 
Studies.  
 
2009 
 
 
 
 
 

Att belysa 
muntligt 
uttryckta 
känslor och 
stämningar i 
kommunikatio
nen mellan 
vårdpersonal 
och personer 
med svår 
demenssjukdo
m under 
morgonsituati
oner 

Kvalitativ 
innehållsanal
ys. 
 
Video 
observationer 
mellan 
vårdpersonal 
och personer 
med 
demenssjukd
om.  
 
 
Land: Sverige  
 
 
(n = 5) 

Genom användandet av 
bakgrundsmusik och sång 
förbättrades 
kommunikationen mellan 
vårdpersonal och personer 
med demenssjukdom. 
Personer med 
demenssjukdom uppvisade 
dessutom positiva 
känslomässiga uttryck och 
en minskning av negativa 
känslor.  
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Titel, Författare, 

Tidskrift, Årtal 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Patient 
participation’ in 
everyday activities 
in special care 
units for persons 
with dementia in 
Norwegian nursing 
homes 

Helgesen, A-K. 
Larsson, M. Athlin, 
E. 

International 
Journal of Older 
People Nursing. 

2010 

Undersöka hur 
patienter med 
demenssjukdo
m deltar i 
dagliga 
aktiviteter på 
särskilda 
boenden.  

Kvalitativ 
studie. 
Öppna 
observationer 
och 
konversation
er med 
vårdpersonal 
och boende.  

 
Land: Norge 

(n = 30) 

Vårdpersonalens närvaro 
var en viktig del i att få 
patienterna att delta i 
dagliga aktiviteter samtidigt 
som förmågan att kunna 
hantera de boendes 
individuella behov spelade 
roll. Att vara fullt 
närvarande som personal 
handlade om att vara där i 
kropp och sinne 

Hög 

Patient 
participation in 
special care units 
for persons with 
dementia: A losing 
principle? 

Helgesen, A-K. 
Larsson, M. Athlin, 
E.  

Nursing Ethics 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersöka hur 
vårdpersonal 
upplever 
delaktighet hos 
personer med 
demenssjukdo
m på särskilda 
boenden med 
fokus på det 
dagliga livet. 

Kvalitativ 
studie. 
Explorativ 
design. 
Intervjuer 
med 
vårdpersonal.  

 

Land: Norge 

(n = 11)  

Delaktighet hos personer 
med demenssjukdom 
behövde anpassas utifrån 
individuella behov. 
Vårdpersonalen beskrev att 
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demenssjukdom inte alltid 
hade förmåga till eget 
initiativ då personerna inte 
förstod konsekvenserna. 
Däremot visade studien 
även att vårdpersonalens 
närvaro och arbetssätt 
främjade delaktighet.  

Hög 
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Titel, Författare, 

Tidskrift, Årtal 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Enabling resources 
in people with 
dementia: a 
qualitative study 
about nurses' 
strategies that may 
support a sense of 
coherence in 
people with 
dementia. 
 
Lillekroken, D. 
Hauge, S. Slettbo, 
Å. 
 
Journal of Clinical 
nursing  
  
2015 

Utforska 
sjuksköterskor
s strategier för 
att stödja 
personer med 
demenssjukdo
m till en högre 
känsla av 
samhörighet. 

Kvalitativ 
studie. 
Observatione
r av 
vårdpersonal. 
Gruppintervj
uer med 
vårdpersonal. 
 
 
Land: Norge  
 
(n = 16) 

Personer med 
demenssjukdom uppnådde 
en känsla av sammanhang 
och mening genom att få 
vara delaktiga i sitt eget liv. 
Tre kategorier framställdes 
som strategier i att förstärka 
känslan av samhörighet och 
delaktighet hos personer 
med demenssjukdom.  

Hög 

Communicating 
through caregiver 
singing during 
morning care 
situations in 
dementia care. 

Marmstål 
Hammar, L.M. 
Emani, A. 
Engström, G. 
Götell, E.  

Scandinavian 
Journal of caring 
sciences.  

2010 

 

 

 

 

 

Beskriva hur 
vårdgivare 
uttrycker 
verbal och icke 
verbal 
kommunikatio
n till personer 
med 
demenssjukdo
m under 
morgonrutiner
na med hjälp 
av 
musikterapeuti
sk omvårdnad. 
 

Kvalitativ 
studie. 
Inspelade 
observationer 
mellan 
vårdpersonal 
och personer 
med 
demenssjukd
om.  
 

 

Land: Sverige 

 
(n = 10)  

Personer med 
demenssjukdom uttryckte 
emellanåt ilska i dagliga 
aktiviteter som 
morgonrutinerna, men 
ilskan tolkades att det 
berodde på brist av 
kommunikationsförmåga. 
Det visade sig även att 
vårdpersonalen hade brist 
på ögonkontakt och 
samarbete med patienterna. 
Däremot under 
musikterapin visade 
vårdpersonalen tecken på 
att vara mer 
samarbetsvilliga och 
intresserade av att engagera 
personerna med 
demenssjukdom till 
delaktighet.  

Hög 



 

4 

 

Titel, Författare, 

Tidskrift, Årtal 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Reactions of 
Persons with 
Dementia to 
Caregivers singing 
in morning care 
situations.  
 
Marmstål 
Hammar, L.  
Emami, A.  
Engström, G. 
Götell, E.  
 
The Open Nursing 
Journal.  
 
2010 

Presentera 
vårdpersonal 
upplevelser av 
personer med 
demenssjukdo
m under 
morgonsituati
oner med och 
utan 
musikterapi i 
omvårdnaden.  

Kvalitativ 
studie. 
Gruppintervj
uer med 
vårdpersonal.  
 
 
 
Land: Sverige 
 
(n = 7)  

Vårdpersonal upplevde 
svårigheter i 
kommunikation och 
samarbete med personer 
med demenssjukdom i 
situationer utan 
musikterapi. Vidare visade 
det även att genom 
musikterapi uppnåddes 
positiva känslor hos 
personer med 
demenssjukdom vilket 
möjliggjorde samarbete i 
vårdsituationerna.  

Hög 

The Impact of 
caregivers’ singing 
on expressions of 
emotion and 
resistance during 
morning care 
situations in 
persons with 
dementia: an 
intervention in 
dementia care.  
 
Marmstål 
Hammar, L.  
Emami, A.  
Götell, E.  
Engström, G.  
 
Journal of Clinical 
Nursing.  
 
2011  
 
 
 
 
 

Beskriva 
känslomässiga 
uttryck och 
beteenden som 
kan uppstå hos 
personer med 
demenssjukdo
m i vårdandet 
under 
morgonsituati
oner med och 
utan 
musikterapi.  

Inspelade 
observationer 
mellan 
vårdpersonal 
och personer 
med 
demenssjukd
om.  
Kvantitativ 
analys.  
t-test.  
 
 
 
Land: Sverige  
 
 
(n = 10)  

Genom vårdpersonalens 
användande utav 
musikterapi i omvårdnaden 
förstärktes positiva känslor 
såsom välbefinnande hos 
personer med 
demenssjukdom i 
jämförelse utan musikterapi 
då istället missförstånd och 
motstånd uppvisades.  
 

Hög 



 

5 

 

Titel, Författare, 

Tidskrift, Årtal 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Person-
centredness and its 
association with 
resident well-being 
in dementia care 
units.  
 
Sjögren, K. 
Lindkvist, M. 
Sandman, P-O. 
Zingmark, K. & 
Edvardsson, D.  
 
Journal of 
advanced nursing. 
 
2013  

Undersöka 
sambandet 
mellan 
personcentrera
d vård som 
vårdpersonal 
applicerar och 
förmågan hos 
personer med 
demenssjukdo
m att delta i 
aktiviteter för 
att uppnå 
välbefinnande.  

Kvantitativ 
studie.  
Enkäter 
besvarade av 
vårdpersonal. 
Tvärsnittsun
dersökning.  
 
 
Land: Sverige 
 
(n = 1169) 

Den personcentrerade 
vården hade samband med 
patientens förmåga att delta 
i aktiviteter. De boenden 
vilka använde högre grad av 
personcentrerad vård visade 
att de boende med 
demenssjukdom hade en 
högre grav av delaktighet 
och upplevde välbefinnande 
i jämförelse med de 
boenden vilka inte använde 
personcentrerad vård.  

Hög 

Small-scale, 

homelike facilities 

in dementia care: A 

process evaluation 

into the 

experiences of 

family caregivers 

and nursing staff.  

Verbeek, H. 

Zwakhalen, S. M.G. 

Rossum van, E. 

Kempen, G. 

Hamers, J.  

International 

journal of nursing 

studies.  

2011 

 

 

 

Få en 

fördjupad 

inblick av 

närståendes 

och 

vårdpersonale

ns upplevelser 

av mindre 

särskilda 

boenden för 

äldre.  

 

Enkätunders

ökning 

kompletterat 

av intervjuer 

med 

vårdpersonal. 

 

Land: 

Nederländer

na 

 

(n = 309)  

Enkäter 

 

(n = 11) 

Intervjuer  

Både vårdpersonal och 

anhöriga ansågs ha positiva 

erfarenheter av mindre 

särskilda boenden genom 

den personliga 

uppmärksamheten 

vårdpersonalen gav till de 

boende. Hinder var främst 

relaterade till vårdpersonal 

vilka arbetade ensamma 

under en stor del av dagen. 

Närstående var mer nöjda 

med vården och 

vårdpersonalen i mindre 

särskilda boenden än på 

vanliga avdelningar.  

Hög 
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Titel, Författare, 

Tidskrift, Årtal 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Good care in group 
home living for 
people with 
dementia. 
Experiences of 
residents, family 
and nursing staff 

Zadelhoff E, 
Verbeek H, 
Widdershoven G, 
van Rossum E, 
Abma  

Journal of clinical 
nursing  

2011 

Undersöka 
boende, 
närståendes 
och 
vårdpersonale
n erfarenheter 
av särskilda 
boenden för 
personer med 
demenssjukdo
m. 

Kvalitativ 
studie. 
Semistruktur
erade 
intervjuer 
med 
vårdpersonal.  

Observatione
r mellan 
vårdpersonal 
och personer 
med 
demenssjukd
om 

 

Land: 
Nederländer
na 
 

(n = 5)  

Särskilda boenden 
möjliggjorde en individuellt 
anpassad vård och 
uppmärksammade de 
boendes unika och 
individuella behov. Detta 
medförde att de boende 
erhöll ett ökat 
välbefinnande. Däremot 
ville inte alla boenden vara 
delaktiga i sin egen vård.  

Hög 

 

  



 

 

 

BILAGA C. KVALITETSGRANSKNING 

Granskningen av de kvalitativa studierna utgick från följande frågor av Friberg 

(2012):  

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är problemet i så fall formulerat och 

avgränsat?  

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dem i så fall formulerade?  

 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven och hur är den i så 

fall beskriven?  

 Vad är syftet i studien? Är det klart formulerat?  

 Hur är metoden beskriven?  

 Hur är undersökningspersonerna beskrivna?  

 Hur har data analyserats?  

 Hur hänger metoden och teoretiska utgångspunkter ihop?  

 Vad visar resultatet i studien?  

 Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

 Vilka argument förs fram? 

 Förs det några etiska resonemang?  

 Finns det en metoddiskussion? I så fall hur diskuteras metoden?  

 

Granskningen av de kvantitativa studierna utgick från följande frågor av 

Friberg (2012):  

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är problemet i så fall formulerat och 

avgränsat?  

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna?  

 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är den i så fall 

beskriven?  

 Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

 Hur är metoden beskriven?  

 Hur har urvalet i studien gjorts? Antal deltagare, inklusion- och Exklusionskriterier, 

ålder? 

 Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata?  

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

 Vad visar resultatet i studien?  

 Vilka argument förs fram utifrån resultatet?  



 

 

 

 Först det några etiska resonemang?  

 Finns det en metoddiskussion? I så fall hur diskuteras metoden? 
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