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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Personcentrerad vård hör till sjuksköterskans kärnkompetenser och innebär att 

personen vårdas utifrån en helhetssyn. Demenssjukdom påverkar den äldres intellektuella 

funktioner. Tidigare forskning visar att människor på grund av demenssjukdom upplever 

ojämlikhet i makten i förhållande till personalen inom vården. Enligt lag bör vårdpersonalen 

ta hänsyn till patienternas integritet och självbestämmande. Dock efterlevs inte alltid detta. 

Därmed upplever anhöriga svårigheter när deras anhörige med demenssjukdom till exempel 

regelbundet får lugnande läkemedel. Syfte: Att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att 

vårda utifrån ett personcentrerat arbetssätt i vård av äldre personer med demenssjukdom. 

Metod: En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes av kvalitativ ansats. 

Resultat: Analysen genererade två teman och fyra subteman: tema 1) Betydelsen av att lära 

känna personen med dess subteman:  Att anamma livshistorien och Att se personens behov 

samt tema 2) Viljan att förbättra vården med dess subteman: Att utveckla kunskap och Att 

sträva efter gemensamma mål. Slutsats: Vårdpersonalen beskrev betydelsen av att lära 

känna personer med demenssjukdom genom att implementera ett personcentrerat 

arbetssätt. De beskrev även sina önskningar för att kunna förbättra vården av äldre personer 

med demenssjukdom och förutsättningar för att kunna uppnå gemensamma mål. 

Nyckelord: Demens, erfarenheter, personcentrerad vård, systematisk litteraturstudie, 

äldre. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Person-centered care is among the core competencies of nursing; it means 

that the person is cared for in a holistic sense. Dementia affects the intellectual functioning of 

the person. Previous research indicates that people with dementia often experience inequities 

in health care. By law, healthcare staff must consider the patient’s integrity and self-

determination. But staff members do not always follow that guideline. Relatives of dementia 

patients thus experience difficulties when their loved ones receive, for example, regular 

sedatives. Aim: To describe the experience of caregivers in caring from a person-centered 

approach in the care of elderly people with dementia. Method: A systematic literature study 

with a descriptive synthesis of qualitative approaches. Results: The analysis generated two 

themes and four subthemes. The first theme is: The importance of getting to know the 

person, which features two subthemes: To embrace the life story and To see the person’s 

needs. The second theme is: The desires to improve care, which also features two subthemes: 

To develop knowledge and To strive for common goals. Conclusion: The care staff 

described the importance of getting to know people with dementia through a person-centered 

approach. They also described their wish to be able to improve the care of elderly people with 

dementia and the prerequisites for achieving common goals. 

Keywords: Dementia, elderly, experiences, person-centered care, systematic literature 

study. 
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1 INLEDNING  

Allt fler äldre personer i Sverige har en demenssjukdom. Demenssjukdom försämrar 

människans intellektuella funktioner. Detta kan exempelvis leda till att en person kan 

glömma information om vem den är, eller vilket yrke hen haft och som följd kommer denne 

så småningom att förlora sin identitet. På grund av demenssjukdom kan även 

språksvårigheter och problem med att uttrycka sina behov förekomma. De nedsatta kognitiva 

funktionerna kan medföra svårigheter för personen med demenssjukdom att uppfatta 

situationen hen befinner sig i. Eftersom dessa personer har omfattande omvårdnadsbehov, 

har vårdpersonalen en utmaning för att försöka förstå vad personen har för behov och 

värderingar. Föreliggande examenarbete utgår ifrån MDH/HVV:s forskargruppsförslag 

”Patient-eller personcentrerad vård inom olika kontext”. Författaren har valt intresseområdet 

personcentrerad vård av äldre personer med demenssjukdom. Under 

verksamhetsförlagsutbildning hösten 2017 träffade författaren flera äldre personer med 

demenssjukdom, och det uppmärksammades att det finns brister i vården vad gäller 

personcentrerad vård av äldre med demenssjukdom. Det väckte reflektioner om hur 

personcentrerad vård kan vara användbar som en del av vårdpersonalens kunskaper och 

kompetenser. Med detta examensarbete vill författaren öka medvetenheten och förståelsen 

för vårdpersonalen kring personcentrerad vård av äldre personer med demenssjukdom och 

förhoppningsvis bidra till en skräddarsydd vård för varje person som lider av en 

demenssjukdom. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med definitioner av begrepp som är relevanta för detta examensarbete. 

Dessa är: vårdpersonal, äldre och anhörig. Vidare beskrivs examensarbetets centrala begrepp 

som är personcentrerad vård och demenssjukdom. Därefter redovisas lagar och 

styrdokument i relation till omvårdnad samt tidigare forskning utifrån personer med 

demenssjukdom och deras anhörigas perspektiv. I bakgrunden beskrivs även 

examensarbetets vårdvetenskapliga perspektiv utifrån Erikssons (1987a, 1987b, 2014) 

vårdvetenskapliga teorier om människa, vårdrelationer och vårdande. Slutligen presenteras 

problemformuleringen. 
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2.1 Definition av begrepp 

Nedan beskrivs begrepp som är relevanta för detta examensarbete: Vårdpersonal, äldre och 

anhörig. 

2.1.1 Vårdpersonal 

Inom demensvården består vårdpersonalen av ett multiprofessionellt team där olika 

yrkesgrupper ingår, varav sjuksköterskorna är en väsentlig yrkesgrupp (Socialstyrelsen, 

2017). Sjuksköterskor som arbetar inom äldreomsorg och som tillhör hälso- och 

sjukvårdspersonal, har således en universitets- eller högskoleutbildning som vilar på 

medicinsk och vårdvetenskaplig grund (Blomqvist & Petersson, 2014). I detta examensarbete 

benämns hälso- och sjukvårdspersonal som vårdpersonal, dessa består av sjuksköterskor, 

undersköterskor och vårdbiträden. De två sistnämnda beskrivs även i följande eftersom de 

som arbetar närmast personer med demenssjukdom och finns med i resultatet. 

2.1.2 Äldre 

Med begreppet äldre avses människor från 65 års ålder och uppåt, där 65–74 år anses som 

yngre äldre, personer som är 75–84 år räknas som äldre, och personer över 85 år räknas som 

äldre äldre (Tabloski, 2014). Med begreppet personer med demenssjukdom och ibland även 

personen menas i detta examensarbete de äldre personer som har en demenssjukdom. 

2.1.3 Anhörig 

Enligt Socialstyrelsens (2013) termbank är anhörig är ”en person inom familjen eller bland 

de närmaste släktingarna”.  

2.2 Beskrivning av centrala begrepp 

Nedan beskrivs de begrepp som är centrala för detta examensarbete: personcentrerad vård 

och demenssjukdom. 

2.2.1 Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård är en vårdmodell som eftersträvar att personen som vårdas ses utifrån 

en helhetssyn. Detta innebär att vårdpersonalen ska se personen först och inte sjukdomen 

(Bergbom, 2019; Ekman et al., 2011; Vårdförbundet, 2016; Blomqvist, 2017). Dessutom bör 

de fokusera på att tillgodose personens fysiska, psykiska, existentiella, andliga samt sociala 

behov (Blomquist, 2017; Ekman et al., 2011), och utgå ifrån dennes unika livssituation 

(Blomqvist, 2017). Liknande beskriver Eldh (2014) att personcentrerad vård är ett 

tillvägagångssätt där personen som söker vård möts som en autonom individ med respekt för 
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dennes individuella behov. Patientens anhöriga ska dessutom inkluderas i planeringen av 

vårdplanen som upprättas i samverkan med alla inom vårdteamet. 

Enligt Bergbom (2019) är relationen mellan vårdpersonal och personen som vårdas essentiell 

i en personcentrerad vård. Vårdpersonalen bör respektera personens självbestämmande 

eftersom denne är expert på sina egna upplevelser och behov (Bergbom, 2019; Blomqvist, 

2017). Tre nyckelbegrepp för personcentrerad vård är partnerskap, patientberättelse samt 

dokumentation (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

Personcentrerad vård inleds med ett partnerskap mellan vårdpersonalen och patienten där 

det sker ett utbyte av information och gemensamma beslut om patientens vård fattas. 

Partnerskap kännetecknas av ömsesidig respekt för varandras kunskap och erfarenheter, där 

patienten har kunskap om sig själv, sin hälsa eller ohälsa och vårdpersonalen har kunskap 

om sjukdomen och dess konsekvenser. Ett upprättande av ett partnerskap mellan patienten 

och vårdpersonalen kan bidra till att gemensamma mål uppnås (Ekman et al., 2011). 

Partnerskapet innebär att sjuksköterskan befrämjar personens självbestämmande i sitt liv 

samt medbestämmande och delaktighet i vården och omsorgen (Svensk 

sjuksköterskeföreningen, 2016).  

Patienternas berättelse eller levnadsberättelser i detta examensarbete presenteras som 

livshistorier. Patientens livshistoria kan ses som en grundpelare för personcentrerad vård. 

Det är naturligt för en människa att dela med sig av sina känslor, tankar och upplevelser med 

andra. I sin livshistoria kan människans livsvärld synliggöras. Vid berättelsen av sin 

livssituation kan patienten sätta ord på sina tankar och upplevelser och återuppleva det som 

hen har varit med om (Ekebergh & Dahlberg, 2015). Patienternas livshistoria är en 

beskrivning av hens behov och värderingar. Genom ett omsorgsfullt lyssnande på patientens 

livshistorier kan vårdpersonalen fånga patientens lidande (Ekman et al., 2011). Därutöver 

skapas även en förståelse kring patientens livssituation, vilket inbegriper patientens kraft, 

resurser och kapacitet. Dessa komponenter hjälper vårdpersonalen att förstå patientens 

upplevelser och erbjuda anpassad vård till patienten (Ekman et al., 2011; GPCC, 2017). I sin 

berättelse kan patienten pendla mellan dåtid och nutid och berättelsen kan omfatta en hel 

livshistoria (Ekebergh & Dahlberg, 2015). Patientens livshistoria bidrar till att 

vårdpersonalen kan se på personen med demenssjukdom utifrån dennes helhet, genom ett 

samband mellan personens förflutna och nutiden. Livshistorien bidrar till att vårdpersonalen 

kan se och förstå personen bakom demenssjukdomen (McKeown et al., 2010). Genom att 

vara medveten om personens livshistoria kan hens personlighet även bibehållas (Kitwood, 

1997). Därmed kan anhöriga till personen med demenssjukdom bidra till dennes identitet 

och personlighet genom att bevara personens livshistoria. Den livshistorien är nödvändig för 

anhöriga och vårdpersonal för att involvera personen med demenssjukdom i sin egen vård, 

för att hen på så sätt ska känna sig sedd och bekräftad (McKeown et al., 2010).  

Dokumentation enligt Ekman et.al. (2011) innebär att patientens preferenser, erfarenheter 

och upplevelser av sjukdomen samt beslut om vårdåtgärder och behandling dokumenteras i 

en patientjournal. Dokumentationen gör samarbetet mellan patienten och vårdgivare 

transparent samt främjar kontinuitet i vården (Ekman et al., 2011). Den bör uppdateras 

kontinuerligt och patienten bör ha tillgång till den (Ekman et al., 2011; GPCC, 2017). 
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2.2.2 Demenssjukdom 

Demenssjukdom är ett samlingsnamn på flera sjukdomar i människans hjärna vilka oftast 

förekommer med stigande ålder. Demenssjukdom påverkar och försämrar den drabbade 

individens intellektuella funktioner. De kognitiva, emotionella och sociala förmågorna blir 

nedsatta och hjärnceller förtvinar. Därutöver sker en försämring av både minnet och de 

praktiska förmågorna, vilket har en negativ inverkan på personens vardagliga liv. Cirka 

25000 personer drabbas årligen av demenssjukdom i Sverige (Jönsson & Eriksson, 2016). 

Alzheimers sjukdom är den vanligaste typen av demenssjukdomar. Vid Alzheimers sjukdom 

degenererar nervcellerna i hjärnan (Spigset, 2013). Symtom som kan förekomma är bland 

annat minnesproblem i närtid, kommunikationssvårigheter, desorientering, abstrakt 

tänkande och senare personlighetsförändringar (Jönsson & Eriksson, 2016). Det finns ingen 

behandling som kan förebygga degenerativa förändringar av nervceller i hjärnan vid 

Alzheimers sjukdom. Dock finns det läkemedel som kan lindra symtomen och understödja de 

kognitiva förmågor som finns. Det förekommer ibland beteendestörningar hos personer med 

Alzheimers sjukdom. Det kan vara nödvändigt att behandla dessa personer med 

antipsykotiska läkemedel eller bensodiazepiner, vilka bör användas sparsamt (Spigset, 2013). 

I stället för farmakologisk behandling kan icke- farmakologisk behandling rekommenderas i 

omvårdnaden vid demenssjukdom. Till exempel kan terapeutisk beröring, musik och skönt 

bad skapa harmoni och medföra en lugnande effekt. I vården av personer med Alzheimers 

sjukdom är det av vikt att vårdpersonalen uppvisar ett positivt och lugnt bemötande vilket 

kan leda till en minskning av personens oro och aggressivitet. Det är viktigt att känna till 

personens bakgrund för att göra individuella bedömningar och skapa individuella planer 

utifrån dennes unika situation (Jönsson & Eriksson, 2016). 

2.3 Lagar och styrdokument  

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) stadgar att en god hälsa och en vård på lika villkor 

för alla människor är ett mål för hälso- och sjukvården. Vården ska bedrivas på ett sätt där 

den värnar om människans integritet och självbestämmande. Vården ska gynna goda 

relationer mellan patienten och hälso-och sjukvårdspersonalen. Vården ska vara lättillgänglig 

samt ska erbjuda god kvalitet och en god hygienisk standard. Vidare i Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) redogörs att äldre personer har rätt till att leva ett värdigt och meningsfullt liv och 

känna välbefinnande. Verksamheten ska eftersträva att äldre personer känner sig som en del 

av samhället och ha gemenskap med andra. Därmed ska verksamheten arbeta med respekt 

för personernas självbestämmande och integritet. Enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2017) har den legitimerade sjuksköterskan ett ansvar för omvårdnaden vilken ska baseras på 

evidens och beprövad erfarenhet. En legitimerade sjuksköterska ska kunna bemöta, planera, 

genomföra och utvärdera omvårdnadsprocessen i samråd med patienten och dennes 

anhöriga. Därutöver ska den legitimerade sjuksköterskan tillgodose patientens behov och 

rättigheter samt skapa villkor för ett väl fungerande vårdteam. Inom äldrevård kan 

sjuksköterskan ge personcentrerad vård som baseras på omvårdnad utifrån äldre personens 

levnadsberättelse då den ger viktig information om den dennes personlighet, behov och 
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värderingar. Denna information lägger i sin tur grunder för vårdplanering samt för 

utformning av den sociala miljön samt vårdmiljön (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). 

Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör hälso- och sjukvården samt socialtjänsten 

erbjuda vård och omsorg till personer med demenssjukdom utifrån ett professionellt 

arbetssätt (Socialstyrelsen, 2017). Personcentrerad vård är en av de sex kärnkompetenserna 

som en legitimerad sjuksköterska ska implementera i omvårdnadsarbetet. Detta innebär att 

omvårdnaden bör utgå ifrån en helhetssyn på människan där dennes värdighet och integritet 

värnas. Vårdmötet bör utformas utifrån patientens egen berättelse, vilken inte får försummas 

då den bidrar till ett viktigt underlag om patientens hälsa och hälsoresurser. Genom att 

etablera ett partnerskap med patienten och dennes anhöriga kan sjuksköterskan skapa tillit 

och förtroende vilket i sin tur kan främja patientens och dennes anhörigas tillfredställelse 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

2.4 Tidigare forskning 

Nedan beskrivs tidigare forskning om personer med demenssjukdom behov och upplevelser 

av vården utifrån deras anhörigas perspektiv. 

2.4.1 Personer med demenssjukdoms behov 

I tidigare forskning framkommer det att många personer med demenssjukdom som bor på 

ett äldreboende upplever att en personcentrerad vård är när vårdpersonalen är närvarande 

och visar sitt intresse för att lära känna personer med demenssjukdom på ett djupare plan. 

Därigenom känner dessa personer bekräftelse. Vidare visar en studie att när vårdpersonalen 

på ett sjukhus där personer med demenssjukdom får vård, är lättillgängliga och öppna för 

kommunikation bidrar det till att dessa personer känner sig bekräftade som unika individer.  

När vårdpersonalen väljer att spendera lite extra tid för att dricka en kopp kaffe med 

personerna med demenssjukdom kan dessa meningsfulla stunder bidra till personernas 

välbefinnande (Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay, 2010; Edvardsson, Watt & 

Pearce,2017).  

Tidigare studier kommer fram till att sjukhusmiljön är av avgörande betydelse vid 

personcentrerad vård. Upplevelsen av miljön har stor betydelse för personer med 

demenssjukdom, då miljön kan bidra till känslor av säkerhet både emotionellt och psykiskt. 

Personer med demenssjukdom som vårdas på sjukhus är i behov av en miljö med personliga 

detaljer, exempelvis fotografier eller bilder, för att vården ska upplevas personcentrerad. 

Sådan miljö förstärker deras känsla av personlighet samt påminner vårdpersonalen om att de 

som tar emot vård är unika individer med egna särdrag. Dessutom skapar en hemtrevlig 

miljö lugn och harmoni, vilket främjar läkning och hälsa och är av särskild stor vikt för 

personer med demenssjukdom som vårdas under långvariga sjukhusvistelser (Clissett et al., 

2013; Edvardsson et al., 2017; Hung et al., 2017). 

Flera studier påvisar att personer med demenssjukdom förväntar sig att vårdpersonalen ska 

uppmärksamma deras behov och känslor av värdighet (Goodman et al., 2013; Hung et al., 
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2017; Clissett et al., 2013). Det framkommer att personer med demenssjukdom som vårdas 

på sjukhus upplever tillfredställelse och välbefinnande när de får en vård som utgår från 

deras behov (Edvardsson et al., 2017). När personer med demenssjukdom kan bibehålla sin 

hobby bidrar detta även till att upprätthålla deras identitet. Eftersom de kan uttrycka sina 

känslor och psykiska behov, vilket även stärker deras självförtroende (Edvardsson et al., 

2010; Hung et al., 2017). Personer med demenssjukdom som bor i ett vårdhem berättar att 

de även har existentiella behov. Att få träffa en präst för att dela med sig av sina existentiella 

och andliga behov kan vara av stor vikt för dem och har då en signifikant inverkan på deras 

välbefinnande och hälsa (Goodman et al., 2013). 

Tidigare forskning pekar på att personer med demenssjukdom kan uppleva tillfredställelse 

när vårdpersonalen är lyhörda. Dessutom förväntar sig personerna att vara involverade i sin 

egen omvårdnad vid en vistelse på ett vårdhem. I en studie beskriver personer med 

demenssjukdom som befinner sig på ett sjukhus att när vårdpersonalen inkluderar dem i 

beslutsfattandet kring den egna vården visar vårdpersonalen att den enskilda personen är 

värdefull och att dennes välbefinnande är viktigt (Clissett et al., 2013; Goodman et al., 2013). 

Denna involvering är även nödvändig för att kunna genomföra samtal om vårdplaneringen 

och patientens framtid (Edvardsson et al., 2010). Därutöver påtalar Goodman et al. (2013) 

att personer med demenssjukdom som bor på ett äldreboende uppskattar när de anhöriga 

involveras i vårdplaneringen. En annan studie indikerar även att personer med 

demenssjukdom som vårdas på ett sjukhus blir missnöjda när vårdpersonalen inte inkluderar 

dem i omvårdnaden på morgonen. När vårdpersonalen ignorerar den individuella personen 

och med sitt kroppsspråk antyder att dennes önskemål inte har någon betydelse i 

beslutsfattandet, upplever individen sig värdelös. Därutöver kan personer med 

demenssjukdom känna sig nedvärderade när de inte involveras i samtal om deras framtid på 

sjukhuset (Clissett et al., 2013; Goodman et al., 2013; Hung et al., 2017).  

Vidare upplever personer med demenssjukdom att vardagliga aktiviteter är viktiga för hälsan 

och välbefinnandet, eftersom de stödjer känslor av sammanhang och tillhörighet till världen. 

Dessutom visar tidigare studier att personer med demenssjukdom, som bor på ett 

äldreboende, vid deltagande i de dagliga aktiviteterna kan uppleva en känsla av 

självbestämmande vilket dock kan påverkas av de försämrade fysiska funktionerna. 

Exempelvis när deras möjligheter att utföra vardagliga aktiviteter såsom promenader 

försämras, påverkas intellektuella och kroppsliga funktioner samt hälsan negativt (Hung et 

al., 2017; Goodman et al., 2013). 

Personer med demenssjukdom vill bli bekräftade av samhället som fullvärdiga individer och 

inte som sjuka personer. Följaktligen uttrycks en vilja av att bli en del av en social 

samhörighet med andra äldre med demenssjukdom (Hung et al., 2017). Det framkommer 

dock att personer med demenssjukdom inte enbart har positiva upplevelser av vården. Hung 

et al. (2017) redogör för hur patienter med demenssjukdom upplever förlust av sin frihet och 

känslor av orättvisa. Därutöver förekommer även en känsla av maktobalans i relation till 

personalen på grund av kognitiva försämringar och demenssjukdom. 
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2.4.2 Anhörigas upplevelser av vården av personer med demenssjukdom 

När vårdpersonalen på ett sjukhus är delaktiga och arbetar med ett personcentrerat 

tillvägagångssätt, uppfattar anhöriga att de får adekvat information samt den service och stöd 

som behövs, vilket i sin tur anses vara positivt (Maio, Botsford, & Iliffe, 2016). Tidigare 

studier indikerar att när samma vårdpersonal på ett äldreboende jobbar med personen med 

demenssjukdom, upplever anhöriga att det skapas förtroende och att ömsesidiga relationer 

byggs, vilket är en viktig aspekt av personcentrerad vård (De Rooij et. al., 2012; Edvardsson 

et al., 2010). Anhöriga betonar även vikten av att vårdpersonalen finns på plats och 

prioriterar de individuella behoven hos personer med demenssjukdom samt involverar denne 

i omvårdnaden eftersom det kan främja personens välbefinnande.  Forskning visar även hur 

anhöriga uppmärksammar vårdpersonalens förmåga att känna igen personen med 

demenssjukdom samt se dennes intressen, behov och utmärkande egenskaper möjliggör för 

en personcentrerad vård (Edvardsson et al., 2010; Chung, Ellis-Hill & Coleman, 2017). 

Anhöriga beskriver att genom att beakta de kulturella behoven hos personer som bor på ett 

äldreboende, kan en personcentrerad vård ges. Detta skapar en trevlig och positiv atmosfär 

samt främjar meningsfullhet i livet hos de åldrande (Edvardsson et al., 2010). När 

vårdpersonalen inom äldrevården ser och vårdar personer med demenssjukdom utifrån ett 

holistiskt perspektiv, möjliggörs en personcentrerad vård (De Rooij et al., 2012; Edvardsson 

et al., 2010). 

Vidare upplever anhöriga lugn och ro när de kan medverka för att upprätthålla identiteten, 

värdet och tidigare intressen hos personen med demenssjukdom som bor i egna hem. 

Eftersom personer med demenssjukdom får försämrad kognitiv förmåga och minnesförlust 

är anhörigas stöd av vikt för att bibehålla personernas identitet, värde och självständighet 

(Chung et al., 2017). Därmed berättar anhöriga att deras kunskap om personen med 

demenssjukdom som bor på ett äldreboende kan fungera som primär informationskälla 

rörande individens livshistoria och kan vara till hjälp för vårdpersonalen. Genom att aktivt 

lyssna på personen med demenssjukdom livshistoria kan vårdpersonalen skapa en 

informationsbas för att ge en personcentrerad vård (De Rooij et al., 2012).  

Anhöriga önskar vara delaktiga i vården av sina anhöriga med demenssjukdom som bor på 

ett äldreboende. De upplever att det är viktigt att samarbete föreligger mellan alla parter för 

att underlätta informationsutbyte. Anhöriga berättar även om vad som enligt forskning kan 

kallas en ”vårdande triangel”, där personen med demenssjukdom, anhöriga och 

vårdpersonalen gemensamt samarbetar och formar ett vårdande partnerskap som har sin 

grund i tillit och förståelse (De Rooij et al., 2012; Edvardsson et al., 2010). 

Meningsfull verksamhet på ett äldreboende är en viktig aspekt av personcentrerade vård. I en 

sådan verksamhet anpassas de dagliga aktiviteterna utifrån förmågorna hos personer med 

demenssjukdom, vilket förstärker deras självkänsla och bidrar till en känsla av socialt 

sammanhang (Edvardsson et al., 2010). Dock berättar anhöriga att personer med 

demenssjukdom som bor hemma oftast saknar energi och motivation för att delta i 

aktiviteter som stimulerar deras kropp och hjärna. Därtill anses aktiviteterna utmanande och 

svårt att hantera för personen med demenssjukdom (Chung et al., 2017).  
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Tidigare studier visar att anhöriga behöver mer kunskap och förståelse kring komplexiteten 

av demenssjukdomen för att kunna kommunicera med den anhörige med demenssjukdom 

som bor på ett vårdhem samt vara redo för att dessutom hantera avvikande beteenden hos 

denne (Seiger Cronfalk, Ternestedt & Norberg, 2017). Anhöriga upplever att även 

vårdpersonalen har brister gällande kunskap om personcentrerad vård av personer med 

demenssjukdom vid långvariga vistelser på sjukhus (Clissett et al., 2013). 

Anhörigas levnadssätt och självuppfattning är dessutom starkt sammanflätade med deras 

anhörige som har drabbats av en demenssjukdom som bor hemma. Ju mer personen med 

demenssjukdom kan fortsätta leva så som de brukade göra, desto mer kan de anhöriga 

upprätthålla stabilitet i sina egna liv (Chung m. fl., 2017). I en studie berättar anhöriga om 

ansträngningarna med att placera sin anhörige med demenssjukdom i ett vårdhem. Det 

beskrivs som svårt att vara anhörig till personer med demenssjukdom. Oftast uppstår 

ambivalenta känslor som är en kombination av lättnad och börda på grund av att de anhöriga 

känner stort ansvar i samband med att lämna ifrån sig en anhörig med demenssjukdom till 

ett vårdhem (Seiger Cronfalk et al., 2017). Vidare beskriver anhöriga att de generellt sett blir 

negativt påverkade både emotionellt, fysiskt, socialt och ekonomiskt. Därutöver beskriver 

anhöriga till exempel hur svårt det är att se när personen med demenssjukdom rutinartat få 

lugnande läkemedel regelbundet (McCann, T. V., Bamberg, J., och McCann, F., 2015). 

2.5 Vårdvetenskaplig teori 

Personcentrerad vård lyfter fram relationen i vårdandet som en utgångspunkt för god 

omvårdnad. I dessa relationer ses människan som en unik individ med sina behov och 

värderingar utifrån en helhetssyn. Den Caritativa teorin, som har sina rötter i 

humanvetenskapliga traditioner och har ett grundmotiv som står för kärlek till 

medmänniskan och barmhärtighet, är enligt Eriksson (1987a) kärnan i en vårdprocess. 

Därför valdes Katie Erikssons teori och ligger till grund för det vårdvetenskapligt perspektiv i 

detta examensarbete. Begrepp som behandlas är: människan som en helhet, vårdrelationer 

samt vårdande. 

2.5.1 Människan som en helhet 

Människan är en omätbar enhet som består av kropp, själ och ande. När människan upplever 

helhet och hälsa innebär det att människan känner sig sedd och bekräftad som en unik 

person. Begreppen kropp, själ och ande har olika definitioner där ordet kropp betyder 

friskhet och sundhet. Kroppen är en essentiell del i en människas identitet eftersom 

kontakten med världen sker via kroppen. Själ innebär individens känsla av inre balans och 

balans i förhållande till medmänniskor och sitt eget liv. Slutligen innebär ande att människan 

har kapaciteten att hitta djupsinnigt värde som kan ge innebörd och utveckling i livet 

(Eriksson, 1987b). Människan önskar en gemensamhet med andra människor. Denne önskar 

uppleva tro och hopp, ge och få kärlek samt söka efter en innebörd i livet (Eriksson, 1987a).   
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2.5.2 Vårdrelationer 

Vårdrelationer har en central roll i vårdandet och vårdprocessen. En vårdprocess som inte 

baseras på relationer kan leda till att arbetsuppgifter utförs mekaniskt. För att säkerställa 

patientens optimala hälsa och bidra till att vårdprocessen blir vårdande, behöver vårdaren 

skapa djupa och trygga vårdrelationer. Genom vårdrelationer kan det förmedlas äkta kärlek 

till människan. Genom denna relation till vårdare som det kan finnas utrymme för patienten 

att utrycka sina begär, behov och problem. Begäret efter livet kan relateras till strävan efter 

mening i sitt liv. Det centrala behovet är människans vilja att vara i kontakt med andra 

medmänniskor och vara delaktig i utformningen av sitt liv (Eriksson, 2014). 

2.5.3 Vårdande 

Vårdande innebär att lindra en människas lidande samt hjälpa denne till att växa och 

utvecklas till den människa den vill vara. Ansa, leka och lära är fundamentala i vårdandet. 

Ansning är en form av vårdandet och karakteriseras av beröring, värme och närhet. Ansning 

är kravlös varvid människan som ansas kan uppleva sig acceptabel som en unik individ 

oavsett dennes yttre omständigheter. Lekandet är ett medel för att uppnå hälsa genom 

önskan, prövning och skapande. Leken omfattar samspel mellan vårdare och patienten där 

utrymme krävs för att skapa grundläggande tillit och förtroende för sig själv och andra. 

Lärande innebär en ständig utveckling av människans lärande-process där nya möjligheter 

skapas. Lärandet utgör något grundläggande för människans tillvaro och dennes utveckling 

som en unik individ. Genom detta kan människans förverkligande utformas (Eriksson, 

1987b). 

 

2.6 Problemformulering 

Varje år ökar antal äldre personer som drabbas av demenssjukdom i Sverige. Denna sjukdom 

kan leda till kognitiva nedsättningar som påverkar det vardagliga livet hos en person med 

demenssjukdom på ett negativt sätt, vilket därmed ökar behovet av stöd och hjälp med 

vardagliga sysslor. Tidigare forskning visar att personer med demenssjukdom ofta upplever 

förlust av sin frihet och sin autonomi samt även ojämlikheter i vården i förhållande till 

personalen. Många personer med demenssjukdom och deras anhöriga menar att de inte 

alltid ges möjligheten att få vara involverad i vårdprocessen. Allt för ofta leder dessa 

upplevelser till negativa erfarenheter och upplevelser av vården. I svensk lagstiftning stadgas 

att äldre personer skall kunna leva ett värdigt och meningsfullt liv. Personer med 

demenssjukdom vill inte bara ses som sjuka personer, utan vill även känna sig bekräftade 

som fullvärdiga, unika individer med behov och värderingar. Utifrån Erikssons 

vårdvetenskapliga antaganden består människan av kropp, ande och själ. Genom den 

helheten kan människan uppleva sin individualitet. Därmed bör vården eftersträva att äldre 

personer som vårdas upplever välbefinnande på alla plan samt känner sig som fullvärdiga 

individer som är en del av samhället. Detta kan ett personcentrerat förhållningssätt bidra 
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med inom vården eftersom vårdpersonalen då utgår från ett helhetsperspektiv på människan 

och arbetar med att skapa trygga vårdrelationer. Dock visar tidigare forskning på brister 

gällande personcentrerade vård inom demensvården. Genom att belysa vårdpersonalens 

erfarenheter av vårdande av äldre personer med demenssjukdom utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt, ämnar detta examensarbete till att öka förståelsen om erfarenheter av 

personcentrerad vård inom demensvården. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att vårda utifrån ett personcentrerat 

arbetssätt i vård av äldre personer med demenssjukdom. 

 

4 METOD 

Den valda metoden för detta examensarbete är kvalitativ ansats. Kvalitativ ansats tillämpas 

för att få en djupare förståelse för människans erfarenheter, upplevelser, problem, behov och 

lidande (Friberg, 2017a). Eftersom examensarbetets syfte är att beskriva vårdpersonalens 

erfarenheter ansågs denna ansats mest lämplig. Till detta examensarbete gjordes valet att 

genomföra en litteraturstudie med beskrivande syntes utifrån Evans (2002). Beskrivande 

syntes innebär att relevanta studier analyseras med minimala omtolkningar av och närhet till 

ursprungliga källor i så stor utsträckning som möjligt (Friberg, 2017a). Enligt Friberg (2017) 

skapas en ny helhet genom en syntes av vetenskapliga kvalitativa studier, vilket kan bidra till 

ett nytt resultat om ett specifikt fenomen på högre abstraktionsnivå. Detta kan i sin tur 

förnya praktiska genomföranden och bidra till utveckling av nya sätt i omvårdnadsarbetet. I 

detta examensarbete följs Evans (2002) fyra steg som beskrivs vidare i urval och 

datainsamling samt i genomförande och analysen. 

4.1 Urval och datainsamling 

I det första steget i en litteraturstudie sker en inhämtning av vårdvetenskapliga artiklar som 

är relevanta för examensarbetets syfte (Evans, 2002). I detta examensarbete valdes relevanta 

vårdvetenskapliga artiklar ut som svarade på examensarbetets syfte samt uppfyllde 

examensarbetets inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterierna innefattade att 

artiklarna skulle vara Peer Reviewed, skrivna på engelska, publicerade mellan 2009 och 
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2019, kvalitativa studier samt fokusera på legitimerade sjuksköterskors erfarenheter. Under 

arbetets gång modifierades inklusionskriterierna något till att även inkludera 

vårdpersonalens erfarenheter i stället för enbart sjuksköterskors erfarenheter. De 

inkluderade kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar är Peer Reviewed, vilket innebär att 

experter inom det aktuella området har granskat de utvalda studierna utifrån samtliga 

vetenskapliga krav (CODEX, 2018b). Arbetets exklusionskriterier utgjordes av att 

vårdvetenskapliga artiklar med ett annat perspektiv än sjuksköterskornas eller 

vårdpersonalens. Även vårdvetenskapliga artiklar som var litteraturöversikter och artiklar 

som inte svarade på examensarbetets syfte exkluderades.  

För sökningen av vetenskapliga artiklar användes databaserna CINAHL Plus och MEDLINE, 

vilka innehåller material inom omvårdnadsvetenskap (Karlsson, 2017). De aktuella sökorden 

skrevs sedan in i databaserna för att hitta vårdvetenskapliga artiklar som var relevanta för 

den utvalda metoden. För att göra sökprocessen effektivare och bredare, överfördes de 

relevanta sökorden från svenska till engelska genom Svensk MeSH. Enligt Östlund(2017) är 

MeSH både ett översättnings- och sökverktyg. För att göra en omfattande litteratursökning 

används ofta flera sökord (Östlund, 2017). Exempel på sökord som användes var person 

cent* care, nurs* experience, dementia, elderly samt older people. Senare i sökprocessen 

användes även nursing staff . Totalt genererade samtliga sökningar 533 sökträffar (se Bilaga 

A).  

I sökprocessen tillämpades boolesk sökteknik i sökoperatörer. Detta i enlighet med Östlund 

(2017) som förklarar att olika samband kan skapas mellan sökord med hjälp av de tre sök-

operatorerna AND, NOT och OR. Även trunkering - genom användning av asterisk-symbol 

(*) - kan användas för att underlätta sökningar. I denna studie användes till exempel Person 

cent* care AND registered nurs* (med en AND sök-operator mellan söktermerna) för att 

hitta kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar i databaserna som handlar om både 

personcentrerad vård och legitimerade sjuksköterskor. Asterisk-symbol användes efter 

sökordet nurs eftersom det då visades de flera kombinationer av ord som börjar med den 

utvalda ordstammen (se bilaga A). 

Vid sökningen i databasen MEDLINE gick det inte att använda Peer Reviewed i 

sökfunktionen (vilket var möjligt i till exempel CINAHL PLUS). För att säkerställa att de tre 

artiklar som hittades i MEDLINE hade genomgått granskning av experter,  kontrollerades de 

därmed mot ULRICHSWEB. 

I första urvalet bedömdes artiklar utifrån artikelrubriken. När rubriken väckte intresse lästes 

även sammanfattningen (eng. Abstract) av artikeln. Antalet träffar och antalet lästa 

sammanfattningar presenteras i Bilaga A. Efter att en artikel bedömts som relevant för detta 

examensarbete lästes den i fulltext. Totalt uteslöts 58 av 74 lästa i sin helhet artiklar. 

De utvalda sexton artiklarna kvalitetsgranskades utifrån Fribergs (2017a) granskningsmodell 

(se Bilaga B). Fjorton frågor besvarades enligt Fribergs (2017a) granskningsfrågor. Varje 

fråga ur granskningsmallen som besvarades med ”JA” gav ett (1) poäng, medan varje ”NEJ”-

svar genererade noll (0) poäng. Därefter sorterades artiklarna utifrån max antal poäng i hög, 

medel och låg kvalitet. De artiklarna med 0–5 poäng innebär låg kvalitet och valdes bort. 

Artiklar med 6–9 poäng innebär medelhög kvalitet och 10–14 innebär hög kvalitet. Efter 
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kvalitetsgranskningen valdes tio artiklar ut, varav sju artiklar var från CINAHL Plus och tre 

från MEDLINE. Totalt inkluderades tio vårdvetenskapliga artiklar som svarade på 

examensarbetets syfte. Dessa artiklar presenteras i Bilaga C. 

4.2 Genomförande och analys 

Steg två i en litteraturstudie utgörs av att läsa artiklarna flera gånger, vilket ger en förståelse 

av artiklarnas helhet med fokus på studiernas resultat (Evans,2002). I detta examensarbete 

lästes alla tio artiklar ett flertal gånger för att få en förståelse om fenomenet om 

personcentrerad vård samt skapa en helhet av artiklarnas innehållet. Därefter lästes 

artiklarnas resultatdel för att hitta nyckelfynd. Nyckelfynd återspeglar väsentliga delar av 

artiklarnas resultat (Evans,2002). För att lättare kunna identifiera nyckelfynd skrevs de 

vårdvetenskapliga artiklar ut. De utvalda artiklarna lästes noggrant en gång till och utifrån 

detta hittades relevanta nyckelfynd i form av betydelsebärande meningar som beskrev 

fenomenet om personcentrerad vård. Totalt hittades 142 nyckelfynd.  

I det tredje steget i en litteraturstudie sker en sammanställning av varje artikels resultat 

(Evans, 2002). En jämförelse genomfördes av likheter och skillnader mellan de identifierade 

nyckelfynden. Därefter grupperades nyckelfynden med likheter i innehåll och utifrån detta 

skapades två övergripande teman. Därefter för att skapa en detaljerad förståelse om 

fenomenet om personcentrerad vård delades varje tema upp i ytterligare flera subteman. För 

att öka förståelsen och läsbarheten, skapades Tabell 1 som visar ett exempel på hur teman 

och subteman skapades och är sammanlänkade. 

I steg fyra i en litteraturstudie beskrivs de nya teman och subteman från de analyserade 

artiklarna på ett systematiskt sätt så att syntesen av dessa teman och subteman beskriver 

fenomenet på en djupare nivå (Evans,2002). I detta examensarbete beskrivs noggrant varje 

tema och subtema. Hänvisningar görs till originalartiklarna och citat används för att stödja 

beskrivningen av temana. Slutligen framkom två teman och fyra subteman, vilka presenteras 

i Tabell 2. 
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Tabell 1: Exempel på analysprocessen med nyckelfynd, tema och subtema. 

Nyckelfynd Tema Subtema 

“We've had to get to know her routine, how she lived at 

home, how she was cared for… so that has been a 

growing experience for us… It is a relationship that's 

been built from scratch and now we know her, and she 

knows most of us and we know how to deal with her so 

that's a really good working relationship. Although it's 

quite stressful at times, it does work” (Ross et al., 2015, 

s. 1227). 

“I knew him as a younger man and there were lots of 

things I recognised, names of places he had worked 

and the different individuals he spoke about and I was 

familiar with him and I was able to reassure him” 

(Cleary & Doody, 2017, s. 626). 

 

 

 

 

 

 

Betydelsen av att 

lära känna 

personen 

 

Att anamma 

livshistorien 

“She's always smiling when she's reading the Bible. I 

always ask her that which part she is reading at the 

moment. Once I told her from my memory something 

that Paul had written in the Bible. I no longer 

remember what the point was, but that demented 

woman was very impressed because I knew the Bible 

verse. Of course, that raised confidence between us” 

(Toivonen et al., 2018, s. 884). 

“Showering usually takes about an hour because she 

likes to have her personal care attended to in a slow 

fashion, with her mobility issues and confusion she 

needs to be reassured and told of each step and she 

likes to dry herself a little bit, she chooses what to wear 

and has her hair done the way she wants it” (Cleary & 

Doody, 2017, s. 624). 

 

 

Att se 

personens 

behov 

 

4.3 Etiska överväganden 

Detta examensarbete uppfyllde de etiska kraven utifrån de etiska regler och riktlinjer för 

forskning som fastställts av CODEX (2018a). Forskaren enligt Friberg & Öhlen (2017) har en 

förförståelse och egna värderingar innan studierna börjar läsas. Vid bearbetning och 

beskrivning av artiklarnas resultat strävade författaren efter att distansera sig från egna 

värderingar och den egna förförståelsen genom att förhålla sig så nära som möjligt till de 

ursprungliga artiklarnas resultat. Resultatet som presenteras i analysen kommer därmed inte 
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att vara förvrängt eller förfalskat och alla använda källor kommer att redovisas i 

referenslistan. Ett forskningsetiskt förhållningssätt betyder att det inte får ske plagiering, 

förfalskning eller stöld av vetenskapligt datamaterial, eftersom det vårdvetenskapliga 

resultatet ska vara tillförlitligt (CODEX, 2020). För korrekt referenshatering refererar 

således författaren till examensarbetet enligt American Psychologial Association (2019). Till 

examensarbetet valdes vetenskapliga studier som genomgått Peer Review ut. Detta innebär 

att de kritiskt granskats av experter samt uppfyller samtliga vetenskapliga krav (CODEX, 

2018b). 

5 RESULTAT 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att vårda 

utifrån ett personcentrerat arbetssätt i vård av äldre personer med demenssjukdom. I 

resultatet presenteras de teman och subteman som identifierats under analysarbetet. En 

översikt av temana och subtemana redovisas i Tabell 2 och sedan mer utförligt i 

resultatdelen. 

 

Tabell 2: En översikt av teman och subteman 

 

 

TEMAN SUBTEMAN 

Betydelsen av att lära känna personen Att anamma livshistorien 

Att se personens behov 

 Viljan att förbättra vården  Att utveckla kunskap 

Att sträva efter gemensamma mål  
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5.1 Betydelsen av att lära känna personen 

Vårdpersonalen beskrev erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom utifrån ett 

personcentrerat arbetssätt. För att kunna vårda personer med demenssjukdom behövde 

vårdpersonalen lära känna personen genom dennes livshistoria. Den informationen 

behövdes för att få ökad förståelse kring personens behov. De framkomna subtemana är Att 

anamma livshistorien samt Att se personens behov. 

5.1.1 Att anamma livshistorien  

Vårdpersonalen erfor att genom ett aktivt lyssnande på personens livshistoria kunde de få 

förståelse för dennes identitet. De beskrev att dessa berättelser spelade en viktig roll även för 

identitetsbevarandet och var därmed avgörande för en personcentrerad vård (Ericson-

Lidman, Larsson & Norberg, 2014; Ross, Tod & Clarke, 2015). Dessa erfarenheter beskrivs i 

följande citat: ”You need to get to know the person, to know their life, their history, to know 

everything about them, what they worked at, what they like to eat, their family, all their likes 

and dislikes.” (Clifford & Doody, 2018, s. 31). Vidare erfor vårdpersonalen att det bakom 

personer med demenssjukdom alltid fanns en livshistoria, intresse och en familj samt ett 

minne om deras förflutna (Baillie, Sills & Thomas, 2016; Ross et al., 2015). Informationen om 

personens förflutna var fungerade som ett hjälpmedel för vårdpersonalen att kunna arbeta 

utifrån ett helhetssynsätt (Cleary & Doody, 2017; Clifford & Doody, 2018). Vårdpersonalen 

uttryckte att det var viktigt att lära känna personer med demenssjukdom för att kunna skapa 

en relation med dem (Baillie et al., 2016). Att lära känna personer med demenssjukdom på 

djupet genom deras livshistoria ledde enligt vårdpersonalen till en personcentrerad 

vårdplanering. Därutöver var det viktigt att åsikterna hos personer med demenssjukdom var i 

huvudfokus – och inte åsikterna av deras anhörigas – i de fall oenigheter kring om 

besluttagande uppstod (de Witt & Ploeg, 2016). Personer med demenssjukdom bör ses som 

jämlika och behandlas på lika villkor, precis som alla andra (Toivonen, Charalambous & 

Suhonen, 2017). Vårdpersonalen erfor även att det var nödvändigt att dagliga aktiviteter och 

rutiner planerades utifrån livshistorien och hälsotillståndet hos personer med 

demenssjukdom (Ericson- Lidman et al., 2014; Clifford & Doody, 2018). 

Det var av vikt att vården utgick ifrån ett holistiskt synsätt (Cleary & Doody, 2017; Smythe et 

al., 2015). Vårdpersonalen betonade vikten av att skapa en god kommunikation med 

personer med demenssjukdom, för att på så vis etablera tillit och förtroende (Clifford & 

Doody, 2018). Genom den dialog som därmed bildades kunde personer med demenssjukdom 

dela med sig av egna värderingar om meningen med livet och andra existentiella frågor 

(Toivonen et al., 2018). En god dialog med personer med demenssjukdom och deras anhöriga 

kunde resultera i att de fick en god upplevelse av vården (Söderman et al., 2016; Ross et al., 

2015). 

5.1.2 Att se personens behov 

Vårdpersonalen erfor hur välbefinnandet hos personer med demenssjukdom kan främjas 

genom att uppmärksamma de små detaljerna i personernas vardagliga behov till exempel att 



16 

 

erbjuda en kopp kaffe (Smythe et al., 2015). Vårdpersonalen erfor att när planeringen av de 

dagliga aktiviteterna utgick ifrån personernas individuella behov kunde de uppleva 

välbefinnande, och där personens autonomi respekterades ifall personen inte ville delta 

(Baillie et al., 2016; Clifford & Doody, 2018; Ericson- Lidman et al., 2014). I följande citatet 

indikeras vikten av att ta hänsyn till de dagliga behoven hos personer med demenssjukdom: 

             She needs to recognize that she's safe, and it's important not to break her daily routine, she 

needs to sit down and talk in peace and quiet, to hold her hand, discuss what's in the paper, 

take her for a walk in her wheelchair or just be in her apartment, you have to give her time. 

(Ericson-Lidman et al., 2014, s. 340). 

Genom att ta reda på personernas samtliga behov kunde vårdpersonalen ge vård utifrån en 

helhetssyn som inkluderade de fysiska, andliga och psykosociala behoven hos dessa personer 

(Baillie et al., 2016; Cleary & Doody, 2017; Clifford & Doody, 2018; Ericson-Lidman et al., 

2014; Söderman et al., 2016; Toivonen et al., 2018). Vårdpersonalen erfor att när 

hälsotillståndet försämrades för personer med demenssjukdom behövde vårdpersonalen 

spendera extra tid vid omvårdnaden. Genom att kunna vara hemma under sista dagarna av 

livets slutskede, kunde personernas behov tillgodoses i samråd med anhöriga och 

familjeläkaren (Cleary & Doody, 2017). Vårdpersonalen erfor att det krävdes mer tid för att ta 

reda på personers behov, när de tappade sin språkförmåga. Det behövdes mer tid, för att läsa 

av personernas kroppsspråk och ansiktsuttryck. Dessutom var det av vikt att hålla 

ögonkontakt med personerna för att bättre förstå vad de menade (Söderman et al., 2016). 

Därutöver behövde vårdpersonalen tala tydligare och långsammare såväl verbalt som icke 

verbalt för att personer med demenssjukdom skulle förstå innebörden (Baillie et al., 2016). 

Genom individanpassade vårdåtgärder -som att till exempel läsa Bibeln för personer med 

demenssjukdom om så önskades-förstärktes den ömsesidiga relationen med vårdpersonalen 

(Toivonen et al., 2018). Vårdpersonalen erfor vikten av att beakta de kulturella behov vilka 

kunde tillgodoses genom till exempel matlagning av speciella maträtter till de med en annan 

bakgrund än svensk (Söderman et al., 2016). 

5.2 Viljan att förbättra vården 

Vårdpersonalen hade en vilja att erhålla mer kunskap om både personcentrerad vård och 

demenssjukdomar. En vårdmiljö som baserades på evidensbaserad kunskap och 

förhållningssätt hade en avgörande roll i en personcentrerad vård. Nedan presenteras det 

andra framkomna temat och dess subteman. Temat presenteras utifrån subtemana: Att 

utveckla kunskap samt Att sträva efter gemensamma mål. 

5.2.1 Att utveckla kunskap  

Vårdpersonalen erfor att en personcentrerad vård till personer med demenssjukdom kräver 

att kunskap om både personcentrerad vård och demenssjukdomar erhålls (de Witt & Ploeg, 

2016; Cleary & Doody, 2017). Ökad kunskap kunde bidra till att ge ett individuellt stöd till 

personer med demenssjukdom (Cleary & Doody, 2017).Vårdpersonalen erfor att de 



17 

 

genomförda utbildningarna om demenssjukdomar som ingick i deras grundläggande 

utbildning hade visat sig värdefulla i vårdandet av personer med demenssjukdom. Dessa 

utbildningar kunde hjälpa till vårdpersonalen att öka förståelse kring demenssjukdomar 

samt kunskap gällande hantering av svåra vardagliga situationer som uppstår med dessa 

personer. Dessutom kunde personer med demenssjukdom få en god och säker vård som 

baseras på evidens (Baillie et al., 2016; Cleary & Doody, 2017; Clifford & Doody, 2018; 

Ericson- Lidman et al., 2014). Genom regelbundna sökningar av ny kunskap om 

demenssjukdomar kunde vårdpersonalen uppdatera deras befintliga kunskap från den 

grundläggande utbildningen (Baillie et al., 2016; Cleary & Doody, 2017; Clifford & Doody, 

2018). Vidare erfor vårdpersonalen att utbildningar om demenssjukdomar bidrog till 

förbättring av vårdpersonalens förhållningssätt i relation till personen, oavsett 

vårdpersonalens ålder eller tidigare erfarenheter inom demensvården. Dessa utbildningar 

kunde hjälpa vårdpersonalen att inte ha förutfattade meningar om demenssjuka (Baillie et 

al., 2014; Ericson- Lidman et al., 2014). Vårdpersonalen uttryckte att de hade behov av 

kunskap och förståelse om demenssjukdom för att implementera kunskapen i praxis och 

därmed förbättra vårdkvaliteten (Smythe et al., 2017). I citatet nedan beskriver 

vårdpersonalen utbildningens betydelse i den personcentrerade vården av personer med 

demenssjukdom: 

             It's important to employ personnel whom are engaged, whom want to work with people with 

DD and whom are educated … they should not, for example, conduct memory training, that's 

what we did years ago … it makes them [the residents] anxious … temporary personnel should 

also be educated (Ericson-Lidman et al., 2014, s. 341). 

Vidare betonades även behovet av kunskap inom kommunikation med personer med 

demenssjukdom, vilka inte alltid kan uttrycka sig verbalt. Vårdpersonalen uttryckte att de 

inte hade tillräcklig utbildning när det gäller kommunikation med anhöriga till personer med 

demenssjukdom, till exempel gällande att svara på känsliga frågor om personernas 

hälsotillstånd. Viktigt i kommunikationen med anhöriga till personer med demenssjukdom 

var att lyssna på varandras åsikter och lära av varandras erfarenheter (Cleary & Doody, 2017; 

Ericson- Lidman et al., 2014; Smythe et al., 2017). 

5.2.2 Att sträva efter gemensamma mål  

För att sträva efter ett gemensamt mål och en vision för hur den personcentrerade vården 

bör, lyftes en positiv vårdkultur fram som avgörande. En positiv vårdkultur beskrevs som en 

arbetsmiljö där vårdpersonalens självkännedom och ett professionellt förhållningssätt – både 

mot sina kollegor och personer med demenssjukdom samt deras anhöriga – framfördes. 

Vårdpersonalen erfor att en tydlig kommunikation mellan medarbetarna och delning av 

informationen hade en avgörande roll för vårdkulturen (Clifford & Doody, 2018; Ross et al., 

2015). De menade att det är viktigt att lyssna på varandras åsikter samt dela med sig av 

positiva erfarenheter av en personcentrerad vård mellan samtliga medarbetare i teamet. En 

annan aspekt som lyftes fram var att vårdpersonalen med längre erfarenhet inom 

demensvården även har kunskap och beprövad erfarenhet inom detta område. Därför ansågs 

det viktigt att lära sig av andra medarbetare, som hade lång erfarenhet och var goda 

förebilder (Smythe et al., 2017; Ross et al., 2015).   
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Vårdpersonalen uttryckte att arbetet blev mindre stressigt genom ett gynnsamt samarbete 

och ömsesidigt stöd (Cleary & Doody, 2017; Smythe et al., 2015; Clifford & Doody, 2018). I 

följande citat beskrivs vårdpersonalens erfarenheter om att sträva efter att arbeta 

personcentrerat: 

             I think it's staff attitude and understanding and time also has a lot to do with it… it is a lot to 

do with leadership, but I think it is also quite an individual thing… for me it (person‐centred 

care) is my bread and butter, but I don't know if it's the same for everybody (Ross et al., 2015, 

s. 1228). 

För att kunna hjälpa personer med demenssjukdom i svåra vardagliga situationer behövdes 

dessutom ett tätt samarbete mellan alla medlemmar i ett team, till exempel fysioterapeuter, 

geriatriker, allmänläkare och sjuksköterskor (Cleary & Doody, 2017; Clifford & Doody, 2018). 

6 DISKUSSION 

I denna del diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning, teoretiska perspektivet 

samt lagar och styrdokument vilka ger stöd för personcentrerad vård. Därefter följer en 

metoddiskussion där valet av metod diskuteras i anslutning till kvalitetskriterier. Detta följs 

av en etikdiskussion. Slutligen presenteras examensarbetets slutsatser, följt av förslag till 

vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att vårda utifrån 

ett personcentrerat arbetssätt i vård av äldre personer med demenssjukdom. Resultaten 

beskriver fram två teman: Betydelsen av att lära känna personen samt Viljan att förbättra 

vården. 

I resultatet framkom att livshistorier ger värdefull information om personerna med 

demenssjukdom, vilket bidrog till att vårdpersonalen kunde skapa en förståelse kring deras 

unika behov. Vidare framkom det att ett aktivt lyssnande på personernas livshistoria kunde 

de en helhetsbild av personernas identitet, något som är avgörande för den personcentrerade 

vården. Dessa kunskaper utgjorde ett hjälpmedel för vårdpersonalen när det gällde att lära 

känna personerna på ett djupare plan. Därigenom kunde vårdpersonalen arbeta utifrån ett 

holistiskt perspektiv och utföra en personcentrerad vård. Detta kan relateras till tidigare 

forskning som framhäver att kunskap om personerna med demenssjukdoms livshistoria kan 

vara till hjälp för vårdpersonalen i att ge en personcentrerad vård (De Rooij et al., 2012). 

Genom sina berättelser uttrycker personen sina behov och värderingar. Ett aktivt lyssnade på 

personens berättelse kan även leda till att deras lidande identifieras (Ekman et al., 2011). En 

förståelse av personens livssituation kan hjälpa vårdpersonalen att erbjuda individanpassad 
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vård (Ekman et al., 2011; GPCC, 2017). Detta kan relateras till McKeown et al. (2010)som 

framhäver att livshistorien hjälper vårdpersonalen att bättre förstå personerna och se dem 

utifrån en helhetssyn. Utifrån resultatet och tidigare forskning kan därmed livshistorien 

tolkas som ett hjälpmedel för vårdpersonalen (De Rooij et al., 2012) att skapa en helhetsbild 

av personer med demenssjukdom som inkluderar deras behov och värderingar (Ekman et al., 

2011). Denna helhetsbild kan ligga till grund för en individanpassad vårdplanering (Ekman et 

al., 2011; GPCC, 2017) samt för en ökad förståelse av personen utifrån helhetsperspektiv 

(McKeown et al., 2010). 

Vidare framkom det i resultatet att vårdpersonalen erfor att de behövde se personerna bakom 

sjukdomen och behandla dem som alla andra på lika villkor samt vårda utifrån en helhetssyn. 

Detta stämmer överens med tidigare forskning som indikerar att personer med 

demenssjukdom har en stark vilja att bli sedda som fullvärdiga medborgare i samhället 

(Hung et al., 2017). Personen med demenssjukdom uttrycker att när vårdpersonalen vårdar 

dem som värdefulla människor samt tillgodoser deras behov, upplever de välbefinnande 

(Edvardsson et. al., 2017; Goodman et. al., 2013; Clissett et al., 2013). Dessutom beskriver 

anhöriga att när vårdpersonalen som arbetar inom äldrevården ser personer med 

demenssjukdom och vårdar utifrån en holistisk syn, skapas en personcentrerad vård (De 

Rooij et al., 2012; Edvardsson et al., 2010). Detta kan relateras till Eriksson (1987b) som 

framhäver att människan är en omätbar enhet som består av kropp, själ och ande. Genom att 

uppleva helhet och hälsa kan människan känna sig sedd och bekräftad som en unik person. 

Detta stärks även genom Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) som poängterar att en 

god vård på lika villkor för hela befolkningen är ett mål för all hälso- och sjukvård. I 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) redogörs även för äldre personernas rätt till ett värdigt och 

meningsfullt liv samt känslan av välbefinnande. I likhet med detta påstående betonar även 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) att den personcentrerade vården utgår utifrån ett 

helhetsperspektiv på människan med dess individuella behov, resurser och värderingar samt 

tillgodoser de anhörigas förväntningar. På grund av sina kognitiva försämringar, delar dock 

personerna med demenssjukdom med sig av sina upplevelser i en relation till personalen som 

innefattar en viss maktobalans (Hung et al., 2017). Detta kan strida emot socialtjänstlagen 

(SFS 2001:453) vilken stadgar att grunden för en god omvårdnad av äldre personer är att 

deras självbestämmande, integritet och värdighet respekteras samt att det skapas en 

meningsfullhet i deras existens. Personcentrerad vård strävar efter att personer vårdas 

utifrån en helhetssyn och därmed bör vårdpersonalen se den individuella personen och inte 

endast demenssjukdomen (Bergbom, 2019; Ekman et al. 2011; Vårdförbundet, 2016; 

Blomqvist, 2017). 

I resultatet framkom att vårdpersonalen erfor att det behövdes skapa tillit och förtroende för 

att därefter bygga ömsesidiga relationer till personer med demenssjukdom och deras 

anhöriga. Detta för att underlätta samarbetet mellan parterna. Resultatet kan relateras till 

tidigare forskning som belyser att ett partnerskap mellan personer med demenssjukdom, 

deras anhöriga och vårdpersonal är essentiellt i vården och beskrivs som en ”vårdande 

triangel” (De Rooij et al., 2012). På liknande sätt beskriver Ekman et al. (2011) att 

partnerskap är ett av de tre nyckelbegreppen inom personcentrerad vård eftersom det byggs 

på ömsesidig respekt för både personer med demenssjukdoms kunskap om sig själva och 
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vårdpersonalens kunskap om sjukdomen och dess konsekvenser. Detta kan kopplas till 

Eriksson (2014) som betonar att vårdrelationer är grunden för vårdandet och därmed 

behöver vårdaren eftersträva att skapa djupa och trygga relationer för att tillgodose 

personens behov och begär. Begäret efter livet kan kopplas till att hitta meningsfullhet i 

tillvaro. Det centrala behovet är att människan vill vara delaktig i gestaltning av sitt liv samt 

ha en tillhörighet till andra medmänniskor. Detta överensstämmer med 

Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskan (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017), vilken betonar att sjuksköterskan alltid har ett ansvar att ge vård utifrån personens 

unika behov och värderingar. Detta innebär att vårdpersonalen kan få en djupare förståelse 

för personernas unika situation och ge ett optimalt stöd genom att skapa goda relationer med 

personer med demenssjukdom . Synsättet överensstämmer med påståendet om att ett 

partnerskap med patienten och dennes anhöriga kan skapa tillit och förtroende samt är 

förutsättningen för samtliga parternas tillfredställelse (Svensk sjuksköterskeförening, 2017; 

Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Utifrån resultatet och tidigare forskning kan det tolkas 

att en optimal vård för personer med demenssjukdom utifrån deras unika situationer (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) innebär att vårdpersonalen skapar förtroendefulla relationer, 

det vill säga ett partnerskap, som även inkluderar anhöriga till personerna med 

demenssjukdom (De Rooij et al., 2012). Partnerskapet kan ses som avgörande för en 

personcentrerad vård och kan implementeras i praxis för att nå gemensamma mål, vilket 

gynnar personens bästa. 

Vidare framkom det även att beaktandet av andliga behov bidrog till att relationer mellan 

personerna med demenssjukdom och vårdpersonalen stärks. Ett exempel som lyftes fram var 

när vårdpersonalen läste en bibel till en person med demenssjukdom. Att laga speciella 

maträtter till personerna med demenssjukdom som har en annan bakgrund än svensk, kunde 

bidra till känslor av tillfredställelse då det bejakade deras kulturella behov. I tidigare 

forskning beskriver personerna med demenssjukdom att de förutsätter att vårdpersonalen 

ska respektera och tillgodose deras behov och värderingar. Dessutom ska detta ligga till 

grund för val av vård och behandling eftersom det bidrar till upplevelsen av att det är 

personens behov som är centrala och på så sätt kan personens välbefinnande främjas 

(Goodman et al., 2013; Hung et al., 2017; Clissett et al., 2013; Edvardsson et al., 2017). Detta 

ligger i linje med tidigare forskning utifrån anhörigas perspektiv som poängterar att 

intressen, behov och utmärkande egenskaper hos personer med demenssjukdom behöver ges 

utrymme för att främja personcentrerad vård (Edvardsson et al., 2010; Chung et al., 2017). 

Även Eriksson teorier kring (1987b) att ansa, leka och lera är relevanta i diskussioner om 

grundpelare i vårdandet. Genom ansning, vilken karakteriseras av värme och närhet samt 

beröring, kan vårdare skapa gynnsamma villkor för människan så att denne upplever sig som 

en unik oavsett dennes situationen. I likhet med detta står det även i Kompetensbeskrivning 

för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) att den legitimerade 

sjuksköterskan har ett ansvar att tillgodose patienternas behov och rättigheter. Detta anges 

även i Svensk sjuksköterskeförenings (2016) föreskrifter om att den personcentrerade vården 

utgår ifrån ett helhetsperspektiv på människan med dess individuella behov, resurser och 

värderingar samt anhörigas förväntningar. 
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Därutöver behöver hänsyn tas till önskningar hos personer med demenssjukdom. 

Vårdpersonalen erfor att göra lite extra för en person med demenssjukdom – exempelvis att 

erbjuda en kopp kaffe – kunde främja dennes välbefinnande. Detta kan kopplas till tidigare 

studier som visar att personerna med demenssjukdom upplever välbefinnande när 

vårdpersonalen spenderar lite extra tid med dem (Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay, 

2010; Edvardsson, Watt & Pearce,2017). Resultatet och tidigare forskning kan kopplas till 

Erikssons (1987b) teori om att lekandet är en resurs för att uppnå hälsa genom önskningar, 

prövningar och gestaltning. I lekandet sker samspel mellan patienten och vårdare som bör 

baseras på tillit och förtroende för sig själv och för den andra. 

Vårdpersonalen erfor att de behövde ha skräddarsydd utbildning om personcentrerad vård 

för att kunna ge individanpassad vård till personer med demenssjukdom. Vidare behövdes 

det även utbildning om demenssjukdomar för att kunna hantera beteenden kring svåra 

vardagliga situationer inom vården. Tidigare forskning påvisar att anhöriga upplever att de 

själva behöver ha mer kunskap om demenssjukdoms komplexiteten för att kunna hjälpa och 

kommunicera med personen med demenssjukdom(Seiger Cronfalk et al., 2017). Därutöver 

framkom i resultatet att vårdpersonalen erfor att kunskap om demenssjukdom kunde 

förbättra vårdpersonalens förhållningssätt i relation till personer med demenssjukdom samt 

hjälpa vårdpersonalen att motverka sina förutfattade meningar om demenssjuka personer 

och värderingar. Det kan dras en parallell till Erikssons (1987b) teori om lärande som en 

ständig utvecklingsprocess. Människans lärande är essentiell för människans existens samt 

dennes utveckling som individ. Genom lärande kan människan gestalta utformningen av sitt 

liv. Detta kan även relateras till att den legitimerade sjuksköterskan har ett ansvar för att 

omvårdnaden som ges till patienten vilar på evidens och beprövad erfarenhet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

Ett kontinuerligt samarbete i vårdteamet krävs för att uppnå personcentrerad vård. Detta 

innebär ett ömsesidigt utbyte av information och kunskaper om personernas med 

demenssjukdom mellan samtliga medlemmar i arbetsgruppen. Detta bidra till en positiv 

vårdmiljö samt skapandet av ett gemensamt mål och en gemensam vision för en 

personcentrerad vård inom verksamheten. I tidigare forskning beskriver anhöriga att när 

vårdpersonalen aktivt medverkar med ett personcentrerat tillvägagångssätt, upplever 

anhöriga att de får adekvat information samt att det skapas en positiv uppfattning av vården 

(Maio, Botsford & Iliffe, 2016). Vidare framkom att genom att ha personer med 

demenssjukdoms önskningar och värderingar i centrum kunde gemensamma mål, som 

skapats tillsammans med personerna och deras anhöriga, uppnås. Vårdpersonalen erfor även 

att personcentrerad vård innefattade en tydlig kommunikation med ett professionellt 

förhållningssätt. Detta ledde till positiva upplevelser av vården för personer med 

demenssjukdom och deras anhöriga. Eftersom personer med demenssjukdom har en 

försämrad kognitiv förmåga, fordras en anpassad och tydlig kommunikation utifrån 

personernas förståelse och förmågor. När vårdpersonalen aktivt lyssnar och tydligt 

kommunicerar med personer med demenssjukdom, känner dessa personer sig bekräftade 

(Edvardsson et al., 2017). Enligt Eriksson (1987a) söker människan en gemensamhet med 

andra medmänniskor samt vill uppleva tro, ge och få kärlek. Denne söker även en innebörd i 

sitt liv. Detta kan kopplas till Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterska (Svensk 
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sjuksköterskeförening, 2017), där det betonas att sjuksköterskan har ett ansvar att tillgodose 

patientens behov och rättigheter samt skapa villkor för ett väl fungerande vårdteam. 

6.2 Metoddiskussion 

Metodvalet för denna studie var av kvalitativ ansats. Detta ansågs mest lämpligt eftersom 

examensarbetets syfte var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av ett personcentrerat 

arbetssätt i vård av äldre personer med demenssjukdom. Valet av metod var en systematisk 

kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes utifrån Evans (2002). Detta ansågs vara en 

lämplig metod för analysen av kvalitativa artiklar för att beskriva erfarenheter och 

upplevelser. En fördel med detta metodval var att datamaterialet bearbetades med ett 

minimum av egna omtolkningar med en så stor närhet till datamaterialet som möjligt 

(Segesten, 2017). Kvalitativa studier bidrar till att det skapas en förståelse för människors 

upplevelser och erfarenheter, samtidigt som teoretiska studieresultat omvandlas till 

praktiska vårdhandlingar (Friberg, 2017a). I kvalitativa studier presenteras patienternas, 

anhörigas samt vårdarens erfarenheter av vårdrelaterade situationer som denne har upplevt 

tidigare. Dessa personliga erfarenheter kan värderas högt, men de kan samtidigt bidra till 

subjektivitet och ett förvridet resultat. Detta kan anses som en tänkbar svaghet i denna studie 

eftersom personliga erfarenheter har minsta bevisvärde (Segesten, 2017). Det hade varit 

möjligt att tillämpa en annan metod, till exempel en litteraturöversikt vilken inkluderar såväl 

kvalitativa som kvantitativa studier. Friberg (2017a) menar att en litteraturöversikt är en 

metod som används för att skapa en sammanställning över kunskapsläget inom ett problem 

inom sjuksköterskans kompetensområde samt för att söka evidensbaserade metoder för 

omvårdnadshandlingar inom detta problemområde. Dock lämpar sig en litteraturöversikt 

mindre väl för att beskriva mänskliga erfarenheter eller upplevelser på en djupare nivå. 

Därmed finns det en risk att författaren selektivt väljer studier för att stötta den egna 

utgångspunkten (Rosen, 2017). Eftersom examensarbetets syfte var att beskriva 

vårdpersonalens erfarenheter valdes en kvalitativ ansats med beskrivande syntes utifrån 

Evans (2002) analysmetod. Den beskrivande syntesen valdes för att inte tolka studiernas 

resultat utan för att istället beskriva och sammanställa det nya framträdande resultatet.  

De vetenskapliga artiklarna söktes fram i databaserna CINAHL Plus samt MEDLINE, vilka är 

specialiserade inom omvårdnadsforskning. Henricson (2017) rekommenderar att använda 

flera olika databaser som har omvårdnadsfokus då det möjliggör att fler relevanta artiklar 

identifieras. Vidare formulerades lämpliga sökord vilka var relevanta för examensarbetets 

syfte. Därefter översattes dessa från svenska till engelska med hjälp av Svensk MeSH. Enligt 

Östlundh (2017) är MeSH en ämnesordlista som kan vara till hjälp för att hitta relevanta 

sökord i den databas dessa söktes i. Inför sökningen bestämdes inklusions- och 

exklusionskriterier för att hitta relevanta vårdvetenskapliga artiklar som svarade på 

examensarbetets syfte. Kvalitativa studier som hade ”older adult” i sina innehåll 

exkluderades eftersom de omfattade människor som är 65 år och äldre. Eftersom det uppstod 

problem med relevanta sökord samt sökningsstrategin sökte författaren hjälp hos en 

bibliotekarie på Högskolebiblioteket vid Mälardalens Högskola. Bibliotekarien gav 

rekommendationer om olika kombinationer av sökord, vilket hjälpte författaren att arbeta 
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vidare med sökningarna. Med hjälp av sökoperatörer kunde flera sökord kombineras och 

sökningen avgränsas för att hitta relevanta artiklar som svarade på examensarbetets syfte. 

Östlund (2017) beskriver att med hjälp av tre sökoperatörer som AND, OR och NOT kan flera 

ordkombinationer prövas i olika sammanhang. De utvalda artiklarna skulle vara publicerade 

mellan åren 2009–2019. Ett annat kriterium var att artiklarna skulle vara Peer Reviewed. 

Detta innebär att alla inkluderade artiklar granskats av flera vetenskapliga forskare samt 

uppfyller samtliga vetenskapliga krav (CODEX, 2018b).  

Flera av de vårdvetenskapliga artiklarna är skrivna på engelska. Därmed finns det en risk för 

inkorrekta översättningar från engelska till svenska. För att undvika misstolkningar och 

följaktligen förvridet resultat, använde författaren sig av ett svenskt-engelskt lexikon samt 

Google Översätt. I databasen MEDLINE finns ingen funktion för att avgränsa resultaten till 

att endast inkluderade Peer Reviewed artiklar. Istället använde författaren databasen 

ULRICHSWEB för att kontrollerade att de inkluderade vårdvetenskapliga artiklarna från 

MEDLINE uppfyllde examensarbetets inklusionskriterierum gällande Peer Review. För att 

översätta ”personcentrerad” från svenska till engelska använde författaren MeSH, vilket gav 

resultatet ”person centered care” Databasen CINAHL Plus föreslog både ”person centered 

care” och ”person centred care”. Detta kunde hanteras genom trunkering av ordet cent* vilket 

uteslöt irrelevanta artiklar. Det gjordes inte några avgränsningar på vårdpersonalens 

arbetsplatser för att öka antalet relevanta vårdvetenskapliga artiklar för analysen. 

För att kunna utvärdera kvalitativa studiers vetenskapliga kvalitet fordras att arbetet ska 

uppfylla samtliga krav för tre kvalitetskriterier: giltighet, överförbarhet samt trovärdighet 

(Polit & Beck, 2017).  

Giltighet innebär att när två forskare studerar samma tänkbara fenomen under liknande 

villkor kommer de att nå samma resultat (Polit & Beck, 2017). I detta examensarbete har 

författaren gjort en noggrann redogörelse för urval av sökord och datainsamlingen för att för 

att läsaren ska kunna följa metodens genomförande. Detta anses öka giltigheten.  

Överförbarhet avser i vilken utsträckning examensarbetets resultat kan överföras till andra 

grupper, andra sammanhang eller andra sociala situationer (Martensson & Fridlund, 2017). 

Detta examensarbete kan överföras till alla personer med demenssjukdom oavsett ålder eller 

social situation. Eftersom artiklarna som inkluderades i litteraturstudien utfördes i olika 

kontexter, i olika länder samt var hade begränsningar vad gäller kön, har studien goda villkor 

för överförbarhet. Två av studierna som inkluderades i examensarbetet genomfördes i 

Sverige, två i Storbritannien, en i Finland, en i Kanada, en på Irland och tre i Storbritannien 

och på Irland. Därmed kan resultatet överföras under vissa villkor till andra länder i 

Skandinavien och med hänsyn till riktlinjerna för dessa länders sjukvårdssystem.  

För att stärka examensarbetets trovärdighet har författaren använt litteratur från primära 

källor. Detta kan enligt Wallengren och Henricson (2012) bidra till att ett examensarbete 

anses vara av god kvalitet. Examensarbetets datamaterial innehåller kvalitativa 

vårdvårdvetenskapliga artiklar som uppfyllde samtliga vetenskapliga krav och granskades av 

experter inom aktuella området. Henricson (2017) påtalar att genom att inkludera 

vetenskapliga artiklar som är Peer Reviewed, kan arbetets trovärdighet stärkas samtidigt som 

arbetet kan bedömas som vetenskapligt. Trovärdighet uppnås när författaren konkretiserar 
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för läsaren att den nya syntetiserade kunskapen är rimlig, trovärdig samt att den är 

godtagbar. Genom att låta andra personer läsa examensarbetet kan äktheten i datamaterialet 

bekräftas (Martinsson & Fridlund, 2017). Därmed tog författaren avstånd från egna 

värderingar och den egna förförståelsen, vilket även minimerar den egna tolkningen av 

datamaterialet. För att undvika att författarens förförståelse, det vill säga tidigare 

erfarenheter, skulle påverka examensarbetets innehåll, utfördes diskussioner med 

handledarna och andra studiekamrater. Henricson (2017) anger att trovärdigheten av en 

studie kan stärkas när författaren lägger sin förförståelse av studie åt sidan och tillåter andra 

studiekamrater att läsa examensarbetet.  

6.3 Etikdiskussion 

Detta examensarbete har författats med hänsyn till de vetenskapliga kraven på forskningen 

utifrån de etiska regler och riktlinje som redogörs i CODEX (2018a). Under arbetet med detta 

examensarbete har författaren inte förfalskat, fabricerat, plagierat eller fuskat på något sätt. 

Hederlighet utgör en av grunderna i det vetenskapliga arbetet (Kjellström, 2017). Enligt 

Vetenskapsrådet (2017) bör alla forskare ta de etiska principerna exempelvis objektivitet, 

opartiskhet, ärlighet och rättvisa i beaktande. Författaren har följt dessa etiska principer 

genom att noggrant läsa examensarbetets datamaterial med ett kritiskt och objektivt 

tillvägagångssätt. De vårdvetenskapliga artiklarna som inkluderades i examensarbetet är 

Peer Reviewed, vilket innebär att forskningen har säkerställts genom en kollegial granskning 

samt uppfyller samtliga vetenskapliga krav (CODEX, 2018b). För att läsaren enkelt ska 

kunna se vilket vetenskapligt underlag som använts i examensarbetet, hanterades referenser 

enligt APA (2019). För att visa att examensarbetet har ett god vetenskapligt förhållningssätt, 

hänvisade författaren till de ursprungliga studierna och angav fullständiga referenser. 

7 SLUTSATS 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att vårda 

utifrån ett personcentrerat arbetssätt i vård av äldre personer med demenssjukdom. 

Resultaten framhäver hur vårdpersonalen anser att det är viktigt att se personerna med 

demenssjukdom. Med hjälp av personernas livshistoria kunde vårdpersonalen vårda utifrån 

ett holistiskt sätt. Vidare framkom det att skapande av partnerskap mellan vårdpersonalen 

och dennes anhöriga har en betydande roll för personcentrerad vård. Denna aspekt kan 

hjälpa vårdpersonalen att ge en vård som inkluderar personens fysiska, psykiska och 

kulturella behov. Genom tydlig kommunikation, såväl verbal som icke-verbal, kunde 

vårdpersonalen erhålla en ökad förståelse kring den unika livssituationen hos en person med 

demenssjukdom samt bidra till att främja dennes tillfredställelse och välbefinnande. Detta 

krävde tid och tydlighet samt vårdpersonalens kunskap och kompetenser. Examensarbetet 

bidrar därmed till en ökad förståelse kring vårdpersonalens erfarenheter av personcentrerad 
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vård inom demensvården. Det kan fungera som ett hjälpmedel för vårdpersonalen vid 

vårdandet av personer med demenssjukdom. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Eftersom personcentrerad vård visade flera positiva resultat i omvårdnaden för personer med 

demenssjukdom är det viktig att vidareutveckla denna idealbild och arbetsmetod. Det finns 

behov av ytterligare forskning kring erfarenheter som avser personer med demenssjukdom, 

deras anhöriga och vårdpersonalen. Genom personcentrerad vård kan vårdpersonalen 

uppfylla personernas behov och främja deras välbefinnande. Därför det är aktuellt med ny 

forskning inom olika kontexter. Författaren vill ge ett förslag till att utforska hur 

vårdpersonalen kan tillgodose personer med demenssjukdoms fysiska och spirituella behov i 

praxis. Vidare vill författaren även främja utvecklingen av ett personcentrerade arbetssätt hos 

vårdpersonal i syfte att kunna tillhandahålla personcentrerad vård till alla som har en 

demensdiagnos, på alla omvårdnadsplatser och oavsett ålder. 
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av personer med demenssjukdom. 
Resultaten består av fem subteman: 
människan bakom sjukdomen, hantering av 
problem i dagligavården, skuldkänslor hos 
vårdpersonalen, behövs förbättring i 
demensvård och i chefens ledarskap.  

10/14 
Hög 
nivå 
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4. 
Toivonen, 
K., 
Charalamb
ous, A., & 
Suhonen, 
R. (2018).  

 
Scandinavi
an Journal 
of Caring 
Sciences 
 
Finland 

Supporting 
spirituality 
in the care 
of older 
people 
living with 
dementia: a 

hermeneuti
c 
phenomeno
logical 
inquiry into 
nurses’ 
experiences. 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter som 
stöder det andliga 
behovet hos äldre 
med demens. 

Metod: kvalitativ induktiv 
innehållsanalys.  
 
Datainsamling: 17 
sjuksköterskor intervjuades med 
hjälp av öppna ostrukturerade 
frågor. mellan 36 till 74 minuter. 
Intervjuerna spelades in med 
deltagarnas medgivande, sedan 
transkriberades de ordagrant. 
Menigsenheterna som framkom 
från intervjuerna grupperades 
och bildade teman och 
subteman.  
 
Analysmetod: Heideggers 
hermeneutiska fenomenologiska 
metod, vilken används för att ge 
ett bredare resultat som avser 
kontexten. 

Sjuksköterskor kunde genom att förstå den 
äldre personens andliga behov närma sig den 
äldre personen samt vårda denne 
personcentrerat. Både personcentrerad vård 
och individualitet var betydande aspekter i 
den äldre personen med demenssjukdoms 
andliga behov samt viktiga faktorer för en god 
omvårdnad. Sjuksköterskorna uttryckte att de 
behöver ha kunskap om andliga behov hos 
äldre med demens för att förstå och stödja 
den äldre personens individuella 
livsåskådning inom vården. 
  

12/14  
Hög 
nivå 

5. Baillie, 
L., Sills, E., 
& Thomas, 
N. (2016).  
 
Quality in 
Ageing & 
Older 
Adults  
 

Storbritann
ien 

Educating a 
health 
service 
workforce 
about 
dementia: a 
qualitative 
study. 

Att involvera och 
utbilda 
vårdpersonalen om 
äldre med demens 
och om hur 
personcentrerad 
vård kan främjas 
på ett sjukhus. 
 
 
 

Metod: en kvalitativ 
longitudinell design. 
 
Datainsamling: Vårdpersonal 
och i grupp 1 fanns 23 
legitimerade sjuksköterskor och 
i grupp 2 fanns 53 legitimerade 
sjuksköterskor. Till de 
deltagande personerna ställdes 
öppna frågor. Intervjuer 
genomförda i fokusgrupper 
varade mellan 35 till 60 minuter, 
medan enskilda intervjuer vara 
mellan 35 till 60 minuter Alla 

Studier visade att filmen ” Barbara story” 
hjälpte vårdpersonalen till att i akuta 
sjukhusets miljön att fokusera på hela 
människan vilket framhäver betydelsen av att 
förstå personer med demenssjukdom och 
vårda personcentrerat. Vårdpersonalen 
beskrev vikten av närhet till den äldre med 
demens och av att bygga relationer. 
Därutöver upplevde vårdpersonalen ökade 
erfarenheter som ska främja ännu mer en 
gemensam medvetenhet och förståelse. 

12/14 
Hög 
nivå 
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intervjuer transkriberades 
ordagrant samt kodades.  
 
Analysmetod: analysen beskrevs 
utifrån Ritchie and Spencer 1994 
ramverket som är en 
femstegsprocess. Vilken består 
av: samling av data, analys av 
tematiskt ramverk, 
systematisering av alla data, 
beskrivning av kodade data, 
noggrann undersökning av 
diagram och sökning efter 
mönster. 

6. Clifford, 
C., & 
Doody, O., 
2018. 
 
Journal of 
Psychiatric 
and Mental 
Health 

Nursing  
 
Storbritann
ien och 
Ireland 

Exploring 
nursing 
staff views 
of 
responsive 
behaviours 
of people 
with 
dementia in 

long-stay 
facilities. 

Att utforska 
vårdpersonalens 
erfarenheter och 
tankar om vård av 
äldre personer med 
demenssjukdom 
och deras respons i 
långtidsvård. 

Metod: kvalitativ beskrivande 
design. 
 
Datainsamling: kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer. 9 
sjuksköterskor intervjuades. 
Intervjuerna spelades in och 
varade mellan 26 och 78 
minuter. Därefter 
transkriberades och kodades. 
Utifrån detta identifierades 
teman. 
 
Analysmetod: en induktiv 
dataanalys utfördes utifrån Elo 
och Kyngas (2008) ramverk. 
Ramverket består av 
förberedelse av datamaterialet 
samt systematisering och 
rapportering av resultatet. 

Vårdpersonalen behövde ta hänsyn till 
personer med demenssjukdoms oförmåga till 
kommunikation. Vårdpersonalen behövde 
vara uppmärksamma på personernas 
beteende, vilket ibland är utanför deras 
kontroll samt tillämpa personcentrerad vård 
så mycket som möjligt. Dock förekom 
fortfarande hinder till exempel tidsbrist samt 
brister i utbildningen både gällande 
personcentrerad vård och demenssjukdom. 
Även stressig arbetsmiljö och brist på 
personal har en negativ inverkan på 
personcentrerad vård för vårdpersonalen. 

10/14 
Hög 
nivå 
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7. Smythe, 
A., 
Bentham, 
P., Jenkins, 
C., & 
Oyebode, J. 
R. (2015). 

  
Dementia 
(14 713 
012). 
 
Storbritann
ien och 
Irland 

The 
experiences 
of staff in a 
specialist 
mental 
health 
service in 

relation to 
developmen
t of skills for 
the 
provision of 
person 
centred care 
for people 
with 
dementia. 

Att utforska 
vårdpersonalens 
erfarenheter som 
jobbar i en 
akutsjukvård i 
samband med 
kompetensutveckli
ng för 
tillhandahållande 
av personcentrerad 
vård för 
demenssjukdomar. 

Metod: kvalitativ induktiv 
ansats. 
 
Datainsamling: det deltog 14 
fokusgrupper med 70 personal 
och två ytterligare fokusgrupper 
genomfördes med totalt 16 
deltagare med gruppintervju 
under interaktion. Intervjuerna 
varade 45 minuter. Intervjuerna 
ljudinspelades, transkriberades 
och kodades. 
 
Analysmetod: 
tolkningsfenomenologisk analys 
med sammanställning av 
metoderna för tematisk analys 
av Braun & Clark, 2006 och IPA 
(Smith et al., 2009) vilken består 
av fyra steg: läsa datamaterialet 
ett flertal gånger för att skapa en 
förståelse för innehållet, koda de 
väsentliga delarna av texten, 
identifiera teman och utifrån 
detta skapa beskrivande 
subteman. 

Resultaten visade att vårdpersonalen har 
egna erfarenheter av personcentrerad vård. 
Även utbildning om en personcentrerad vård 
som bidrar till att se personen som en helhet, 
ha tålamod och respekt till subjektiva 
erfarenheter. Tidsbegränsning, brist på 
kunskap om personcentrerad vård, stressad 
miljö är negativa faktorer för PCC, medan 
ömsesidigt stöd från kollegor, arbetsnöjdhet 
och kontakter med individer med demens är 
positiva faktorer för PCC. 

11/14 
Hög 
nivå 

8. Smythe, 
A., Jenkins, 
C., Galant-
Miecznikow
ska, M., 
Bentham, 
P., & 

A 
qualitative 
study 
investigatin
g training 
requirement
s of nurses 

Att utforska 
sjuksköterskors 
erfarenheter och 
behov av kunskap 
av vårdandet av 
personer med 
demenssjukdom i 
ett vårdhem, för att 

Metod: kvalitativa studier av en 
tematisk analys. 
 
Datainsamling: 
semistrukturerade intervjuer 
med öppna frågorgenomfördes. 
Intervjuerna ljudinspelades, 
transkriberades och kodades. 11 

Fyra teman som framkom analyserades: 
dirigera andra, daglig omvårdnad, 
administrativt arbete och stödja anhöriga. 
Sjuksköterskorna upplevde att 
personcentrerad vård försummas på grund av 
personalbrist, låga löner och det höga ansvars 
kravet. Det behövs en interaktiv relevant 
utbildning som kan främja ett 

12/14 
Hög 
nivå 
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Oyebode, J. 
(2017).  
 
Nurse 
Education 
Today 
 

Storbritann
ien och 
Ireland 
 

working 
with people 
with 
dementia in 
nursing 
homes. 

minska 
sjuksköterskors 
utbrändhet och 
förbättra den 
personcentrerade 
vården. 

sjuksköterskor: 10 kvinnor och 1 
man som intervjuades en timme. 
 
Analysmetod: dataanalys 
utfördes utifrån Braun och 
Clarkes 2006 metod för att 
identifiera, noggrant analysera 
och rapportera framkommande 
teman inom kvalitativa data. 

personcentrerat tillvägagångssätt för boende, 
personal och anhöriga. 

9. 
Söderman, 
M., 
Rosendahl, 
S., 
Söderman, 
M., & 
Rosendahl, 
S. P. 
(2016).  

 
Journal of 
Cross-
Cultural 
Gerontolog
y 
  
Sweden 

Caring for 
Ethnic 
Older 
People 
Living with 
Dementia - 
Experiences 
of Nursing 
Staff. 

Att utforska och 
beskriva 
vårdpersonalens 
erfarenheter av att 
ta hand om icke-
svensktalande 
personer med 
demens i ett 
finskspråkigt 
grupphem och en 
svenskspråkig 
grupp hemma i 
Sverige. 

Metod: kvalitativ 
innehållsanalys. 
 
Datainsamling: kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer 
genomfördes. Totalt deltog 27 
vårdpersonal; 12 finsktalande 
sjuksköterskor (2 män och 10 
kvinnor), samt 15 kvinnliga 
sjuksköterskor varav 10 
svensktalande och 5 tvåspråkiga.  
 
Analysmetod: innehållsanalys 
latent enligt Graneheim och 
Lundman. Datamaterialet lästes 
ett flertal gånger för att skapa en 
förståelse för innehållet. Utifrån 
materialet valdes 
meningsenheter som var 
relevanta för studiens syfte. 
Sedan kodades dessa 
meningsenheter. Utifrån koder 

I resultatet presenterades likheter och 
skillnader i de två typerna av vårdhem i 
Sverige, ett finskspråkigt grupphem och ett 
svensktalande grupphem. Vårdpersonalens 
beskrivningar av daghem och rutiner i 
grupphemmen jämfördes. Det är av stor 
betydelse för äldre med demenssjukdom att 
bibehålla sin identitet och personlighet. 
Vårdpersonalen kan ge personcentrerad vård 
genom att värna om personens kulturella 
behov och ta hänsyn till språket. Även på 
organisatorisk nivå för att tillgodose den äldre 
personens med demenssjukdom individuella 
och multikulturella behov, krävs en 
utveckling av vårdpersonalens kunskap om 
personcentrerad vård och kompetens i 
individuellt tillvägagångssätt. Utifrån 
resultatet framkom två teman: 
Kommunikation samt Kulturorienterade 
aktiviteter. Utifrån temat Kommunikation 
framkom tre subteman: Verbal 
kommunikation, Icke verbal kommunikation 

12/14 
Hög 
nivå 
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som hade likheter i innehållet 
skapades underkategorier. 
Sedan utifrån liknande innehåll i 
underkategorier skapades 
huvudkategorier. Det sista steget 
var att den mönster som 
upprepades i flest kategorier 
ansågs vara väsentligt för alla 
kategorier, vilket formade 
teman. 
 

och Vikten av ett gemensamt språk. Utifrån 
temat Kulturorienterade aktiviteter framgick 
fyra subteman: Mat, Traditioner, Musik och 
Media.  

10.de Witt, 
L., & Ploeg, 
J. (2016). 
 

Dementia 
(14 713 012) 
 
Kanada 

Caring for 
older people 
living alone 
with 

dementia: 
Healthcare 
professional
s’ 
experiences. 

Att beskriva 
vårdpersonalens 
erfarenheter av 
vård av äldre med 
demens som lever 
ensamma i eget 
boende. 

Metod: En kvalitativt 
beskrivande metod och kvalitativ 
metod för innehållsanalys. 
Datainsamling: 
semistrukturerade intervjuer. 
Totalt intervjuades 15 
vårdpersonal individuellt, varav 
9 är sjuksköterskor.  
 
Analysmetod: dataanalysen 
utfördes utifrån Hsieh & 
Shannons (2005) metod för 
analys innehåll. Den metod 
beskriver en liten erfarenhet av 
deltagarna som de har samt är 
kongruent med det kvalitativ 
beskrivande studiens syfte och 
designen. 

I resultaten framkom ett huvudtema: ”Vi gör 
det bästa vi kan för dem”, visar 
vårdpersonalens uppfattningar om hur de 
närmade sig äldre med demens som bodde 
ensamma samt om känsliga vårdproblem 
med vad de kallar ”mild realism”. Subtemana 
”Mina händer är bundna” och ”Det är inte 
mitt jobb, det är inte mitt beslut” beskrev 
begränsningar av vårdpersonalens förmåga 
att ge stöd till äldre med demenssjukdom som 
bodde ensamma. Den emotionella kampen 
som involverades i att arbeta med äldre med 
demens upplevdes bättre efter att 
vårdpersonalen trodde ”att jag gjorde det 
rätta”. I resultaten framkom ett stort behov av 
utbildningen kring personcentrerade metoder 
och personcentrerade tillvägagångsätt inom 
hälso-och sjukvården. Dessutom framgick ett 
behov av att rekrytera vårdpersonal med 
specialistutbildning inom  
demensvården. 

12/14  
Hög 
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