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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Demenssjukdom är en samling av sjukdomar som kopplas till minnesstörning, 

nedsatt tanke- och kommunikationsförmåga på grund av någon form av hjärnskada. 

Demenssjukdom är en av de största folksjukdomarna i Sverige. Personcentrerad vård är en 

viktig aspekt inom omvårdnad för personer med demenssjukdom och innebär att det inte bara 

är sjukdomen som ställs i centrum, utan istället ses även människan som en aktiv 

samarbetspartner varspersonliga unika upplevelser och personlighet sätts i fokus. 

Sjuksköterskan har en viktig roll för optimering av personcentrerad omvårdnad för personer 

med demenssjukdom. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur sjuksköterskor kan bidra till en 

personcentrerad omvårdnad för personer med demenssjukdom inom vård och omsorg. 

Metod: Studien är en allmän litteraturöversikt som grundas på en analys av elva 

vetenskapliga artiklar med kvantitativ och kvalitativ design. 

Resultat: Personcentrerad omvårdnad hos demenssjuka personer skapas genom att 

sjuksköterskan med hjälp av olika åtgärder, bland annat att öka vårdpersonalens kunskap 

inom demensvård, tillvarata patientens livsberättelser, utforma vårdmiljön samt utföra 

meningsfulla aktiviteter som är anpassade till personens individuella förmåga 

Slutsats: Personcenterad omvårdnad hos demenssjuka personer ökar deras livskvalitet och 

välbefinnande genom att inte bara se en person som lever med demenssjukdom utan att se 

hela människan med sina unika förmågor och behov samt bidrar till att omvårdnaden blir 

individuellt anpassad. Vårdpersonalens kunskap, den demenssjuka personens livsberättelser, 

meningsfulla aktiviteter och personsanpassad vårdmiljö är de resurser som personcenterad 

omvårdnad handlar om i stort sett vilket i sin tur resulterar i att personens upplevelser av 

välmående ökar.  

 

 Sökord: Demens, omvårdnad, personcentrerad omvårdnad, sjuksköterska 
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ABSTRACT 

 

Background: Dementia is a collection of diseases related to memory disorder, reduced 

thought and communication skills due to some form of brain injury. Dimentia as a disease is 

growing rapidly nowadays and is one of the largest public diseases in Sweden. Person-

centered care is an important aspect of nursing care for people with dementia, which means 

that it is not only the disease at its core, but also the human being is seen as an active partner 

whose personal unique experiences and personality are put in focus. Nurse has an important 

role in optimizing of person-centered care for people with dementia. 

Aim: The purpose of this literature study is to describe how nurses can contribute to a person-

centered care for people with dementia in the health care system. 

Method: The study is a literature review based on an analysis of eleven scientific articles with 

quantitative and qualitative design. 

 Results: Person-centered care of demented persons is created by the nurse with the help of 

various measures including increasing of knowledge of care skills, taking care of the patient's 

life stories etc., which allows to design the healthcare environment and to perform meaningful 

activities which are adapted to the individual's unique ability. 

Conclusion: Person-centered nursing of demented people increases their quality of life and 

well-being by not only seeing a person as a person living with dementia but also by seeing the 

whole person with his/her unique abilities and needs, as well as it contributes to the care being 

individually adapted. Healthcare professionals' knowledge, person's life stories, meaningful 

activities and personally adapted healthcare environment are the resources that person-centered 

nursing is about, which in its turn results that people with dementia feel increasing of well-

being. 

Keywords: Dementia, Nursing, Person-centered care, Nurse 
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INLEDNING 

 

Åldrandet medför funktionsnedsättningar och ökar risken för både psykiska och fysiska 

sjukdomar. Demens är en av de sjukdomar som inte är en del av det naturliga åldrandet. 

Hjärnan skadas och några förmågor såsom minne, språk och inlärning försämras. Ofta 

behandlas personer med demens som en enhetlig grupp och det finns alltid risk för att de 

drabbade blir socialt exkluderade. Vi som vårdpersonal har uppmärksammat detta och är 

intresserade av att se hur omvårdnadspersonal kan möta individen med demenssjukdom 

utifrån hens individuella behov och upplevelser.   
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BAKGRUND 

Demenssjukdom  
Demens är ett samlingsnamn på flera gemensamma symtom för olika sjukdomstillstånd. 

Demenssjukdomar delas in i tre olika huvudgrupper beroende på vilken skada som 

uppkommit, primärdegenerativa sjukdomar, vaskulära sjukdomar och sekundära sjukdomar. 

En kombination av dessa sjukdomar heter blanddemens (Edberg, 2009). 

Enligt Världshälsoorganisationen (2012) lever 35,6 miljoner människor med demens och 7,7 

miljoner nya fall beräknas tillkomma varje år i hela världen. Det finns ungefär 160 000 

personer med demens i Sverige och cirka 24 000 personer insjuknar i demens varje år, enligt 

Socialstyrelsen, u.å.  

Skog (2009) definierar demens som ett begrepp vilket omfattar en rad sjukdomar som i sin tur 

är en form av hjärnskada.  Begreppet används för att beskriva obotlig minnesstörning, 

tänksvårighet, nedsatt förmåga att planera, organisera och genomföra dagliga aktiviteter på 

grund av tal-, läs-, skriv- och förståelse svårigheter (ibid).  

Vanliga former av demenssjukdomar är Alzheimers sjukdom, frontotemporal 

demenssjukdom, vaskulär demens och Lewykropps- demens (Ragneskog, 2013). Alzheimers 

sjukdom är den vanligaste typen av primär demenssjukdom med minskning av grå substans i 

hjärnan, kraftig minskning av nervcellerna och nervcellernas utskott. Sjukdomen 

karakteriseras av nedsatt förmåga att minnas, kommunicera och orientera sig. Senil demens av 

Alzheimertyp utvecklas efter 65-årsåldern men Alzheimers sjukdom kan debutera redan i 50-

årsåldern. Alzheimers sjukdom börjar långsamt med trötthet, förvirring, minnes - och 

skrivsvårigheter till stadium när personen blir helt beroende av hjälp med dagliga aktiviteter 

samt matningen. Frontotemporal demenssjukdom eller Fronto-temporallobsdemens som 

drabbar pannloben och tinningloben utvecklas också långsamt och personens beteende ändras. 

Personen får språksvårigheter, blir orolig och aggressiv. Imitationsbeteende och 

tvångsbeteende är inte sällsynta. Allt detta kräver att vårdpersonal har bra kunskap om 

frontotemporal demenssjukdom samt ger information och stöd till anhöriga (ibid). Vaskulära 

demenssjukdomar är den vanligaste formen och debuterar akut på grund av små proppar eller 

blödningar i hjärnan som medför syrebrist och minskning av hjärnceller (Ring, 
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2013).  Symptomen är depression, minnessvårigheter, nedsatt förmåga att analysera och 

hantera dagliga aktiviteter (ibid). 

Socialstyrelsens (SoS, 2016) nämner att beteendemässiga och psykiska symptom (BPSD) 

samt konfusion är vanliga hos demenssjuka personer. BPSD har symptom som vandring, rop 

och aggressivitet, plockighet och upprepat beteende. Detta kan förklaras med att demenssjuka 

inte kan hantera/bearbeta inkommande information på ett korrekt sätt. Konfusion är akut 

förvirring som kan vara ett symptom av underliggande sjukdom eller skada till exempel 

ostabil nivå av glukos i blodet, infektion eller smärta. Vid beteendemässiga och psykiska 

symptom samt konfusion krävs noggrann undersökning av skadliga faktorer, lämpliga 

lösningar och effektiva åtgärder som hjälper demenssjuka att bevara sin integritet 

(Socialstyrelsen, 2016). 

 

Personcentrerad omvårdnad 

Svensk sjuksköterskeförening nämner att personcentrerad vård är en av de sex 

kärnkompetenserna, en viktig aspekt inom omvårdnad och innebär att vård har fokus på 

patienternas individuella sociala, fysiska, psykiska behov och respekterar personens kunskap 

och tolkning av sina sjukdomar.  Personcentrerad vård grundas på partnerskap mellan 

sjuksköterskans professionella kunskap och patientens kunskap om sitt sjukdomstillstånd 

samt på patientberättelsen utifrån vilken vetenskapsbaserad omvårdnad planeras.  Inverkan av 

personcentrerad vård inom demensomvårdnad kan beskrivas som positiva insatser som 

främjar demenssjuka personens fysiska och psykiska välbefinnande, integritet och 

medbestämmande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Enligt Ekman, Norberg och Swedberg (2014) innebär personcentrerad omvårdnad att 

patientens personliga integritet med hänsyn till patientens personliga upplevelser av 

sjukdomstillstånd, patientens individuella förmåga och resurser ställs i fokus. Personcentrerad 

omvårdnad är en process som baseras på 

• Patientens livsberättelse och upplevelsen av sjukdomen hjälper personalen att 

identifiera patientens vilja, resurser, individuella behov samt potential. 

• Partnerskap mellan patient och sjukvårdspersonal innebär patientens delaktighet i den 

omvårdnad som formuleras i en individuellt inriktad hälsoplan som dokumenteras med 

överenskommelse i patientjournalen (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). 
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Enligt Ekman (2011) finns det tre steg för att tillämpa personcentrerad vård i daglig klinisk 

praxis. Det första är att inleda ett partnerskap som utgår från patienternas livssituation, 

upplevelser och berättelser.  Det andra är att vårdpersonalen samarbetar med patienten, dvs. 

delar på besluten när det gäller planerad omvårdnad eller rehabilitering. Tredje steget är att 

skydda partnerskapet genom att dokumentera patientens berättelse och hälsoplan i patientens 

journal (Ekman, 2011).   

En empirisk forskning som beskrivs av Ross (2014) visar att sjuksköterskor har god förståelse 

och stor motivation för att skapa högkvalitativ hälso- och sjukvård med hjälp av 

personcentrerad inriktning. Det visade också att personcentrerad vård med fokus på respekt 

för individen och hens rättigheter har positiv inverkan på olika vårdsituationer. 

Personcentrerad vård främjar positiva egenskaper inom omvårdnad som i sin tur bildar 

partnerskap mellan en patient och en vårdare med förtroende och flexibilitet och patienten ses 

som en unik person (Ross, 2014). 

Edvardsson, Fetherstonhaug och Nay (2010) beskriver att personcentrerad vård är ett begrepp 

som har blivit alltmer vanligare att använda inom vården under de senaste åren. Begreppet 

beskriver en god vård som utgår från individens behov och egenskaper. Personcentrerad vård 

bygger på varje människas unika livssituationer och värderingar (Edvardsson, Fetherstonhaug 

& Nay, 2010). 

Manley (2011) beskriver personcentrerad vård som "Sjuksköterskor och omvårdnadspersonal 

tillhandahåller och uppmuntra omvårdnad som ställer personer i centrum, involverar patienter, 

brukare, deras familjer och nära i besluten, och hjälper dem att göra informerade val angående 

deras behandling och omvårdnad". För att tillhandahålla personcentrerad vård krävs att alla i 

teamet jobbar tillsammans med detta och har kunskap om det. Genom att alla arbetar på 

samma sätt med samma metodik förstärks omvårdnaden. För att detta ska vara möjligt krävs 

att arbetsplatsen stödjer detta arbetssätt och att man säkerställer detta genom löpande 

uppföljningar (Manley, 2011). 

Manley (2011) nämner också några saker som utmärker personcentrerad vård: 

• Lära känna patienten, dennes behov, värderingar, bakgrund och önskemål. 

• Möjliggöra för patienten att vara informerad och kunna göra val. 

• Dela beslutsfattandet mellan patient och vårdpersonal. 
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• Tillhandahålla information anpassad till vårdtagaren, för att stödja dem vid 

beslutsfattande. 

• Stödja vårdtagaren vid val av vård. Om vårdtagaren inte kan ta beslut själv kan 

närstående eller förmyndare göra detta. 

• Kontinuerlig uppföljning och utvärdering att vården är bra för vårdtagaren. 

För att säkerställa att personcentrerad vård utförs behöver man göra löpande uppföljningar 

och utvärderingar. Även behov att anpassa och förbättra/-ändra omvårdnaden kan fångas upp 

vid utvärderingar. Olika möjligheter till uppföljning finns, en är patientundersökningar och en 

annan är att man följer upp internt hur vårdpersonalen arbetar (ibid). 

 

Personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom 

Socialstyrelsens (2016) säger att omvårdnad av demenssjuka personer ska vara 

personcentrerad med fokus på personens individuella upplevelser.  Personen ses som en unik 

individ med sin unika livshistoria, prioriteringar och förmågor. Personcentrerad vård ska 

också skapa ett meningsfullt förhållande till demenssjuke personen. Personen ses som ett 

aktivt samarbete som själv har möjlighet att bestämma över sin vård (SoS, 2016). 

I en studie av Edvardsson, Petersson, Sjogren, Lindkvist och Sandman (2014) beskrivs att 

demenssjuka personer som deltar i dagliga aktiviteter och bor i personcentrerade enheter har 

högre livskvalitet i jämförelse med dem som inte gör det. Det visade sig att personcentrerad 

omvårdnad och dagliga aktiviteter har viktig effekt för att höja demenssjuke personens 

kognitiva förmåga och deras känsla av självständighet. Meningsfulla aktiviteters terapeutiska 

resultat har lugnande effekt, deltagandet i vardagliga aktiviteter för demenssjuka personer 

ökas (ibid). 

Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark och Edvardsson (2013) nämner att personcentrerad 

vård kan underlätta för personer med demens att utföra egna aktiviteter i det dagliga livet, 

påverka deras livskvalité, depressioner, smärta och aggressivt beteende. I undersökningen kan 

man påvisa ett samband mellan personcentrerad vård och möjligheten att för de boende med 

demens att klara en större del aktiviteter själva, vilket också ger en högre livskvalité. De som 

bor på ett boende med en hög grad av personcentrerad omvårdnad uppvisar också en högre 

livskvalité och förmåga att utföra aktiviteter. Däremot kan man inte se någon förändring av 

depression, smärta eller aggressivt beteende (ibid). 
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Sjuksköterskas roll i personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom 

Brataas, Bjugan, Wille och Hellzen (2010) beskriver att personer med lätt demens som bor 

hemma drar sig ofta för att gå ut och delta i det sociala livet eftersom de oroar sig för att inte 

kunna hantera situationen, istället stannar de hemma i ensamhet. Detta leder ofta till en 

försämring av deras mentala och sociala stimulering. Det finns flera studier som avhandlar 

möjligheten att påverka livssituationen för personer med demens, genom exempelvis 

sjuksköterskans ansvar av personlig dagvård. Brataas et al. (2010) beskriver också hur en 

personcentrerad dagvård program en dag i veckan under sju veckor upplevdes av vårdtagarna. 

Under dagvården gjordes utflykter, sång och musik, dans, samtal om historia och kultur, 

gemensam middag, etc. Vårdtagarna var oroade innan programmet om de skulle klara av att 

delta p g a demens. Genom att försäkra att sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter följde 

med vid transporter minskades oron. Efter programmet var alla positivt inställda och ansåg att 

de hade fått mer energi, fått samarbeta, känna sig delaktiga och vara med en grupp av 

likasinnade. Genom att uppleva, diskutera lokal historia och traditioner, äta middag 

tillsammans vilket påminde om en familj, upplevdes en kognitiv stimulans.  Samtidigt som de 

var medvetna om sin demens uppgavs att de hjälpte varandra att bevara minnet, genom att 

vara tillsammans och göra saker, istället för att sitta ensamma hemma och göra ingenting 

(ibid). 

Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark och Edvardsson (2013) beskriver att skapa en 

meningsfull miljö och ett adekvat bemötande för personer med demenssjukdom är grunden 

för den vård som de behöver. Det är viktigt att inte bara fokusera på sjukdomen utan alltid 

försöka se hela människan bakom sjukdomen. För att kunna etablera kontakt som skapar 

trygghet hos demenssjuka, krävs det att ha empati och respekt (Sjögren, Lindkvist, Sandman, 

Zingmark & Edvardsson, 2013). Personer med demenssjukdom har inte kapacitet att ta 

realistiska beslut i det dagliga livet och är ofta maktlösa. Trots detta är det viktigt att 

sjuksköterskan bevarar personens identitet. Edvardsson, Winblad och Sandman (2008) påvisar 

att personer med demens kan känna välbefinnande om de får en god vård i en optimal miljö. 

De kunde leva ut sin personlighet och känna välbefinnande (Edvardsson, Winblad & 

Sandman, 2008). 

Helgesen, Athlin och Larsson (2015) nämner att trots sjuksköterskan anser att målet är att 

sätta demenssjuka patienten i fokus, styrs omvårdnaden ofta av rutiner samt personalens 
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behov och önskningar. Anhöriga som träffar patienten mer frekvent uppmärksammar ofta 

skillnader i patientens humör, hälsa och uppträdande, vilket kan vara svårare för personalen 

att upptäcka. Genom samarbete mellan anhöriga och vårdpersonal, där anhöriga delger sina 

observationer, kan omvårdnaden kring demenssjuka personer förbättras (Helgesen, Athlin & 

Larsson, 2015). 

Defanti, Tiezzi, Gasparani, Gasperini, Congedo och Tiraboschiu (2007) menar att en 

möjlighet för att ge demenssjuka personer delaktighet i omvårdnaden skulle kunna vara att ge 

patient som befinner sig i början av sjukdomen och som inte har sagt ifrån, möjlighet att 

skriva ett dokument om hur vård och beslut ska ske. Det skulle vara en solid moralisk bas att 

utgå ifrån, samt att detta skulle ge patienten ett bra skydd likväl som subjektiv frihet (Defanti, 

Tiezzi, Gasparani, Gasperini, Congedo & Tiraboschiu, 2007). 

Marshall redovisade 2005 att det är viktigt att sjuksköterskan skapar en bra bild och en bra 

anamnes om den demenssjuka patientens liv innan utvecklingen av demens. Sådan kunskap 

kan användas för att påverka behandlingens kvalitet. Det bidrar också till en relevant 

verksamhet som bevarar och ökar patientens identitet och välbefinnande. Sjuksköterskan bör 

utveckla sin kunskap, färdigheter, bedömningsförmåga för att lära och motivera den 

demenssjuka patienten till ett aktivt samarbete. Sjuksköterskan ska skapa lugn, säker 

handledning och dialog med den demenssjuka personer för att hen ska känna sig väl 

omhändertagen (Marshall, 2005). 

Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark och Edvardsson (2013) menar att skapa en 

meningsfull miljö och ett adekvat bemötande för personer med demenssjukdom är grunden 

för den vård som de behöver. Det är viktigt att sjuksköterskan inte bara fokuserar på 

sjukdomen utan alltid försöker se hela människan bakom sjukdomen. För att kunna etablera 

kontakt som skapar trygghet hos demenssjuka, krävs det att ha empati och respekt (Sjögren, 

Lindkvist, Sandman, Zingmark & Edvardsson, 2013). 

Edvardsson, Winblad och Sandman (2008) beskriver att personer med demenssjukdom inte 

har kapacitet att ta realistiska beslut i det dagliga livet och är ofta maktlösa. Trots detta är det 

viktigt att personalen bevarar personens identitet.  Flera studier påvisar att personer med 

demens kan känna välbefinnande om de får en god vård i en optimal miljö. De kunde leva ut 

sin personlighet och känna välbefinnande (Edvardsson, Winblad & Sandman, 2008). 



8 

 

Skog (2016) nämner att beteendeändring vid BPSD i form av beteendemässiga eller psykiska 

symptom kan vara ett tecken på hur personen uppfattar och reagerar på sin situation samt 

visar vad en demenssjuke behöver. Detta kan vara brist på förebyggande åtgärder, dvs. analys 

och tolkning av problem som står i grunden av BPSD samt brist på kunskap av 

demenssjukdom hos vårdpersonal. Omvårdnad vid BPSD bör vara personcentrerad och 

personens individuella känslor och individuella behov samt valda åtgärder bör beaktas med 

tolerans och tålamod och vården ska planeras individuellt för varje person med individens 

välbefinnande i fokus (Skog, 2016). 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Välbefinnande hos demenssjuka personer är en konstant utmaning inom omvårdnad.  Det kan 

uppstå ett problem på grund av att det inte är den unika personen med individuella och unika 

behov som sätts i fokus utan själva omvårdnadsåtgärderna och bemötande fokuseras enbart på 

sjukdomen. Demenssjuka patienter riskerar ses bara som ” demenssjuka patienter” vilka inte 

kan bestämma över sin omvårdnad. Mer kunskap om hur den personcentrerade omvårdnaden 

kan optimeras inom vården är nödvändig för att sjuksköterskor ska kunna tillgodose 

personens unika behov av vård och omvårdnad. 

SYFTE 

 

Syftet är att beskriva hur sjuksköterskor kan bidra till en personcentrerad omvårdnad för 

personer med demenssjukdom inom vård och omsorg. 

METOD 

 

Litteraturstudiens design, urval, datainsamling, dataanalys, kvalitetsgranskning samt etiska 

aspekter kommer att presenteras under metodavsnitten.  

.  
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Design 
En allmän litteraturöversikt som innehåller studier med kvalitativ-, kvantitativ- och mixade 

studier har valts som metod för att med kritisk blick utforska och sammanställa forskning 

inom området (Polit & Beck,2012).  

Urval 
Urvalsstrategi och söktermer har valts i överensstämmelse med studiens syfte. Efter att 

inklusions kriterier har valts då specificerade författarna noggrant dessa kriterier, för att 

säkerställa att inkluderade artiklar är relevanta och kan besvara studiens syfte (Henricson & 

Mårtenson, 2012). 

Inklusionkriterier 
Studier som är skrivna på engelska, har gått igenom en peer-review, vara publicerade i en 

vetenskaplig tidskrift, ha genomgått en etisk granskning samt kunna svara på 

litteraturöversiktens syfte inkluderades. Enligt Friberg (2012) kan en litteraturöversikt 

innehålla studier genomförda med både kvalitativa eller kvantitativa metoder då inkluderades 

båda typer av studier och även studier genomförda med mixad metod. 

Exklusionskriterier 
Studier som handlade om närståendes upplevelse av personcentrerad omvårdnad och även 

personcentrerade omvårdnad för personer med demenssjukdom som har utländskbakgrund 

exkluderades, detta för att undvika forska ett brett ämne. Enlig Östlundh (2012) betraktas 

forskning vara en färskvara, därför har författarna valt att exkludera studier som är 13 år och 

äldre. 

Datainsamling  
Författarna har tillsammans hittat rätt sökord med hjälp av Svenska MeSH och CINAHL 

Headings För att få en uppfattning av nuvarande kunskapsläge och var det eventuellt finns en 

kunskapslucka har författarna gjort en inledande sökning (Östlundh, 2012). Sökningen visade 

att relevanta studier om sjuksköterskans medverkan vid personcentrerad omvårdnad inom 

demenssjukvård var få. Då bedömde författarna att en bred sökmotor var nödvändig. För att få 

en större möjlighet att hitta relevanta artiklar valdes EBSCO Discovery Service som sökmotor 

samt PubMed och CINAHL som databaser. För att bilda ett samband mellan de valda 

sökorden och kunna söka fram studier inom samma ämnesområde valde författarna att 

använda den booleska söklogiken AND (Östlundh, 2012). Sökord som används: Patient 

centered care, Person-centred care, Nursing as a profession, Nurse, Nursing Interventions, 
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Nursing care, Nursing homes, Dementia, Dementia senile, intervention, approach, Dementia 

vascular, Alzheimer´s disease. 

Författarna genomförde det första urvalet av studier genom att läsa samtliga rubriker och välja 

ut de som ansågs vara relevanta. Vid det andra urvalet genomlästes alla abstracta av utvalda 

artiklar då valdes 36 artiklar ut. Samtliga 36 artiklar fanns i de båda databaserna, PubMed och 

CINAHL Efter diskussion med handledarna valde författarna att nämna bara en av de två 

databaser i sökmatrisen, eftersom alla valda artiklarna i bådadatabaser var samma. Alla 

utvalda artiklar lästes noggrant i sin helhet i det sista urvalet, då bedömde författarna att 28 

stycken av artiklarna inte var relevanta och inte svarade på studiens syfte. Detta urval 

resulterade i åtta studier. För att öka trovärdigheten beslutade författarna att få fram några 

artiklar till, eftersom endast åtta studier kändes för lite. I samråd med handledarna bestämde 

författarna att leta efter relevant litteratur i andra studiers referenslistor vilket 

rekommenderades även av Polit och Beck (2012). Författarna hittade en svensk studie som 

fanns med i ett tidigare magisterexamensarbete från Mälardalens högskola, inom samma 

ämne, som verkade överensstämma med denna litteraturstudies syfte. Studiens referenslista 

kontrollerades och därefter valdes 3 artiklar ut som var relevanta för vårt arbete. Därefter 

gjordes en sekundärsökning efter artiklarna utifrån titeln i EBSCO Discovery Service, där de 

hittades. Detta tillvägagångssätt rekommenderas för att leta efter relevant litteratur. Totalt 

inkluderades 11 artiklar som grund för resultatet i litteraturstudien efter granskning och 

värdering (se sökmatris). Tre artiklar valdes med kvantitativ design, dvs. randomiserad 

kontrollerad studie, crossover design och kvasiexperimentell studie. Vidare valdes sju artiklar 

med kvalitativa design, dvs. deskriptiv design, utvärderade studie, semistrukturerade 

intervjuer, narrativa intervjuer och en artikel med mixad metod. Efter kvalitetsgranskning av 

de elva valda artiklarna sammanfattades dessa i en artikelmatris utifrån effekter som beskrivs i 

artiklarnas resultat. 
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Tabell 1. Sökmatris 

Datum Sökord Antal  

träffar 

Lästa 

abstract 

Lästa  

Artiklar 

Valda  

Artiklar 

2016-

11-14 

dementia AND 

person centred 

care AND nursing 

 (69 

CINAHL) 
49 12          3 

2016-

11-15 

dementia AND 

nursing AND 

approach 

 

(120 

CINAHL) 
75 14          3 

2016-

11-16 

person centred 

care AND nursing 

home AND 

dementia  

(52 

CINAHL) 
14 10          2 

2016-

11-17 

Manuell sökning 

(Ur referenslista) 
 3 3           3 

 

 

 

  



12 

 

Dataanalys 

Dataanalys av artiklarna i denna studie baseras på Fribergs trestegsmodell (Fribergs, 2012). I 

första steget läste författarna igenom artiklarna som används ordentligt ett flertal gånger för 

att förstå artiklarnas innehåll och dess relevans till uppsatsens syfte, samt analyserades 

artiklarnas resultat och jämfördes skillnader och likheter utifrån dess syfte. Därefter om det är 

kvalitativ eller kvantitativ studie, metod och vetenskapliga insatser samt markerades detaljer 

som svarade mot syfte i studie (Forsberg och Wengströms 2008). I överensstämmelse med 

Danielson (2012a) används innehållsanalys som teknik för utvärdering av artiklarnas olika 

kvalitativa metoder. I andra steget för att uppnå förståelse av temat valdes tre artiklar med 

kvantitativ design, dvs. randomiserad kontrollerad studie, crossover design och 

kvasiexperimentell studie. Vidare valdes sju artiklar med kvalitativa design, dvs. deskriptiv 

design, utvärderade studie, semistrukturerade intervjuer, narrativa intervju och en artikel med 

mixed metod. Efter kvalitetsgranskning av de elva valda artiklarna sammanfattades dessa i en 

artikelmatris utifrån effekter som beskrivs i artiklarnas resultat (Danielson 2012). Därefter 

analyserades ett flertal gånger utvalda artiklar i sin helhet för att förstå artiklarnas ämne samt 

jämfördes artiklarnas skillnader och likheter utifrån deras syfte och därefter lästes åter igenom 

studiernas resultat och utvärderades artiklarnas metod och vetenskapliga insatser. Därefter 

analyserade och identifierade författare enheter som ansågs vara relevanta för studiens syfte, 

de enheterna färgmarkerades och dokumenterades. I tredje steg jämfördes och identifierades 

skillnader och likheter mellan studiernas resultat och författare kom fram till att några artiklar 

har använt identiska mätmetoder för att presentera bevis för effekten av utformning av 

vårdmiljö, sjuksköterskans aktiva uppmärksamhet på den demenssjuke persons livshistoria, 

patientens integritet/identitet som är grunden till personcentrerad omvårdnad. Med hjälp av 

artikelmatrisen sorterades och analyserades vetenskapliga artiklar med syfte att skapa studiens 

resultat. Efter detta presenterade författarna studiens resultat i fyra huvudteman: Kunskap, 

Livsberättelser, Vårdmiljö och Meningsfulla aktiviteter.  

Etiska aspekter 

Tre huvudsakliga etiska förhållningsregler som författarna i denna studie har övervägt är att 

studier ska väljas utifrån godkännande av etisk kommitté och att alla valda artiklar fullt och 

tydligt redovisas samt att inte endast de delar av resultat i valda artiklar som reflekterar 

författarens åsikt utan alla resultat redovisas (Forsberg & Wengström, 2013). Etisk granskning 

görs i syfte att undvika använda material som riskerar att komma någon till skada i en studie 

(ibid).  
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Den gemensamma strävan med studien var att ha ett objektivt och brett synsätt, samt att inte 

välja ut fakta utifrån egna åsikter. Enligt Forsberg och Wengström (2013) innebär ärlighet i en 

studie att författarna hanterar information korrekt genom att beskriva resultat i en artikel på ett 

ärligt sätt. Ärlighet ligger till grund för processen för att hitta och analysera artiklar (ibid). 

Forsberg och Wengström (2016) betonar att etiska aspekter av plagiat av data, hypoteser och 

metoder är en viktig del i litteraturstudier. Författarna har under hela arbetets gång reflekterat 

och diskuterat kring detta. 
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RESULTAT 

 

I resultatredovisningen presenteras analysen av de elva artiklar: sju artiklar med kvalitativa 

analysmetoder, tre artiklar med kvantitativa analysmetoder och en artikel med mixade 

analysmetoder. Studierna var genomförda i Sverige, Norge, Storbritannien, Kanada, 

Australien, USA, Nederländerna och beskrev hur sjuksköterskor kan bidra till en 

personcentrerad omvårdnad för personer med demenssjukdom inom vård och omsorg. 

Resultatet redovisades under fyra olika teman: kunskap, livsberättelser, vårdmiljö och 

meningsfulla aktiviteter. 

Kunskap  
Effekten av vårdpersonalens kunskap, utbildning och ledarskap på utformning av 

personcentrerad omvårdnad redovisas i nio artiklar.  

En förutsättning för god vård för personer med demens är att vårdpersonalen lär känna 

personerna de vårdar och att den demenssjuke känner sig hörd och sedd. Det var viktigt att 

vårdpersonalen hade ett tryggt bemötande, samtalade lugnt med den demenssjuke vilket 

bidrog till att distrahera de som hade ett aggressivt beteende (Kontos et al., 2010). Ett sätt för 

att vårdpersonalen får öka kunskap om god vård för personer med demenssjukdom är 

utbildning. Flera studier visade att utbildning ligger till grund för en god vård och att den 

personcentrerade omvårdnaden för personer med demens kan upprätthållas. När 

vårdpersonalen förstår vad den personcentrerade omvårdnaden innebär så kan 

omvårdnadsåtgärder utföras adekvat (Chenoweth et al., 2011); (Kontos et al., 2010). 

Utbildning genom Dramapedagogik 

Det finns olika typer av utbildning, en av de är utbildning som är baserad på drama och 

kombineras med formell undervisning, vilken är en effektiv undervisningsmetod som hjälper 

till att genomföra ett personcentrerat förhållningssätt i demensvården (Kontos et al., 2010). 

Vårdpersonalen fick kunskap om demens och ett personcentrerat förhållningssätt i vården. 

Efter utbildningen var de positiva att använda sig av den nya kunskapen. De upplevde även att 

deras arbete blir lättare och de blev mer bekväma att arbeta personcentrerat (Kemeny et al., 

2006). Vårdpersonalens uppfattning om den nya kunskapen var positiv även två månader efter 

utbildningen (ibid). Genom den dramabaserade utbildningen fick vårdpersonal lära sig att det 
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är viktigt att försöka förstå meningen bakom de demenssjukas beteenden och hur viktigt det är 

att ha tålamod samt ökad medvetenhet om vikten av självständighet (Kontos et al. 2010). 

Efter utbildningen fick vårdpersonalen kunskap om att vårdbeslut ska anpassas efter bland 

annat den demenssjukes livshistoria, värderingar, styrkor och intressen.  

Utbildning i VIPS- modell  

Enligt Passalacqua och Harwoods (2012) är utbildning i VIPS- modell en annan form av 

utbildning som kan hjälpa vårdpersonalen att genomföra personcentrerad omvårdnad i 

praktiken. I utbildningen förklarades betydelsen av personcentrerad omvårdnad och VIPS är 

en förkortning av fyra ord (Value, Individuals, Perspective & Social). I studien genomförs en 

serie workshops (studiegrupper) som konstruerades kring VIPS och utförbarheten av dem 

testades för att öka personcentrerad kommunikation (ibid). I varje studietillfälle ingick 

diskussion, förklaring av varje bokstav i VIPS, visualiseringsövningar, powerpoint-bilder, 

träning i kommunikativ förmåga gruppaktiviteter osv. Användning av indikatorer inom VIPS 

modellen hjälpte vårdpersonalen att analysera olika vårdsituationer (ibid). Efter utbildningen 

visades studiegrupperna, dvs. vårdbiträden empati samt visade mer humor och spenderade 

mer tid i form av aktiviteter med den demenssjuke. Vårdpersonalen från studiegrupperna 

använde nya kommunikationsstrategier. De ställde mer ja- och nej-frågor och gav de 

demenssjuka möjlighet att oftare välja mellan två alternativ (Passalacqua & Harwood, 2012). 

Røsvik et al. (2011) studie visade att genomförbarheten av VIPS i demensvården kan 

underlättas. Detta är möjligt genom att vårdpersonalen identifierar en gemensam värdegrund, 

kunskap och förståelse om den demenssjuke samt använder en VIPS modell i form av 

praktiska riktlinjer med fokus på personcentrerad omvårdnad (ibid). I studien ingick 

veckomöten där en instruktionsbok användes, praktiska verktyg för bedömning av den 

demenssjukes välmående samt de viktigaste principerna för personcentrerad omvårdnad 

(ibid). Vårdpersonalen började arbeta i team genom att diskutera med varandra på 

veckomötena. Förändringar genomfördes med hjälp av vårdpersonalens samarbete, till 

exempel genom att anpassa miljön för den demenssjuke under måltiderna när demenssjuke 

brukar vara rastlösa vilket bidrog till förbättring och underlättade måltidssituationen. 

Vårdpersonalen kunde därmed tillämpa personcentrerad omvårdnad på ett praktiskt sätt 

utifrån diskussionerna på veckomötena (ibid) 
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Utbildning i Snoezelen 

I van Weert et al. (2006) studien fick vårdpersonalen utbildning i Snoezelen, vilket handlar 

om att kunna få kontakt med individen med hjälp av stimuli och kombinerar sinnestimulering 

med ett personcentrerat förhållningssätt. Några exempel på stimuli var att lyssna på musik, 

prata om färger på individens kläder, känna på vattnets värme och lukta på tvålar (ibid). 

Utbildningen resulterade en ökning av sociala konversationer mellan vårdpersonal och 

personer med demenssjukdom. Kunskap som vårdpersonalen fick i utbildningen skulle 

användas under morgonarbetet hos personer med måttlig till svår demens (ibid). 

Vårdpersonalen använde även individuella åtgärder enligt Snoezelens vårdplan bland annat 

väntade man tills den demenssjuke vaknade av sig själv, erbjöd hen frukost innan tvätt och 

påklädning, användning av aromaterapi mm. Genomförandet av Snoezelen bidrog till ett mer 

personcentrerat förhållningssätt under morgonarbetet (ibid). 

Utbildning i personcentrerad duschning 

I två studier av Hoeffer et al. (2006) och Sloane et al. (2004) genomfördes utbildning i 

personcentrerad duschning och handdukstvätt för vårdpersonalen. Resultatet visade att 

omvårdnaden för den demenssjuke som tidigare hade visat aggressivitet under morgonarbetet 

minskades efter utbildningen samt även att vårdpersonalens upplevelser förbättrades vid 

omvårdnadsmomentet. Vårdpersonalen kan ge verbalt stöd genom att prata med den 

demenssjuke på ett respektfullt sätt, ge beröm, förbereda hen inför omvårdnadsmoment. Efter 

utbildningen kände vårdpersonalen sig mer förberedda i att kunna hjälpa personer med 

demenssjukdom med nedsatt kognitiv förmåga, dessutom ledde utbildningen också även till 

ett ökat självförtroende hos vårdpersonalen. Efter utbildningen observerades en tydlig 

minskning av den demenssjukes agitation och aggression, samt att den demenssjuke snabbt 

kunde anpassa sig till det nya personcentrerade tillvägagångssättet (Hoeffer et al., 2006); 

(Sloane et al., 2004). 

Ledarskap 

Enligt Rokstad, Enge, Rokstad, Vatne, Engedal och Selbæk (2015) är ledarskap inflytande på 

att tillämpa personcentrerad omvårdnad och består av att kunna synliggöra medarbetarnas 

individuella kompetens, främja utveckling inom organisationen, skapa lärotillfällen för 

personalen och stödja dem. Ledaren ska vara en aktiv förebild och erbjuda en tydlig vision, 

samt ge kontinuerligt stöd och bemyndiga vårdpersonalen genom att delegera uppgifter och 
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ansvar i den professionella utvecklingsprocessen (ibid). I en studie som genomfördes i tre 

vårdhem i Norge deltog sju ledare (sjuksköterskor eller enhetschefer) och arton anställda, 

Dementia Care Mapping (DCM) användes i studien som metod (Rokstad et al., 2015). DCM 

baseras på standardiserade observationer av samspelet mellan vårdpersonal och patienter, för 

att identifiera välbefinnande och beteende hos patienterna följt av en återkopplingssession 

med vårdpersonal och åtgärder planeras utifrån reflektioner och diskussion (ibid). Resultatet 

visade att de vårdhem som har haft stödjande ledare, hade bättre framgång i genomförandet av 

personcentrerad omvårdnad. När ledarna hade värdesatt personalens arbete med den 

demenssjuke person, kände personalen en känsla av uppmuntran i att de hade gett en 

kvalitativ god vård. Samtidigt finns risken att vårdpersonalen känner sig ensamma och 

bortglömda när ledarna inte var involverade. Sjuksköterskan ska ha kompetens för att vara 

ledare och ska kunna utbilda vårdpersonalen att se framför allt den unika individen bakom 

sjukdomen (ibid). 

 

Livsberättelser 
Ett verktyg inom den personcentrerade vården för personer med demenssjukdom är deras 

livsberättelser som McKeown et al. (2010) kallar Life story work (LSW). Vårdpersonalen 

arbetar med den demenssjuke för att ta reda på mer information kring personens liv och 

därefter använda det i omvårdnaden. LSW har kapacitet att förbättra den personcentrerade 

omvården för personer med demenssjukdom och deras närstående, genom att vårdpersonalen 

kan lära känna och bättre förstå hen. För att ta reda på så mycket som möjligt om personens 

livshistoria innan sjukdomens debut involveras personens närstående (ibid). Den 

demenssjukes livshistoria kan används på olika sätt. Ett sätt kan vara att den demenssjuke 

med hjälp av sin närstående utarbetar en bok med text och bilder som blir en sammanställning 

av personens livshistoria (Edvardsson et al., 2010); (McKeown et al., 2010). Enligt 

Edvardsson et al. (2010) kan vårdpersonalen uppmuntra närstående att engagera sig i 

personens vård om de så vill, samt stödja närstående att fortsätta ha relationen med den 

demenssjuke på samma sätt som innan hen insjuknade. 

Resultat av Russells och Timmons (2009) studie visar att alla personer med demenssjukdom 

är unika individer som har sina unika historier, samt sina egna sätt att berätta dem på. 

Vårdpersonalen har en viktig roll att ta vara på livsberättelse, för att detta hjälper att skapa bra 

förståelse kring vad som varit viktigt och betydelsefull för personen samt detta underlättar att 
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skapa bättre möjlighet för att hjälpa den sjuke (ibid). När vårdpersonalen tog reda på den 

demenssjukes livshistoria ökades deras förståelse och de kunde lättare se personen bortom 

sjukdomen. Genom ökad kunskap om personen blev den demenssjukes personlighet mer 

märkbar bakom det komplexa beteendet och det kunde vara en vägledning om vad personen 

försöker förmedla (Kontos et al., 2010); (McKeown et al., 2010). Genom att utforska 

personens livshistoria kände personalen en större skyldighet att inte göra den demenssjuke 

besviken och på så sätt blir den demenssjuke mer tillfreds exempelvis när vårdpersonalen tar 

reda på enkla saker bland annat om hen brukade dricka te eller kaffe (Kontos et al., 2010); 

(McKeown et al., 2010); (Russell & Timmons, 2009). 

 Livshistoria kan betona att personen är densamma utan hänsyn till sjukdomen och har även 

potential att illustrera vad personen har förlorat (McKeown et al., 2010). Med hjälp av LSW 

kan både den demenssjukes verbala och icke-verbala röst bli hörd (ibid). För att få ökad 

kunskap om den demenssjukes livshistoria och även meningen bakom hens beteenden ansåg 

vårdpersonalen att kontakt med närstående är viktig (Kontos et al., 2010). 

 

Vårdmiljö 
Vårdmiljöns betydelse för välbefinnande med fokus på personer med demens uppvisas i två 

artiklar. Enligt Edvardsson, Fetherstonhaug och Nay (2010) är en viktig del i den 

personcentrerade omvårdnaden miljön omkring den demenssjuke. Vårdmiljön ska vara 

speciellt anpassad för personens behov. Den demenssjukes tillhörigheter förstärker inte bara 

jaget hos denne utan att det kan även hjälpa vårdpersonalen att se den unika individen. 

Närmiljön ska vara lugn och bekväm med vackra och mysiga interiörer. Personliga föremål 

rummet påminner vårdpersonalen om att se personen framför demenssymtomen (ibid). Enligt 

Røsvik, Kirkevold, Engedal, Brooker och Kirkevold (2011) är omgivning betydelsefull för 

personer med demens. Det är viktigt att miljön skulle vara enkelt utformad för att undvika för 

många sinnestimuli, vilket är störande och förvirrande för personen. Det är svårt att utforma 

miljön på något sätt som är anpassat efter personer med demenssjukdom (ibid).  

 

Meningsfulla aktiviteter 
Meningsfulla och anpassande aktiviteter är en annan viktig del i den personcentrerade 

omvården som beskrivs i två studierna. Enligt Edvardsson, Fetherstonhaug och Nay (2010) 

ska aktiviteterna anpassas efter personens behov och önskemål, kunna se och ta reda på den 
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demenssjukes tidigare intressen samt skapa möjligheten att personen fortsätter med dem är 

avgörande. Aktiviteterna ska utformas på så sätt att personen kan genomföra dem (ibid). Den 

demenssjuke som uppvisar beteendemässiga och psykologiska symtom kan bli distraherad 

med hjälp av meningsfulla aktiviteter så som andnings-och avslappningsövningar eller att leka 

med mjukisdjur och dockor. Användning av sinnesstimulerande rum har blivit alltmer vanlig 

inom demensvården. I rummet stimuleras alla sinnen samtidigt med hjälp av allt som finns i 

rummen, bland annat olika ljus och ljud. Rummen kan även användas för att minska 

aggressivitet hos den demenssjuke (van Weert et al., 2006).   
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion  
Friberg (2012) belyser att värdet av kunskap blir större om flera enskilda studier sätts 

samman, därför valde författarna att göra en allmän litteraturöversikt i denna studie vilket ger 

en mer övergripande syn på hur kunskapsläget ser ut inom personcentrerad omvårdnad för 

dememssjuka personer (Friberg, 2012). För att fördjupa förståelsen och noggrant undersöka 

personcentrerad omvårdnad för demenssjuka personer och undersöka ämnet utifrån olika 

aspekter baseras denna litteraturstudie på studierna med kvalitativ och kvantitativ forskning. 

Sex artiklar med kvalitativa studier belyser demenssjuka personens och sjuksköterska 

upplevelse och erfarenhet av personcentrerad omvården samt samlar kvalitativa data som är 

olika form av verbala beskrivningar som intervjuer av deltagare och detaljerad anteckning av 

deras svar. Polit och Beck (2012) nämner att problem i kvalitativ forskning kan vara att 

huvudproblemet ligger i att läsare av analysen inte har tillgång till grundinformationen från 

intervjutillfällen som de skulle vilja undersöka för att bedöma om forskarna har gjort en 

korrekt bedömning och analys (Polit & Beck, 2012). De tre artiklar med kvantitativa studier 

samlade författarna data i numerisk form för att använde numeriska värden på det undersöka 

objektet och gör analyser kring effekter av personcentrerad omvårdnad och 

sjuksköterskeinsatser kring demenssjuka personer. Författarna valde att göra både kvalitativa 

samt kvantitativa studier, därför att de metoderna fokuserar på olika saker. Kvalitativa studien 

går djupare i detaljer, missar inte information som kräver mer tolkning och verbala frågor. 

Den kvantitativa metoden kompletterar genom att samla och presentera information som 

numerisk data. Resultat från studier med kvalitativa analysmetoder kan stärkas av studier med 

kvantitativa analysmetoder där resultatet kan (beroende på vald metod) generaliseras och 

representeras i större population. Sökningen av vetenskapliga artiklar genomfördes i 

databasen CINAHL complete, EBSCO, MEDLINE, AMED som är mer tillämpligt inom 

omvårdnadsforskning. Alla artiklar valdes från databas CINAHL som är en viktig databas 

inom omvårdnad och för sjuksköterskor. Litteratururval i denna studie genomfördes inom 

ämnesordfältet som ger hög ämnesnoggrannhet, punktlighet och samtidigt med detta tog 

författarna hänsyn till artiklarnas vetenskapliga status som inte var helt enkelt, särskilt under 

första urvalsprocessen (Östlundh, 2014). Urvalet kontrollerades med hjälp av sökorden, 
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författarna gjorde sökning bredare genom att kombinera olika sökord. För att göra en relevant 

sökning använde författarna exempelvis Patient centered care, Nursing home, Dementia, 

Nursin as a profession. Sökord Dementia och Patient centred care gav många lämpliga träffar 

men svarade inte tillräckligt på uppsatsens syfte, hur sjuksköterskor kan bidra till en 

personcentrerad omvårdnad för personer med demenssjukdom? Därför valde författarna 

sökord Nursin as a profession och Nursing home vilket gav resultat med många intressanta 

vetenskapliga artiklar som besvarar arbetets syfte och var mer relevanta för att skriva 

litteraturstudie. För att bedöma artiklarnas vetenskapliga kvalitet läste författarna tillsammans 

artiklarna med fokus på att artiklarnas urvalsprocess, datainsamlingsmetod, kontext och 

analysmetod är klara och välbeskrivna.  För att få en bredare bild om sjuksköterskeinsatser 

och personcentrerad omvårdnad för personer med demenssjukdom valdes internationella 

artiklar som undersökte omvårdnad i olika länder så som Nederländerna, Storbritannien, 

Kanada, Sverige, Australien och USA. Det gav en stor möjlighet att jämföra olika kunskaper, 

olika kulturella perspektiv vilket skapar studieresultatens realitet, objektivitet och neutralitet. 

För att söka lämpliga vetenskapliga artiklar som passar till arbetets syfte hade författarna 

begränsad tid vilket kan nämnas som svårighet i det genomförda arbetet. I överstämmelse 

med Henricson (2012) genomförde författarna artiklarnas kvalitetsgranskning genom att 

artiklarna med kvantitativ metod diskuterades utifrån validitet och reliabilitet och artiklarna 

med kvalitativ design diskuteras med hjälp av uppfattning av trovärdighet och pålitlighet 

(Henricson, 2012). Enligt Forsberg och Wengströms (2016) diskuterade författarna intern 

validitet och reliabilitet i kvantitativa vetenskapliga studier utifrån studiernas mätningar och 

skattningar av effektivitet, hur studiernas kvantitativa undersökningar stämmer överens med 

verkligheten. Finns det effektiv datainsamlingsteknik som kan ge tillräcklig information om 

en grupp av demenssjuka personer samt om de ger eller inte ger svar på arbetets syfte och hur 

analysen av datainsamlingen följer och utvecklar rekommendation för medicinsk praxis 

(Forsberg & Wengströms, 2016). Trovärdighet nås genom att artiklarnas kvalitet var kritiskt 

granskad av opponenter (Henricson, 2012). Alla utvalda vetenskapliga artiklar var skrivna på 

engelska. Dataanalysens strategi styrka är att författarna översatte och tillsammans läste 

igenom vetenskapliga artiklar för att undvika feltolkning av data och information. Författarnas 

modersmål är ryska och persiska och för att minska svårigheter med översättning och risker 

att artiklarnas innehåll kan vara missuppfattat använde författarna lexikonet samt 

konsulterades en engelsk lärare vid översättning. Pålitlighet diskuterades och författarna 

reflekterade med varandra förförståelsen innan vi började jobba med dataanalysen. Författarna 

har 3 års erfarenhet av arbete som undersköterskor inom demenssjukvård. Inför skrivandet av 
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uppsatsen hade vi också vissa förväntningar och när vi analyserade vår erfarenhet och vilka 

förväntningar vi hade, så visste vi vad vi skulle vara observanta på och säkerställa att det inte 

skulle inverka på slutresultatet vilket är väldigt viktigt (Henricson, 2012). För att uppnå 

giltigheten och få en modern kunskap och bild om sjuksköterskerollen inom dementsjukvård 

valdes artiklar publicerade under de senaste tretton åren. 

 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att belysa hur sjuksköterskan kan bidra till personcentrerad omvårdnad för 

personer med demenssjukdom. I Litteraturstudiens resultat har fyra teman framkommit; 

kunskap, livsberättelse, vårdmiljö samt meningsfulla aktiviteter.  

Flera studier visade att ökad kunskap om demenssjukdom bidrar till att vårdpersonalen förstår 

den demenssjuke mycket bättre och detta i sin tur innebär att man tillämpar personcentrerad 

omvårdnad bättre (Kontos et al., 2010); (Passalacqua & Harwood, 2012); (Røsvik et al., 

2011); (Kemeny et al., 2006); (van Weert et al., 2006); (Hoeffer et al., 2006); (Sloane et al., 

2004). Detta stämmer med Socialstyrelsens rekommendation för vård och omsorg vid 

demenssjukdom (2010) att man sätter personen med demens i fokus, inte att sjukdomen lyfts 

fram. Personcentrerade vård för demenssjuka ska vara multiprofessionell och detta kräver mer 

kunskap och kompetens från vårdpersonalen inom helhetsperspektivet i vården i syfte att ge 

en kontinuerlig vård och omsorg till demenssjuke (SoS, 2010). I resultatet framkom det i flera 

studier att utbildning hjälpte vårdpersonalen att reflektera över sin egen attityd i omvårdnaden 

för den demenssjuke och deras attityder förändrades efter utbildningen till att inte se 

personerna med demens som objekt. Detta kan sammankopplas med en tidigare forskning från 

Pope (2012) där det framkom att ett vårdpersonalen fick mer positiva attityder exempelvis 

kunna se personen bakom demenssjukdomen eller bemötta personen som en individ med 

hjälp av ett personcentrerat förhållningsätt. Genom utbildning ökade vårdpersonalens 

förståelse om meningen bakom den demenssjukes beteende, då kan de lättare anpassa 

omvårdnaden och även vårdbesluten individuellt (Pope, 2012) 

I jämförelse med resultatet kan en studie av Skovdahl (2004) nämnas, där resultatet visade att 

vårdpersonal som inte betraktar personer med demens som individer utan som en enhetlig 

grupp, hade bristande kompetens i sitt yrke. Även i en annan studie av Edvardsson et. al. 

(2009) visade på ökad stress på arbetet hos vårdpersonal när de har en lägre utbildningsnivå. 

Och ökade stress i sin tur ledde till hög arbetsbörda och ett sämre vårdklimat.  
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Resultatet i denna studie visar att ledarens roll belyses i aktivt deltagande och involverande, 

vilket ökar möjligheten att vårdpersonalen lyckas bättre i sin strävan efter personcentrerad 

omvårdnad. Vilket kan knytas samman med Love (2010) som bekräftar att ett starkt ledarskap 

är avgörande. När ledaren är stöttande och engagerad då känner vårdpersonalen sig 

uppmuntrade att ge god vård, medan en oengagerad ledare kan orsaka att vårdpersonalen 

känner sig ensamma och bortglömda (Love, 2010). 

Resultatet visade i ett antal studier att livsberättelser främjade en personcentrerad omvårdnad 

(Kontos, Mitchell & Ballon, 2010); (McKeown et al., 2010); (Russell & Timmons, 2009). 

Bakom varje demenssjuke finns en människa med en unik identitet vilket ska bevaras av både 

närstående och vårdpersonalen. Varje demenssjuke har sin unika uppfattning om sin 

livshistoria och om sin sjukdom, detta ska uppmärksammas av vårdpersonalen genom att 

lyssna på demenssjukes livberättelse (Kontos, Mitchell & Ballon, 2010); (McKeown et al., 

2010); (Russell & Timmons, 2009). Vilket kan knytas samman med Clark et al. (2003) som 

bekräftar att när man lyssnar på en persons livshistoria är det ett kraftfullt sätt att visa att de är 

värdefulla. Clark et al. (2003) menar att patientens livskvalité förbättras genom att ta fram 

hens livshistoria då stärks även vårdpersonalens självkänsla. Händelserna tidigare i livet kan 

vara betydelsefulla för demenssjuka.  

I flera studier framkom att utformning av vårdmiljö för demenssjuke är viktigt och det ska 

vara anpassad efter denne (Edvardsson, Fetherstonhaugh, et al., 2010); (Rösvik et al., 2011); 

(Hoeffer et al., 2006). Resultatet visade också att miljön ska vara inspirerande och enkelt 

utformad så att den demenssjuke inte blir förvirrad. Resultatet kan sammankopplas med en 

tidigare forskning från Skog (2009) som bekräftar att personer med demenssjukdom ska leva i 

en stimulerande miljö. Skog (2009) anser dock att ändring av miljön kan förvärra den 

demenssjukes situation och påverka hens beteende.  

I denna litteraturstudie visade resultatet att meningsfulla aktiviteter är betydelsefullt för 

personer med demenssjukdomen (Edvardsson et al., 2010); (van Weert et al., 2006). En 

meningsfull aktivitet är en aktivitet som ordnas utifrån den demenssjukes behov och 

hälsosituation. Detta kan framgå av personens livsberättelse och genom ständig 

kommunikation med den demenssjuke. Genom att uppmärksamma personens livsberättelse 

kan vårdpersonalen ta reda på personens tidigare intresse för meningsfulla aktiviteter. Att den 

demenssjuke kan jämföra och välja mellan aktiviteter kan innebära respekt för personen val 

och även ge möjlighet till valfrihet (Edvardsson et al., 2010); (van Weert et al., 2006). 
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Liknande resultat framkom i Braatas et al. (2010) studie där meningsfulla aktiviteter för 

personer med demenssjukdom bidrog till ett ökat välbefinnande och stärkte de deras identitet.  

 

Kliniska betydelse 

Denna litteraturstudie skapar en tydlig bild av hur sjuksköterskor kan medverka i 

personcentrerad omvårdnad för demenssjuka personer. Vidare belyses hur viktigt det är att 

omvårdnad är personcentrerad och utgår ifrån demenssjuka personers individuella behov och 

förmågor. Studiernas resultat kan tillföra att sjuksköterskor börjar använda åtgärder baserade 

på kunskap om demenssjuka personens livsberättelse samt teoretiska och praktiska strategier. 

Ledarskap, meningsfulla aktiviteter och bra vårdmiljö är strategiernas beståndsdelar vilka kan 

bidra till personcentrerad omvårdnad för demenssjuka. 

De kliniska konsekvenser som litteraturstudien lyfter fram kan bidra till fortsatt forskning 

samt har stor betydelse för framgångsrik personcentrerad omvårdnad och med hjälp av olika 

verktyg kan konflikt- och problemlösning också tillämpas vid demenssjukdom. 

 

 

Slutsats 

Med hjälp av en litteraturstudie har författarna strävat efter att presentera de viktigaste 

resultaten från resultatredovisningen som bevisar att personcentrerad omvårdnad är det 

produktiva /resultatrikt sätt som ökar livskvalitet och välbefinnande hos demenssjuka 

personer. Vårdpersonalens kunskap, demenssjuka personens livsberättelse, meningsfulla 

aktiviteter och vårdmiljö har stor påverkan på personens välmående, skapar personcentrerad 

omvårdnad där personen med demens ses som en unik person bakom sjukdomen samt som en 

unik individ med sina särskilda behov, förmågor och intressen. Sjuksköterskans roll är kunna 

välja och tillämpa olika omvårdnadsåtgärder som är mest betydelsefulla och har högsta grad 

för att bidra till att demenssjuka personer känner sig delaktiga samt kan ändra personens 

egenskaper som till exempel självförtroende. Författarna vill visa hur stor roll 

vårdpersonalens kunskap och uppfattning av vikten av personcenterarad omvårdnad spelar 

hos demenssjuka personer samt vilka synpunkter i den personcenterade omvårdnad som 

medverkar så att personer som lever med demens kan känna sig trygga, uppskattade, 

välbefinnande samt ha stor livskvalitet.    
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Förslag till vidare forskning 

Uppsatsförfattarna föreslår att fler studier bör göras kring insatser för personcentrerad 

demensomvårdnad för att undersöka dess effekter på demenssjuka personens individuella 

förmåga samt förbättra och utveckla kvalitet på vården för demenssjuka personer som en 

utsatt patientgrupp.    

Fler studier behövs kring hur sjuksköterskor som jobbar inom demenssjukvård kan fördjupa 

och förbättra sina kunskaper/kapacitet att bemöta demenssjuka personer, hur sjuksköterska 

kan skapa personcentrerad miljö och få god vård i samråd med demenssjuka personer och 

närstående.
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BILAGOR 

 

Bilaga 1. Kvalitetsgranskningsmallar 

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod, enligt Willman, Stoltz & 

Bahtsevani (2006) 

1. Motsvarar titeln studiens innehåll? 

2. Återger abstraktet studiens innehåll? 

3. Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik? 

4. Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte? 

5. Är studiens syfte tydligt formulerat? 

6. Är frågeställningarna tydligt formulerade? 

7. Är designen relevant utifrån syftet? 

8. Finns inklusionskriterier beskrivna? 

9. Är inklusionskriterierna relevanta? 

10. Finns exklusionkriterier beskrivna? 

11. Är exklusionskriterierna relevanta? 

12. Är urvalsmetoden beskriven? 

13. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte? 

14. Finns populationen beskriven? 

15. Är populationen representativ för studiens syfte? 

16. Anges bortfallets storlek? 

17. Kan bortfallet accepteras? 
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18. Anges var studien genomfördes? 

19. Anges när studien genomfördes? 

20. Anges hur datainsamlingen genomfördes? 

21. Anges vilka mätmetoder som användes? 

22. Beskrivs studiens huvudresultat? 

23. Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats? 

24. Besvaras studiens frågeställningar? 

25. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

26. Diskuterar författarna studiens interna validitet?? 

27. Diskuterar författarna studiens externa validitet? 

28. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter 

29. Diskuterar författarna studiens kliniska värde? 

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: 

Kvalitet: Hög, Medel och Låg 

Ja-svar 1 poäng, Nej-svar 0 poäng 

Högkvalitet: Minst 80% ja-svar 

Medelhögkvalitet: Minst 60% ja-svar 

Låg kvalitet: Mindre än 60% ja-svar 
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Bilaga 2. Protokoll för kvalitetsbedömning 

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod, RCT & CCT enligt 

Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) 

1. Motsvarar titeln studiens innehåll? 

2. Återger abstraktet studiens innehåll? 

3. Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik? 

4. Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte? 

5. Är studiens syfte tydligt formulerat? 

6. Är den kvalitativa metoden beskriven? 

7. Är designen relevant utifrån syftet? 

8 Finns inklusionskriterier beskrivna? 

9. Är inklusionskriterierna relevanta? 

10. Finns exklusionkriterier beskrivna? 

11. Är exklusionskriterierna relevanta? 

12. Är urvalsmetoden beskriven? 

13. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte? 

14. Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler? 

15. Anges var studien genomfördes? 

16. Anges när studien genomfördes? 

17. Anges vald datainsamlingsmetod? 

18. Är data systematiskt insamlade? 

19. Presenteras hur data analyserats? 
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20. Är resultaten trovärdigt beskrivna? 

21. Besvaras studiens syfte? 

22. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet? 

23. Diskuterar författarna studiens trovärdighet? 

24. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter 

25. Diskuterar författarna studiens kliniska värde? 

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng:? 

Kvalitet: Hög Medel och Låg 

Ja-svar 1 poäng, Nej-svar 0 poäng 

Högkvalitet: Minst 80% ja-svar 

Medelhögkvalitet: Minst 60% ja-svar 

Låg kvalitet: Mindre än 60% ja-svar 
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Bilaga 3. Litteratursammanställning 

 

Artikel Författare, år, titel & 

land 

Syfte Urval och 

metod 

Resultat Kvalitet 

1. Edvardsson, D., 

Fetherstonha ugh, D. 

& Nay, R. (2010). 

Promoting a 

continuation of self 

and normality: person-

centred care as 

described by people 

with dementia, their 

family members and 

aged care staff 

Australien. 

This article aims to 

describe the content of 

person-centred care as 

described by people 

with dementia, family 

members and staff in 

residential aged care. 

Kvalitativ 

design, med 

intervjuer.  

n = 67 

The findings indicated that the core category of 

person-centred care was promoting a continuation of 

self and normality. Five content categories emerged as 

contributing to promoting a continuation of self and 

normality: knowing the person; welcoming family; 

providing meaningful activities; being in a 

personalised environment; and experiencing flexibility 

and continuity. 

Medel 

20/25 



 

ii 

 

2. Hoeffer B., Talerico 

KA., Rasin J, Mitchell 

CM., Stewart BJ & 

McKenzie D., Barrick 

AL., Rader J & 

Sloane, PD.(2006) 

Assisting cognitively 

impaired nursing 

home residents with 

bathing: effects of two 

bathing interventions 

on caregiving 

USA. 

When cognitively 

impaired nursing home 

residents exhibit 

agitated and aggressive 

behaviors during 

bathing, nursing home 

caregivers are in a 

unique position to 

improve residents' 

experience. This report 

addresses whether 

certified nursing 

assistants (CNAs) who 

received training in a 

person-centered 

approach with 

showering and with the 

towel bath showed 

improved caregiving 

behaviors (gentleness 

and verbal support) and 

experienced greater 

preparedness 

(confidence and ease) 

and less distress 

(hassles) when assisting 

residents with bathing 

Kvantitativ 

randomiserad 

kontrollerad 

studie, crossover 

design.  

n: 37 

vårdbiträden  

Compared with the control group, treatment groups 

significantly improved in the use of gentleness and 

verbal support and in the perception of ease. 

Hög 

28/29 
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3. Kemeny, B., Boetther, 

I., DeShon, R., & 

Stevens, A. (2006) 

Using experiential 

techniques for staff 

development 

USA 

Att beskriva de tekniker 

(rollspel och 

simulering) som 

använts av projekt 

RELATE för att lära ut 

personcentrerad 

omvårdnad samt 

beskriva 

vårdpersonalens 

respons på detta. 

   Kvalitativ 

41 certifierade 

vårdbiträden och 

36 

sjuksköterskor 

deltog i studien. 

Frågeformulär 

med likertskala. 

Rollspel och simulering tilltalade vårdpersonalen och 

hjälpte dem att lära sig innehållet i personcentrerad 

omvårdnad. Personalen uppgav att de skulle känna sig 

mer bekväma, de skulle känna sig mer redo och de 

skulle anstränga sig mer för att arbeta personcentrerat 

efter att ha deltagit i utbildningen. 

Hög 

21/25 

4. Kontos, P. C., 

Mitchell, G. J., 

Mistry, B. & Ballon, 

B. (2010).  

Using drama to 

improve 

personcentred 

dementia care 

Kanada. 

We implemented a 12-

week drama-based 

educational intervention 

to introduce to 

dementia practitioners 

person-centred care that 

emphasizes 

the notion of embodied 

selfhood (defined as 

non-verbal self-

expression). 

Kvalitativ 

design, med 

semistrukturerad 

e intervjuer.  

n = 24 

Our findings suggest that drama was effective as an 

educational modality, and helped implement the 

person-centred approach into practice. Significant 

practice outcomes included: new awareness that 

residents’ body movements and dispositions can 

convey meaning; seeking biographical information 

from families; increased time efficiency; and 

supporting residents’ independence. 

Högt. 

22/25 

5. Mckeown J., Clarke 

A., Ingleton C., Ryan 

T., Repper J. (2010)  

The study investigates 

how life story work is: 

understood and 

developed in practice; 

Kvalitativ 

design, med 

semistrukturerad 

e intervjuer.  

Life story work has the potential to: enable care staff 

to see the person behind the patient; allow family 

carers to uphold their relatives' personhood; enable the 

voice of the person with dementia to be heard, verbally 

Högt. 

21/25 
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The use of life story 

work with people with 

dementia to enhance 

person-centred care. 

Storbritanien 

experienced by all 

participants and affects 

the delivery and 

outcomes of care. 

n = 4  

Okänt antal 

anhöriga och 

personal ingår 

även i studien 

and non-verbally; be enjoyable for all concerned and 

enable the person with dementia to feel proud about 

themselves and their lives. 

6. Passalacqua, S.A., & 

Harwood, J (2012) 

VIPS communication 

skills training for 

paraprofessional 

dementia caregivers: 

an intervention to 

increase person-

centered dementia 

care 

USA 

The aim of this study 

was to test the 

feasibility of a series of 

workshops built around 

VIPS, intended to 

increase the person-

centered 

communication, beliefs, 

and attitudes among 

paraprofessional 

dementia caregivers in 

a long-term care 

facility. 

Mixed method 

26 vårdbiträden 

deltog i två 

workshops och 

18 av dem 

deltog i alla fyra 

workshops. 

Enkäter 

Following the workshops there was a reduction in 

caregiver depersonalization of residents and an 

increase in both empathy and hope for those with 

dementia. In addition, caregivers reported using more 

concrete communication strategies known to be 

effective with those who suffer from dementia. Given 

this encouraging preliminary evidence, the VIPS 

communication skills intervention is suggested as a 

useful tool to improve the quality of dementia care 

provided by paraprofessional caregivers in long-term 

care facilities. 

Medel 

19/29 

7. Författare: Rokstad, 

A.M., Vatne, S., 

Engedal, K., & 

Selbæk, G. (2015) 

 ”The role of 

leadership in the 

implementation of 

The aim of this study 

was to investigate the 

role of leadership in the 

implementation of 

person-centred care 

(PCC) in nursing homes 

 Kvalitativ  

Tre 

vårdboenden. 18 

vårdpersonal 

(sjuksköterskor 

och 

undersköterskor

The different roles of leadership in the three nursing 

homes, characterized as 'highly professional', 'market 

orientated' or 'traditional', seemed to influence to what 

extent the DCM process led to successful 

implementation of PCC. 

Hög. 

21/25 
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person-centred care 

using Dementia Care 

Mapping: a study in 

three nursing homes” 

Norge 

using Dementia Care 

Mapping (DCM). 

) och 7 ledare 

(enhetschefer 

och 

sjuksköterskor).  

Deskriptiv 

design. 

8. Rosvik, J., Kirkevold, 

M., Engedal, K., 

Brooker, D. & 

Kirkevold, O. (2011).  

A model for using the 

VIPS framework for 

person-centred care 

for persons with 

dementia in nursing 

homes: a qualitative 

evaluative study 

Sverige 

To conduct an initial 

evaluation of a model 

aimed at facilitating the 

application of the VIPS 

framework. 

Kvalitativ 

design, 

utvärderande 

studie.  

n = 354 

Five themes emerged: (1) Legitimacy of the model 

was secured when central roles were held by nurses 

representing the majority of the staff; (2) The model 

facilitated the staff’s use of their knowledge of PCC; 

(3) Support to the persons holding the internal 

facilitating roles in the model was needed; (4) The 

authority of the leading registered nurse in the ward 

was crucial to support the legitimacy of the model and 

(5) Form of organisation seemed to be of importance 

in how the model was experienced. 

 

Hög. 

22/25 

9. Russell, C., Timmons, 

S. (2009) 

”Life story work and 

nursing home 

residents with 

dementia” 

The study aimed to 

listen to the stories of 

nursing home residents 

with dementia to gain 

insight into their 

Kvalitativ  

Fem personer 

med demens 

från ett lokalt 

boende.  

Research has indicated that one means of seeing 

clients with dementia as individual people, and gaining 

insight into their lives, is through listening to the 

stories they tell. This study, undertaken in 2007, used 

narrative research methodology to listen to the stories 

of five nursing home residents with dementia. The 

researcher analytically reconstructed the stories they 

Medel 

16/25 
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Storbritannien understanding of 

themselves. 

Narrativa 

intervjuer 

told to provide insight into participants' understanding 

of themselves. Each participant told a profoundly 

different story, indicating that people with dementia 

are not a homogeneous group, but unique individuals. 

The study demonstrated that communication and 

understanding were possible, but challenging, when 

the participants had a diagnosis of dementia. 

10. Sloane, P. D., 

Mitchell, M., 

McKenzie, D. A., 

Barrick, AL., Rader, 

J., Stewart, B. J., 

Talerico, K. A., Rasin, 

J. H., Zink, R. C. & 

Koch, G. G. (2004).  

Effect of Person-

Centered Showering 

and the Towel Bath on 

BathingAssociated 

Aggression, Agitation, 

and Discomfort in 

Nursing Home 

Residents with 

Dementia: A 

Randomized, 

Controlled Trial 

To assess the effects of 

functional analysis-

based interventions for 

people with dementia 

(and their caregivers) 

living in their own 

home or in other 

settings. 

Kvantitativ 

design, 

randomiserad 

kontrollerad 

studie. 

 n= 73 

Eighteen trials are included in the review. The majority 

were in family care settings. For fourteen studies, FA 

was just one aspect of a broad multi-component 

programme of care. Assessing the effect of FA was 

compromised by ill-defined protocols for the duration 

of component parts of these programmes (i.e. 

frequency of the intervention or actual time spent). 

Therefore, establishing the real effect of the FA 

component was not possible. Overall, positive effects 

were noted at post-intervention for the frequency of 

reported challenging behaviour (but not for incidence 

or severity) and for caregiver reaction (but not burden 

or depression). These effects were not seen at follow-

up. 

Medel 

19/29 
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USA. 

11. van Weert, J., 

Janssen,, Van 

Dulmen, A., 

Spreeuwenberg, P., 

Bensing, J & Ribbe, 

M. (2006) 

Nursing assistants’ 

behaviour during 

morning care: effects 

of the implementation 

of snoezelen, 

integrated in 24- hour 

dementia care 

Nederländerna 

This paper reports an 

investigation of the 

effects of the 

implementation of 

snoezelen, or 

multisensory 

stimulation, on the 

quality of nursing 

assistants' behaviour 

during morning care. 

Kvantitativ, 

kvasiexperiment

ell studie. 

Experiment 

grupp Förtest 

57, Post-test 60 

Kontrollgrupp: 

förtest 60 Post-

test 61 

The results showed a statistically significant increase 

in 'Positive Person Work' and decrease in 'Malignant 

Social Psychology' (total scores) after the 

implementation of snoezelen. Nursing assistants in the 

experimental group also improved by statistically 

significant amounts on all subitems of 'Positive Person 

Work'. The mean number of sensory stimuli, offered 

explicitly, increased. 

Hög 

23/29 

 


