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SAMMANFATTNING 

 

Syfte: Att beskriva anhörigas upplevelser av personcentrerad vård (PCV) av människor med 

demenssjukdomar inom kontexten vårdboenden.  

Metod: En litteraturstudie med urval av studier med kvalitativ ansats genomfördes för att 

fånga anhörigas upplevelser. Sammantaget inbegriper studiens resultat tio vetenskapliga 

artiklar. 

Huvudfynd: Tre huvudteman, I-Delaktighet, II-Aktiviteter och III-Respekt var de 

framträdande fynden där Delaktighet återfanns i samtliga studier och Aktiviteter samt Respekt 

identifierades i sju av tio artiklar. Anhöriga upplever allt ifrån lycka och glädje till sorg och 

förtvivlan kring ämnet PCV i relation till nära och kära som lider av demenssjukdomar. 

Slutsatser: Anhöriga upplever positiva känslor när PCV tillämpas till personer drabbade av 

demens som vistas på vårdboenden. Vid avsaknad av PCV uttrycks ett utanförskap som visar 

sig påverka gruppen negativt. Att som anhörig få vara delaktig och kunna påverka i sina nära 

och käras PCV kan ses som en bro mellan den drabbade av demens och vårdpersonalen som 

bör tas i beaktning. 

Förslag på fortsatt forskning: Författarna föreslår fortsatta empiriska studier som 

undersöker anhörigas upplevelser av PCV till personer med demenssjukdomar. Detta för att 

främja anhörigas delaktighet och samarbete med vården som i förlängningen kan bidra till en 

förbättrad omvårdnad av dessa individer. 

Nyckelord: Anhöriga, Delaktighet, Demens, Familj, Personcentrerad vård 

 

  



ABSTRACT 

 

Aim: To describe relatives´ experiences of person-centred care (PCC) for people affected of 

dementia living in care homes. 

Method: A literature review with qualitative approach was conducted to capture the relatives´ 

experiences. In total ten scientific articles in the study results were included. 

Main findings: Three main themes emerged, I-Participation, II-Activities and III-Respect. 

The theme Participation was retrieved in all ten studies, Activities together with Respect was 

identified in seven of ten articles. Relatives´ to people suffering from dementia, experience 

emotions from happiness to sorrow and despair according to the subject PCC. 

Conclusion: When PCC was used as method to people suffering from dementia living in 

nursing homes, relatives´ experienced in a positive way. On a contrary the group experienced 

alienation when this method wasn’t used. It’s very important for relatives´ to be involved in 

the PCC and could be a bridge between those affected by dementia and the healthcare staff 

and this should be taken into consideration.  

Suggestion for additional research: The authors´ suggest continued empirical studies to 

investigate relatives´ experiences of PCC for people affected of dementia. In the long run we 

believe the importance of relatives´ participation and cooperation with the health care that 

may contribute to improve nursing care of these individuals. 

Keywords: Dementia, Family, Participation, Person-centred care, Relatives´ 
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INTRODUKTION 

Författarna till denna litteraturstudie har båda erfarenheter av att vara nära anhöriga till 

personer som drabbats av demenssjukdom och som vårdats på vårdhem. När vi dessutom har 

haft möjlighet att möta andra anhöriga i samma situation i rollen som sjuksköterskestudenter 

under våra praktikplaceringar har intresset för ämnet stegrats. 
Då dagens samhälle har förändrats och på många sätt förbättrats för mänskligheten, har detta 

resulterat i en högre levnadsstandard som i sin tur bidragit till en ökad medellivslängd. Med 

en åldrande befolkning förutspås att människor i högre utsträckning kommer drabbas av 

åldersrelaterade sjukdomar, däribland demenssjukdomar. I samband med globaliseringen är 

det numera också stor sannolikhet att träffa på människor från olika kulturer i de flesta 

miljöer. Då sjuksköterskans främsta uppgift är att ge god omvårdnad på ett hälsofrämjande 

sätt, ställs det höga krav på professionen att vara rustad till att bemöta den åldrande 

befolkningen och däribland personer med demenssjukdomar. För att kunna åstadkomma en 

god omvårdnad som är anpassad till varje individs bästa och önskemål framhålls ett 

personcentrerat förhållningssätt. När vården av människor med demenssjukdomar nämns i 

den allmänna debatten upplevs det allt som oftast att det är anhörigas röster som hörs. Utifrån 

denna aspekt, ämnar detta arbete undersöka anhörigas upplevelser av personcentrerad vård 

(PCV) av människor, drabbade av demenssjukdomar. 
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BAKGRUND 

Socialstyrelsen (2017) anger att 130 000–150 000 personer i Sverige är drabbade av någon 

form av demenssjukdom, varav 10 000 är under 65 år. I genomsnitt insjuknar 25 000 personer 

årligen och enligt beräkningar kommer ungefär 190 000 personer insjukna i demens år 2030 

och uppemot 250 000 personer år 2050. Enligt World Health Organization (WHO, 2017) 

bedöms 50 miljoner människor lida av demens och det tillkommer cirka 10 miljoner fall varje 

år, runt om i världen. Alzheimer är den vanligaste formen av demens vilket svarar för 60–70 

procent av fallen. Demens är även en av de största orsakerna till funktionshinder och 

hjälpberoende bland äldre människor över hela världen (WHO, 2017). 

Kategorier av demenssjukdomar 

Edberg (2014), förklarar att primärdegenerativ demenssjukdom orsakas genom att hjärnceller 

förtvinar och dör i onormal omfattning och symtomen kommer smygande. I takt med att 

hjärnskadan sprider sig försämras personens tillstånd. Det finns inget botemedel mot dessa 

sjukdomar men i vissa fall kan man lindra symtomen. Edberg (2014) skriver att symtomen är 

olika beroende på vilken del av hjärnan som har tagit skada, därför delas dessa i tre olika 

undergrupper:  

• Alzheimers sjukdom (hjäss- och tinningloberna skadas) 

• Frontallobsdemens (pann- och tinningloberna skadas) 

• Lewy Body demens och Parkinsons sjukdom med demens (skadan finns i hjärnans 

vita substans) 

Vaskulär demens orsakas av att en blodpropp eller blödning hindrar syretillförseln till hjärnan. 

Till skillnad från de primärdegenerativa sjukdomarna kommer symtomen ofta märkbart och 

plötsligt (Edberg, 2014). 

Slutligen finns det ett flertal sekundära sjukdomar och skador som kan leda till demens 

exempelvis syfilis, HIV och långvarigt alkoholmissbruk (Socialstyrelsen, 2017). 

Konsekvenser av demenssjukdom 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2018) beskriver symtombilden 

för demens och bekräftar att symtomen kan skilja sig beroende på vilken del av hjärnan som 

är påverkad. Men ett generellt och tidigt symtom är det sviktande episodiska minnet. En 

person som lider av lindrig demens har oftast problem i stressiga situationer medan en annan 

person med långt framskriden demens har stora problem i flesta situationer. Personer med 

demens får med tiden sämre tankeförmåga, kommunikationsförmåga, minskad praktisk 

förmåga samt svårigheter att orientera sig. Myndigheten nämner även att demenssjukdomen 

kan ge symtom som personlighetsförändringar. Den drabbade kan bli aggressiv, visa dåligt 

omdöme, vara hämningslös, bli känslomässigt avtrubbad och minskad empatisk förmåga. Ett 

annat vanligt symtom är svårighet att tolka det man ser vilket innebär att personen plötsligt 

inte känner igen välkända ansikten, föremål eller miljöer vilket kallas agnosi. Typiskt för 

vaskulär demens är den psykiska påverkan som innebär att personen tänker och reagerar 

långsammare än förr (SBU, 2018). Andra symtom är nedsatt initiativförmåga, 
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personlighetsförändringar och gångsvårigheter. Det kan bli svårt att styra sina rörelser och 

handlingar med viljan och detta tillstånd kallas apraxi. Oron och ångesten över sjukdomen 

kan påverka beteendet och även själva hjärnskadan kan orsaka beteenden som andra tycker är 

störande. Personen kan exempelvis bli väldigt orolig, tvångsmässigt upprepa samma ord eller 

göra samma sak gång på gång, bli argsint och kanske våldsam. De kan även vara sexuellt 

påträngande, tvångsmässigt vandra fram och tillbaka, skrika okontrollerat eller vända på 

dygnet. Sådana beteenden kan vara besvärliga att handskas med för dem som vårdar personen 

(a.a.).  

Socialstyrelsen (2017) omnämner demens som “De anhörigas sjukdom” då det oftast blir 

mycket svårt för de närstående då personen i fråga inte kan fungera som vanligt i vardagen 

med tanke på den personlighetsförändringen som personen kan hamna i. Det är heller inte 

ovanligt att de närstående hamnar i en krissituation och känner sig ängsliga och oroliga för 

framtiden, men det som bör tilläggas i sammanhanget är att det är den personen som lider av 

demens som upplever de starkaste symtomen. Myndigheten har tagit fram ett antal 

rekommendationer som till stor del går ut på att underlätta vardagen och leva ett värdigt liv 

för personer som lider av demens samt stötta deras anhöriga. Det är här som vårdpersonalen 

spelar stor roll i hur bra livskvaliteten blir för dessa personer. Mattila, Leino, Paavilainen och 

Åstedt-Kurki (2009) menar att förhållandet mellan patient och familjemedlem förmedlas till 

stor del av patientens sjukdom, där patienten framträder som vårdmottagare och 

familjemedlemmen som den ansvariga för vården. Författarna belyser vikten av att involvera 

familjemedlemmar i omvårdnaden av personer med demens. 

Omvårdnad vid demenssjukdom 

I takt med att den drabbade personens kognitiva förmåga försämras, blir omsider situationen 

ohållbar för både personen och anhöriga. Det kan handla om att personen utgör en fara för sig 

själv och sin omgivning i och med det sviktande minnet eller i vissa fall att den drabbade tar 

sig ut på egen hand, ibland på olämpliga tider och inte minns vägen till sin bostad. I det 

tillfället anses det lämpligt för en placering till ett speciellt boende som är anpassat för 

personer med demens, där det är brandsäkert och lokalerna är låsta (SBU, 2018). 

Socialstyrelsens (2017) nationella riktlinjer betonar att all vård och omsorg för personer med 

demenssjukdom bör utgå från ett multiprofessionellt teambaserat arbete och ett 

personcentrerat förhållningssätt. Detta bland annat apropå att samhället blir allt mer 

mångkulturellt. Syftet med arbetssättet är att bidra till en kontinuitet i vården och omsorgen 

och till att underlätta bedömningar som kräver flera kompetenser. Myndigheten menar att 

detta också bidrar till ett helhetsperspektiv i den vård och omsorg som erbjuds. Omvårdnaden 

bör utformas utifrån den enskilde individens behov och resurser för att gynna personens 

integritet, självständighet och initiativförmåga samt för att minska oro och agitation. Baird, 

Woolford, Young, Winbolt och Ibrahim (2019) förklarar att brist på hänsyn från personal kan 

ha en negativ inverkan på personens identitet och självrespekt. Av den anledningen är det av 

stor vikt att personalen reflekterar över sin attityd gentemot patienten. För att kunna bedriva 

PCV är det viktigt att personen som lider av demens sätts i fokus, inte diagnosen (a.a.). 
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Som ett första steg i utformningen av omvårdnaden kan personen med demenssjukdom och 

även anhöriga uppmuntras till att berätta om dennes liv och sig själv för att underlätta 

förståelsen för personens livsmönster och värderingar. Law, Patterson och Muers (2017) 

menar att det är av största betydelse personen bemöts som en egen individ med egen 

självkänsla, egna upplevelser och rättigheter, trots dennes kognitiva nedsättning. 

Vårdpersonal bör eftersträva att förstå vad som är bäst för patienten utifrån dennes perspektiv 

och möta personen i dennes upplevelse av världen för att kunna ge patienten en känsla av 

trygghet. Det är också betydelsefullt att skapa en social miljö som främjar välbefinnande. Då 

demens är en sjukdom som idag inte går att bota är målet att bibehålla patientens livskvalitet, 

vilket gör det angeläget att värna om personens självbestämmande och även ge möjlighet till 

medbestämmande i möjligaste mån. För att inte utlösa orolighet och onödig agitation hos 

patienten erfordras en bra relation till personer med demenssjukdom. Detta behövs även för 

ett bra samarbete mellan vårdpersonal och patient. Nazarko (2009) menar i sin forskning som 

handlar om hur man ska tillhandahålla demensvård av hög kvalitet på vårdhem, att cirka 70 

procent av personer med demens som bor där har svår demens och uppvisar betydande 

kliniska och psykiatriska symtom. Författaren förklarar att cirka 10 procent av dessa symtom 

orsakas av sjukdomen och 90 procent orsakas av hur människor med demens vårdas och 

miljön de lever i. Författaren beskriver att vårdpersonal som kan erbjuda en omvårdnad ur ett 

personcentrerat perspektiv och en anpassad miljö möjliggör för den lidande personen att leva 

ett mer normalt liv trots sin sjukdom. Däremot i de boenden där dessa möjligheter inte erbjuds 

är risken stor att personens förmågor försämras betydligt snabbare över tid. Detta är på grund 

av att det inte tas hänsyn till och stimulera personens befintliga förmågor i samma 

utsträckning vilket i sin tur ökar sannolikheten att personens tillstånd försämras.  

Enligt Socialstyrelsen (2017) finns det flertal exempel på bemötande metoder inom 

exempelvis demensboenden såsom validation, som är ett förhållningssätt och en metodik i hur 

man kommunicerar med äldre personer med demenssjukdom. Denna kommunikationsmetod 

innefattar både verbal och icke verbal kommunikation som innebär bekräftelse av den äldre 

personen och hjälper denne att uttrycka känslor och behov. Detta är ett praktiskt sätt att arbeta 

som minskar stress, höjer värdighet och ökar glädje. Vidare förekommer reminiscens, taktil 

stimulering, djur i vården, vårdarsång och strukturerade insatser med musik, sång och dans 

som exempel på arbetssätt och metoder som kan ses som redskap i utförandet av en 

personcentrerad vård och omsorg (a.a.). 

Utmaningar att implementera PCV 

Nazarko (2009) betonar vikten av att vårdpersonal har insikt om att omvårdnaden har en stor 

effekt på dessa personers upplevda symtom och välbefinnande. Quasdorf (2017) förklarar att 

implementering av PCV är en lång process som tar tid vilket kräver resurser från 

verksamheten. Enligt författaren finns det flera olika utmaningar vad gäller implementeringen 

av PCV där bland annat brist på finansieringen av äldrevården nämns. Detta i sin tur innebär 

att resurserna är begränsade, vilket medför minskad personaltäthet och utmaningarna som 

vårdboendena ställs inför för att kunna implementera personcentrerad omvårdnad (a.a.). 

Nazarko (2009) instämmer och beskriver hur personal som arbetar inte ges utrymme att 
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bedriva PCV vilket kan ses som en förklaring till att omvårdnadsmodellen inte prioriteras. 

Författaren anger även den bristfälliga finansieringen som kan ses som en bidragande orsak. 

Exempel som nämns är att befintlig vårdpersonal har undermåliga löner och att arbetsgivaren 

uppvisar bristande prioriteringar gällande utbildning av personalgruppen i att arbeta utifrån ett 

personcentrerat perspektiv. 

Anhöriga 

Benzein et al. (2014) förklarar att begreppen familjemedlemmar, anhöriga och närstående som 

är vanligt förekommande inom omvårdnad och kring omvårdnadsforskning. 

Anhöriga associeras till en förbindelse såsom äktenskap eller samboförhållande. En anhörig 

kan också beskrivas som en individ i familjen eller en nära släkting. Definitionen närstående 

förklaras som ett vidare begrepp och syftar på individer som har en nära relation till den sjuke, 

till exempel vänner och grannar. Den tredje termen, familjemedlem används till samtliga 

personer i en familj, här räknas även den sjuke in. Vidare anger författarna hur familjen 

historiskt sett förändrats från bondesamhällets storfamilj till att under 1900-talet få namnet 

kärnfamilj som var norm och innebar mamma, pappa, barn. Under 2000-talet har den normen 

förändrats och andra familjekonstellationer träder fram som till exempel den samkönade 

familjen, sambofamiljen och enföräldersfamiljen. Invandringen från andra kulturer till Sverige 

ger nya perspektiv på familjens betydelse (Benzein et al., 2014), och utifrån denna aspekt 

beskrivs utmaningarna som det mångkulturella samhället medför och inte minst för vården att 

förstå och kunna hantera. 

Vårdboende 

Socialstyrelsen (2014) beskriver vårdboende som en boendeform vilken tillhandahåller 

insatser dygnet runt till personer med betydande fysiska och/eller kognitiva besvär. Det finns 

så kallade särskilda vårdboenden som är speciellt anpassade för personer med 

demenssjukdom. Enligt myndigheten är dessa boenden att rekommendera framför så kallade 

blandade boenden där personer med demenssjukdom bor i sällskap med andra äldre. Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR, 2019) förklarar följande, det är Sveriges kommuner som 

enligt 5 kapitlet 5 § i Socialtjänstlagen är skyldiga att erbjuda vårdboenden. Lägenheternas 

storlek varierar mellan 30–40 kvadratmeter och är oftast utformade med hall, rum och eget 

hygienutrymme. De personer som har behov av ett vårdboende genomgår en så kallad 

behovsprövning för beviljande av denna boendeform. Den boende betalar hyra, avgift för 

måltider och en omvårdnadsavgift (SKR, 2019). Det som också omnämns är att ett 

vårdboende inte bara är en plats för individen som har blivit beviljad boendet, utan även en 

arbetsplats där vård och omsorg bedrivs samt en bostad som anhöriga besöker. Utifrån detta 

perspektiv har Sveriges kommuner många aspekter att väga in vid planering av nya 

vårdboenden (SKR, 2019). 
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PROBLEMFORMULERING 

Med en åldrande befolkning där demenssjukdomar blir allt mer förekommande förväntas 

vården tillhandahålla säker vård som är person- och familjecentrerad. Tidigare forskning tyder 

på att PCV är betydelsefull i vård av personer med demens, detta för att mildra symtomen hos 

den drabbade personen. Då demens är en sjukdom som orsakar nedsatt 

kommunikationsförmåga och personlighetsförändringar hos den drabbade kan vården 

upplevas problematiskt och även utmanande för den drabbade att erhålla en tillfredsställande 

omvårdnad. I dessa fall kan de anhöriga utgöra en betydelsefull tillgång för att optimera 

möjligheten till PCV. För att kunna bedriva en god omvårdnad och undvika försämring hos 

personer drabbade av demens är det nödvändigt att sjuksköterskan har insikt om betydelsen av 

PCV för patientgruppen. 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelser av personcentrerad vård av 

människor med demenssjukdomar inom kontexten vårdboenden. 

METOD 

Design 

Som metod för studien har en litteraturstudie valts. En litteraturstudie beskrivs som ett 

tillvägagångssätt där forskarna söker fram tillgänglig forskning inom ett specifikt område 

(Polit & Beck, 2016). Vidare ger författarna ett förslag på hur en process innehållande nio 

olika steg kan genomföras för att slutligen frambringa ett resultat som besvarar studiens syfte 

med avsikt att generera ny lärdom inom det valda området. Vi valde att följa den modellen. Se 

bild 1. Steg 1 innebar att vi formulerade en forskningsfråga som utmynnade i ett syfte för 

litteraturstudien. 

Bild 1, Enligt Polit och Becks (2016) flödesschema, litteraturstudie, fritt översatt 

 

1. Formulera 
forskningsfråga/syfte

2. Identifiera 
nyckelord och välj 

databaser

3. Sök och identifiera 
primärkällor 

4. Sålla ut artiklar 
efter lämplighet och 

relevans

5. Läs valda artiklar i 
sin helhet

6. Summera och koda 
informationen från 

artiklarna

7. Kritiskt utvärdera 
varje artikel

8. Analysera 
artiklarna och skapa 

teman

9. Författa en kritisk 
summering 
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Urval 

Utifrån att ett syfte för studien hade identifierats i Steg 1 vidtog Steg 2, att sammanställa 

lämpliga nyckelord till sökning efter studier i adekvata databaser (Polit & Beck, 2016). Vi 

identifierade sökord från studiens syfte och använde oss av Svensk MeSH - medicinska ord 

för att hitta lämpliga så kallade MeSH-termer (Medical Subject Headings). Därefter skapade 

vi egna nyckelord med trunkering *, vilket innebär att ett grundord anges tillsammans med 

trunkering för att fånga upp varianter av ändelser till grundordet, till exempel Nurs* som då 

även fångar upp exempelvis Nurses och Nursing. Se tabell 1 nedan. 

Tabell 1, sökord och termer 

Svenska sökord MeSH-termer Egna nyckelord med trunkering 

Anhöriga Family Fam* 

Makar Spouses Spous* 

Relative* 

Upplevelse Emotions Emotion* 

Feel* 

Attityd Attitude Attitu* 

Erfarenhet  Experience* 

Personcentrerad vård Patient-Centered Care 

(stavning enl. Svensk MeSH) 

Patient-Cent* 

Person-Cent* 

Demens Dementia Dement* 

Alzheimers sjukdom Alzheimer Disease Alzheimer* 

Vårdboende Nursing Homes Nurs* 

 

Därefter genomfördes Steg 3 som innebar att sökningar samt identifiering av primärkällor. 

Polit och Beck (2016) förklarar att primärkällor är forskning som utförts och sammanställts av 

forskarna själva. Publiceringar mellan 1 januari, 2005 – 12 februari, 2020, engelskt språk och 

Peer Reviewed valdes, vilket innebär att studierna är granskade av andra forskare med 

kännedom inom forskningsområdet som därmed stärker studiernas tillförlitlighet (Polit & 

Beck, 2016). Författarna påpekar även att inklusions- och exklusionskriterier är en 

nödvändighet för att smalna av och precisera vad som avses att undersökas så relevant 

forskning uppbringas och svarar an på syftet. Inklusionskriterier: studier med kvalitativ 

ansats som synliggör anhörigas upplevelser och erfarenheter av PCV till individer som 

drabbats av demenssjukdomar och som har sin hemvist på vårdboenden. 
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Datainsamling 

Vid sökningarna kombinerades trunkerade (*) sökord med booleska ord såsom “OR” och 

“AND” för att uppnå användbar träffbild. Noterbart var att ingen ytterligare artikel med 

godtagbar kvalitet påträffades i databasen MEDLINE än de redan anträffade i CINAHL 

(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) trots ett högre antal träffar. 

Fortsättningsvis i detta arbete kommer dessa databaser benämnas som MEDLINE och 

CINAHL. Förutom dubbelpublikationer innehöll MEDLINE artiklar med ej relevant 

studiedesign och population. Detaljerad sökning utförd i CINAHL, se tabell 2 nedan. 

Tabell 2, sökmatris 

Datum Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

titlar och 

abstract 

Antal lästa 

artiklar i 

sin helhet 

Antal 

artiklar till 

resultatdelen 

12/2–20 CINAHL (Fam*) OR (Spous*) OR 

(Relat*) 

AND  

(Experience*) OR 

(Attitu*) OR (Emotion*) 

OR (Feel*)  

AND  

(Patient-Cent*) OR 

(Person-Cent*) 

AND 

(Dement*) OR 

(Alzheimer*) 

AND 

(Nursing Home*) OR  

(Nurs*) 

 

182 182* 18** 10 

 

*Artiklar gallrades då titel/abstract inte uppfyllde studiens syfte. **Artiklar gallrades då studiernas kvalitet ansågs låg och därigenom att resultatet inte svarade an på studiens syfte. 

I Steg 4 lästes 18 artiklar i sin helhet samt genomgick en kvalitetsgranskning med mallen 

Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser. 

Enligt SBU - Statens beredning och medicinsk och social utvärdering (2017) är 

granskningsmallar endast ett stöd för att bedöma en studies kvalitet. Utifrån denna mall som 

innehåller 21 frågor utformades kriterium för att bedöma om studierna kvalitet var hög, 

medelhög eller låg enligt följande intervaller: Hög ≥ 16 Ja, Medelhög 9 - 15 Ja, Låg 8 ≤ Ja. 

Det ansågs att artiklarna som skulle representera resultatet i litteraturstudien skulle uppnå hög 

eller medelhög studiekvalitet. Under detta processteg gallrades 8 artiklar bort på grund av låg 

studiekvalitet och att artiklarna därav inte svarade an på syftet. De artiklar som uppfyllde 

kriterierna blev 10 till antalet och deras studiekvalitet anges i bilaga I.   
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Dataanalys 

För att analysera den data som samlats in använde sig författarna av tematisk analys enligt 

(Polit & Beck, 2016). De artiklar som inkluderats för studien bröts ned från större samlingar 

av information till förkortade versioner med syfte att summera idéer och upptäckter. I steg 5 

lästes artiklarna noggrant i sin helhet. Enligt Polit och Beck (2016) krävs att det grundligt 

jämförs likheter och olikheter i det insamlade datamaterial för att söka fram de fynd som 

författare anser vara av vikt att belysa i studien. Därefter vidtog steg 6, där författarna 

bearbetade texten på ett sätt där olika meningsbärande enheter och huvudkoncept urskildes. 

Polit och Beck (2016) beskriver vikten av att koda de ämnen som hittas utifrån de lästa 

artiklarnas innehåll. Detta innebar att en urskiljning utfördes av de olika ämnen som 

presenterades i studierna och det söktes efter likheter. Därefter bildades enskilda teman utifrån 

den informationen som framkommit ur studiernas innehåll. Se exempel från 

analysförfarandet, tabell 3 nedan. I steg 7 samlades författarna med avsikt att kritiskt granska 

kvaliteten på de utvalda artiklarna. Enligt Polit och Beck (2016) är detta nödvändigt för att 

säkerställa en hög kvalitet på de artiklar som redovisas i resultatet, då artiklarnas kvalité avgör 

kvaliteten på den egna studien. Vidare fullföljdes steg 8 där författarna tillsammans 

diskuterade fynden och gjorde en sammanställning av teman och byggde kategorier för de 

fynd som framkommit. Slutligen genomfördes Steg 9 där aktuella teman med respektive 

underteman författades vilka var en sammanställning av det resultat som presenterades. I 

bifogad tematabell framgår vilken/vilka studier som är representerade under respektive 

huvudtema, se bilaga II. 

 

Tabell 3, exempel från analysmodellen  

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet  

Underteman Huvudteman 

“Not more than what we … the form 

we filled out in the beginning. With 

all the names and addresses, interests 

and background, siblings and so on 

[…] but nothing after that really.” 

Att få vara involverad Livet vårdboendet Delaktighet 

‘Yes! I feel it is important that they 

[staff] can share anything they want 

with the family. And I particularly 

think it is important that we feel we 

[the family] can share what we think 

is important for our mother. I think 

that’s the most important thing, if you 

don’t have that kind of contact with 

each other, then you can’t trust each 

other.’ 

Att vara en viktig länk 

mellan vårdpersonal och 

anhörig 

Kommunikation Delaktighet 
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Etiska aspekter 

Efter andra världskrigets slut då nazisternas forskningar på människor uppmärksammades 

formulerades den första offentliga koden för medicinsk forskning, den så kallade 

Nürnbergkodexen 1947. Koden innebar ett informerat samtycke med deltagarna, god verkan 

för samhället samt minimerade risker för försökspersonerna (CODEX, Centrum för forskning 

& bioetik, 2020). Polit och Beck (2016) förklarar att studiedeltagarna ska tydligt bli 

informerade om studiens syfte, att anonymitet och avidentifiering råder samt att när som helst 

kan studiedeltagarna avbryta sitt deltagande och att ingen anledning behöver anges. World 

Medical Association (WMA, 2018) beskriver Helsingforsdeklarationen som implementerades 

1964 som en redogörelse för etiska principer avseende mänskliga försökspersoner, 

identifierbart mänskligt material och data. I deklarationen anges bland annat att behovet av ny 

kunskap samt deltagarnas hälsa och intresse behöver viktas mot varandra för att bedöma 

studien legitimitet. Principen kallas för nyttoprincipen och innebär att studiens nytta är högre 

än risken att deltagarna skadas. All forskning som på något sätt riskerar att skada deltagarna 

ska etikprövas, där även intervjuer och olika enkäter ingår (CODEX, Centrum för forskning & 

bioetik, 2020). 

Författarna till denna litteraturstudie har i enlighet med rekommendationer från litteraturen 

genomfört granskning av samtliga studier som presenteras i resultatredovisningen, att dessa 

har notering om att etisk prövning har genomförts och godkänts (Kristensson, 2014). Det har 

också tagits i beaktning att inte utelämna studier vars resultat gått emot varandra samt strävat 

efter att undvika personliga bias, vilket innebär att egna inflytanden och värderingar kan 

påverka och snedvrida resultatet (Polit & Beck, 2016).   

 

RESULTATREDOVISNING 

Resultaten av denna litteraturstudie baseras på 10 kvalitativa artiklar där majoriteten av 

studierna, åtta är utförda i Europa. Av dessa åtta är fyra genomförda i Skandinavien, två i 

Nederländerna, en i Tyskland och en i UK. De två övriga har sina ursprung från Australien 

och Australien/Nya Zeeland. Studien utförd i Australien/Nya Zeeland har kvantitativa inslag 

men ansågs uppfylla kriterierna för att ingå i resultatdelen. Utifrån de återkommande fynden i 

artiklarna har tre huvudteman utarbetats med tillhörande underteman, se bild 2.  

Huvudtema I - Delaktighet identifierades i samtliga studier som innefattas av denna 

litteraturstudie. De två övriga II-Aktiviteter och III-Respekt påvisades i sju av tio artiklar 

vardera. En tematabell som presenterar vilka studier som ingår i respektive huvudtema 

framgår i bilaga II. 
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Bild 2, Huvudteman och underteman 

 

 

I – Delaktighet 

 

A - Livet på vårdboendet 

Familjemedlemmarna hade en önskan om att få känna sig välkomna till personens nya liv på 

vårdboendet (Cronfalk, Ternestedt & Norberg, 2017; Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay, 

2010; Kiljunen, Kankkunen, Partanen & Välimäki, 2018). Huruvida de kände sig välkomna 

fanns det delade åsikter om. De flesta kände sig välkomna och fick ett gott intryck då 

personalen bemötte de med ett leende och det bjöds även på fika. En del anhöriga upplevde att 

vårdpersonal tog avstånd från dem vilket gav dem ett negativt intryck. Detta innebar att de 

täta besöken upplevdes som en börda vilket resulterade i att de anhöriga inte besökte sina nära 

lika ofta som önskades (Cronfalk et al.). Anhöriga såg välkomnandet av dem till personens 

nya liv och deltagandet i omvårdnaden som en viktig del i det personcentrerade 

förhållningssättet. Enligt Edvardsson et al. (2010) ansågs detta även vara viktigt och 

nödvändigt för att kunna implementera en god relation och förtroende mellan båda parterna. 

Ett annat fynd som uppkom var önskan att få inreda sin anhörigas nya boende efter dennes 

personliga tycke och med egna tillhörigheter (Edvardsson et al., 2010 & Sagbakken et al., 

2017). De vårdboenden som saknade en personlig inredning gav ett negativt intryck då 

hemmen framkallade en känsla av institution. Detta innebar att besöken upplevdes som 

konstgjorda, udda och verkade hämma den positiva känslan (a.a.). Edvardsson et al. anger 

anpassningen av miljön som en viktig hörnsten för anhöriga gällande PCV. Det handlade om 

att förvandla miljön till en mer personlig oas med hjälp av personliga ägodelar såsom 

fotografier, möbler, växter och dekorationer. Vidare beskriver författarna att sådana åtgärder 

Huvudtema I - Delaktighet

•Undertema A - Livet på vårdboendet

•Undertema B - Kommunikation

Huvudtema II - Aktiviteter

•Undertema C - Individanpassning

•Undertema D - Avsaknad och rigiditet

Huvudtema III - Respekt

•Undertema E - Se människan bakom sjukdomen

•Undertema F - Behovet av autonomi
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bidrar till att uppnå PCV genom att stödja identiteten, inge en känsla av meningsfullhet och en 

trevlig hemmiljö för personen som lider av demens. Slutligen bidrar det till att påminna 

personalen om det unika hos varje person som får vård (Edvardsson et al., 2010 & Sagbakken 

et al., 2017). De anhöriga önskade även att få dela med sig av den boendes livshistorier för att 

kunna optimera möjligheten att få en individuellt anpassad omvårdnad (Chenoweth et al., 

2015 & Sagbakken et al., 2017).  De två studierna framhåller samstämmigt att det är ytterst 

viktigt att erhålla personers livshistorier och bakgrundsinformation för att kunna ta hänsyn till 

den enskilda personligheten och erbjuda individanpassad omvårdnad. 

 

B – Kommunikation 

Kommunikation var ett återkommande tema i studierna (de Boer et al., 2019; Bolt et al. 2019; 

Kiljunen et al., 2018; Schmidt et al., 2018; Seiger Cronfalk et al., 2017; Train, Nurock, 

Manela, Kitchen & Livingston, 2005). Dock fanns det delade meningar i studierna om i vilken 

utsträckning kommunikationen upprätthölls mellan anhöriga och vårdpersonal. Anhöriga 

ansåg att det var viktigt att få dela information om deras närstående för att kunna bygga en 

tillitsfull relation mellan vårdpersonal och anhöriga. En öppen och transparent 

kommunikation uppskattades av de anhöriga som ville hålla sig uppdaterade om den 

närståendes välbefinnande (de Boer et al., 2019). Men enligt Sagbakken et al. (2017) 

inkluderades anhöriga mest bara som resurser och dialogpartners under 

inskrivningsprocessen, efter det fick de liten möjlighet till kommunikation. Anhöriga 

upplevde att de fick upprepa samma information om sin närstående till olika vårdpersonal på 

boendet vilket gav en misstanke om att kommunikationen inte fungerade optimalt mellan 

vårdpersonalen (de Boer et al., 2019). En annan aspekt var samarbetet mellan vårdpersonal 

och de anhöriga (de Boer et al., 2019 & Kiljunen et al., 2017). Anhöriga ansåg 

vårdpersonalens förmåga att samarbeta med närstående som grundläggande och de 

förväntades stödja anhöriga i olika situationer. En önskan från de anhöriga var också att ta 

hänsyn till deras återkoppling och vidta åtgärder efter det (de Boer et al., 2019 & Kiljunen et 

al., 2017). Familjemedlemmar nämnde också att vårdpersonal bör kunna välkomna en 

familjemedlem som en volontärarbetare i de fall personerna är villiga att ställa upp. Vissa 

anhöriga hade skuldkänslor relaterade till sin närståendes placering till vårdboendet och 

önskade stöd särskilt i början efter flytten till vårdboendet (de Boer et al., 2019 & Kiljunen et 

al., 2017). Vissa anhöriga uttryckte också en önskan om att få en utbildning i sin närståendes 

sjukdom och även kunskap om hur man ska kunna bemöta hen på ett professionellt sätt 

(Schmidt et al., 2018). 
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II – Aktiviteter 

 

C - Individanpassning 

Anhörigas upplevelser avseende aktiviteter som är anpassade för den enskilda individens 

förmåga och behov omnämns som oerhört viktiga för PCV (Edvardsson et al., 2010; 

Sagbakken et al., 2017 & Train et al., 2005). Forskarna Edvardsson et al. vars studie omfattar 

19 anhöriga i Australien, beskriver hur de anhöriga önskar att aktiviteterna ska vara 

meningsfulla för den egna individen så självkänslan upprätthålls. I det här fallet beskrivs det 

meningsfulla vara, att individen själv får bestämma vad som ska göras och det blir det mest 

angelägna för de anhöriga. Vidare menar Edvardsson et al. att de intervjuade hade 

förhoppningar om att aktiviteterna skulle kunna bidra till att bibehålla de förmågor och 

färdigheter som fortfarande existerade hos de drabbade av demens. Båda dessa delar att den 

sjuka får vara delaktig i sina beslut samt att aktiviteterna skulle kunna bidra till att förmågor 

bibehålls var betydelsefulla komponenter för anhöriga för att kunna uppnå PCV.  

Cronfalk et al. (2018) och Schmidt et al. (2018) förklarar att både den sjuke och dess anhöriga 

visade och/eller uttryckte nöjsamhet när individanpassad sysselsättning ägde rum. Chenoweth 

et al. (2015) skildrar i sin studie som omfattade 73 anhöriga och där majoriteten, 77 procent 

uppfattade en förbättring avseende individualiseringen av aktiviteter efter implementering av 

PCV. Författarna beskriver hur de anhöriga gladdes när deras nära och kära blev mer 

involverade i aktiviteter som var individanpassade samt hur personalen responderade mer 

dynamiskt på nya önskemål som också genomfördes. I nämnd studie uppmärksammades det 

även av anhöriga att deras nära och kära fick utökade möjligheter till socialisering i samband 

med aktiviteterna som anpassades efter förmåga (a.a.). 

En annan observation som gjordes var en motsägelsefull känsla som anhöriga uttryckte vid 

individanpassade aktiviteter, som handlade om en slags sorg (Schmidt et al., 2018 & Seiger 

Cronfalk et al., 2017). Forskarna menar att det kan uppfattas som en självklarhet att anhöriga 

upplever lycka och tillfredsställelse när deras nära och kära deltar i individanpassade 

aktiviteter. Dock visade det sig att i några av studiernas delar pekade åt det motsatta hållet. 

Det handlade om uttryck av vemod när anpassade sysselsättningar erbjöds som förr varit så 

uppskattade och nu inte längre verkade spela någon roll. Schmidt et al. beskriver i den tyska 

studien som omfattar 14 anhöriga, hur dessa iakttar sina nära och kära som deltar i religiösa 

inslag inte alls får den respons som förr var så självklar vilket anhöriga upplever beklagligt. 

 

D - Avsaknad och rigiditet 

I flertalet av studierna framkommer det att anhöriga upplever en avsaknad gällande aktiviteter 

för sina nära och kära samt en rigiditet som bidrar till förtvivlan (Cronfalk et al., 2018; 

Sagbakken et al., (2017) & Train et al., 2005). Sagbakken et al. nämner att det kan röra sig om 

att personen vill och fortfarande har förmågan att utföra en syssla, men rutinerna på 

vårdboendet inte möjliggör detta längre. För många anhöriga beskrivs denna skillnad från att 
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en individ vårdats i hemmet med större möjligheter till en mer uppstyrd vardag upplevas som 

avsteg från PCV (Cronfalk et al., 2018). Det kan röra sig om att laga sin egen mat som 

tidigare utfördes i det egna hemmet men som idag på vårdboendet redan är tillagad någon 

annanstans (a.a.). Sagbakken et al. (2017) påpekar hur anhöriga anser att de aktiviteter som 

många gånger erbjuds inte är anpassade för individens förmåga eller tvärtom alldeles för 

simpla. Det framkommer att familjemedlemmar anser att aktiviteterna som tillhandahålls 

vänder sig till riktigt gamla människor där sjukdomsförloppet är långt mer framskridet än hos 

just den här individen vilket då påverkar PCV negativt. Forskarna beskriver hur en äkta man, 

vid en utav intervjuerna kände sig illa till mods när hans hustru, som var förhållandevis ung i 

jämförelse, deltog i aktiviteter som inte gav henne stimulans. Andra anhöriga uttryckte 

känslor som chock och förtvivlan att se sina anhöriga i dessa situationer (a.a.).  

Den rigiditet som anhöriga uttryckte ansågs dels bero på resurs- och tidsbrist hos personalen 

samt regler på boendet som inte gav utrymme för spontanitet (Sagbakken et al., 2017 & Train 

et al., 2005). En utav anledningarna som anhöriga uppgav var att vissa av de som vårdades på 

vårdboendet krävde väldigt mycket uppmärksamhet av personalen, vilket resulterade i att 

resursfördelningen till övriga inte räckte till för att spontant kunna tillgodose en önskan om att 

sitta ned en stund och vara sällskap (Sagbakken et al., 2017). Vidare förklarar forskarna att 

vissa anhöriga gav uttryck för förståelse gällande rigiditeten då de drabbade av demens var i 

olika faser av sin sjukdom och därav att spontanitet uteblev. Train et al. (2005) redogör i sin 

engelska studie som omfattar 17 anhöriga, hur dessa ansåg att aktiviteterna lyste med sin 

frånvaro på grund av uppstyrda regler om vad, och vad som inte var görbart. Anhöriga i 

omnämnd studie kom med förslag på aktiviteter och personalen svarade att de gärna ville 

ordna aktiviteter men att det inte var möjligt på grund av personalbrist. Forskarna beskriver 

också hur viktiga de anhöriga är i avseendet att komma med nya förslag på aktiviteter som 

skulle kunna passa. Men flertalet av de anhöriga i denna studie uttryckte oro för att uppfattas 

som besvärliga och obekväma, som i sin tur kunde påverka deras nära och kära som bor på 

vårdboendet. Anhöriga uttryckte en rigiditet som ansågs påverka PCV ogynnsamt (a.a.).  

 

III – Respekt 

 

E - Se människan bakom sjukdomen 

Ett av de mest gemensamma teman var anhörigas förväntan att deras närstående skulle 

behandlas på ett respektfullt sätt och inte utsättas för ignorans (de Boer et al. 2019; Bolt et al., 

2019; Kiljunen et al., 2017; Sagbakken et al., 2017; Schmidt et al., 2018 & Seiger Cronfalk et 

al., 2017). Ett exempel på detta var i samband med klädbytet av deras närstående med nedsatt 

syn, då de förväntade sig att vårdpersonal skulle informera den drabbade personen om 

momenten som utförs så att denne inte kände sig försummad (Bolt et al., 2019). 

Anhöriga beskrev en kompetent vårdpersonal som varm, empatisk, lyhörd och ha förmågan 

att se den äldre personen som en människa och inte som en klient. Vidare framkom det att 
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anhöriga hade en önskan om att det skulle tas hänsyn till deras närståendes medicinska behov 

exempelvis när det gäller smärtlindring, då de upplevde att deras behov förbisågs och att de 

inte blev betrodda på grund av deras kognitiva nedsättning (Bolt et al., 2019). 

Respekt var också förknippat med individuell bekräftelse i samband med personlig 

omvårdnad. Anhöriga beskrev den personliga omvårdnaden bristfällig då de bevittnade att 

deras närståendes hårvård och klädvård inte hanterades på ett tillfredsställande sätt (Bolt et al., 

2019). 

Seiger Cronfalk et al. (2017) svenska studie beskriver hur anhöriga som själva börjar komma 

till åren med sviktande hälsa, inte orkar besöka sina nära och kära lika frekvent som förr och 

känner oro över vårdpersonalens brister att se individen. I denna studie uttrycker anhöriga 

problematiken kring språkförbistringar mellan personal, den sjuke och anhöriga som 

bidragande orsak till upplevelsen. Vid den finska studien av Kiljunen et al. (2018) 

uppmärksammades hur anhöriga vill vara behjälpliga att förbättra kunskapen hos 

vårdpersonalen gällande bemötandet av människor med minnesproblematik. Anhöriga tog 

med litteratur till personalen som önskade att handlingen skulle kunna bidra till att se 

individen bakom sjukdomen. 

 

F - Behovet av autonomi 

En persons autonomi är viktig i alla avseenden, vilket återspeglades i anhörigas upplevelser 

(Bolt et al., 2019; Edvardsson et al., 2010; Kiljunen et al., 2017 & Sagbakken et al., 2017). Av 

det skälet ifrågasatte många behovet av att isolera sina närstående och hade svårt att acceptera 

att dörrarna till vårdenheten var låsta. Detta bidrog till en begränsning i personens autonomi 

då de inte kunde röra sig utomhus och gå på promenader i samma utsträckning som de 

önskade (Sagbakken et al., 2017). Enligt Bolt et al. (2019) uppmärksammade vissa anhöriga 

även att deras närstående lämnades ensamma i sina rum alldeles för länge och detta 

relaterades till den ojämna fördelningen av avdelningens resurser, då de personer som var 

mest aggressiva och utmanande fick mest uppmärksamhet och tid av personalen. Behovet av 

avskildhet var också betydelsefullt då vissa personer med svår demens var känsliga för kraftig 

stimuli från omgivningen vilket orsakade orolighet hos boenden (a.a.). I motsats till de 

personer som trivdes i lugna miljöer upplevde anhöriga att deras närstående gynnades av en 

livlig och aktiv miljö. De var på gott humör, verkade uppmärksamma och intresserade av 

miljön (Schmidt et al., 2018). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna till denna litteraturstudie övervägde att utföra en lokal empirisk studie men ansåg 

att en litteraturstudie var lämplig då ett globalt perspektiv var av intresse att ta del av. 
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Databaserna som nyttjades för att söka fram tillgänglig forskning var CINAHL och 

MEDLINE som är de två databaserna att föredra avseende adekvat forskning inom området 

omvårdnad (Polit & Beck, 2016). Valet att ta vägledning av så kallade MeSH-termer bidrog 

som stöd till att bygga egna trunkerade sökord för att uppnå en tillfredsställande träffbild av 

tillgänglig forskning. Det kan uppfattas som en svaghet för studien att använda sig av egna 

sökord då träffbilden kan bli onödigt stor och irrelevanta artiklar fångas upp. Dock ansågs det 

vara väl investerad tid att läsa fler artiklarnas titlar och abstract för att säkerställa att inte 

missa någon relevant studie. Genom att inte nyttja funktionen Full Text uteslöts inte studier 

som kunde vara relevanta vilket anses som en styrka i studien. Tidsspannet 2005 - 2020 

bestämdes för att söka fram så stor bredd som möjligt inom området. Här existerade det en 

risk att uppbringad forskning skulle kunna anses gammal och omodern. Dock erhölls endast 

en artikel från 2005 och en från 2010, resterande var publicerade mellan 2015 - 2019 vilket 

kan uppfattas som att ny forskning och ger styrka till studien. Valet att endast inkludera 

kvalitativa studier bestämdes då upplevelser hos anhöriga var det som skulle undersökas 

vilket belyses i kvalitativ forskning genom berättelsen (Polit & Beck, 2016). Dock påträffades 

en studie från Australien/Nya Zeeland med kvantitativa inslag som bedömdes kvalificera sig 

för att ingå i resultatet och därav inkluderades.  

Kristensson (2014) beskriver att det är av stor vikt att författare till en litteraturstudie 

tillsammans beslutar vilken kvalité studierna ska uppnå för att kvalificera sig och ligga till 

grund för resultatet. Vidare förklarar Kristensson att det är lämpligt att använda sig av redan 

tillgängliga granskningsmallar som stöd för att bedöma studiernas kvalitet. Med hänvisning 

till detta beslutade sig författarna att ta stöd av SBU:s Mall för kvalitetsgranskning av studier 

med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser under kvalitetsgranskningsprocessen. 

Utifrån denna mall fastslogs att endast inkludera studier som bedömdes uppfylla en hög eller 

medelhög kvalitet vilket kan anses ge studien styrka. Då 70 procent av studierna bedömdes ha 

hög kvalitet anses detta stärka studien än mer. Dock kan det uppfattas som en svaghet att 

inkludera studier med medelhög kvalitet som endast behövde uppnå 9 - 15 Ja av 21 möjliga.    

Det aktiva valet av att endast inkludera studier skrivna på engelska, som inte är författarnas 

modersmål, innebar att till viss del översättningsstöd nyttjades. Utifrån denna vetskap fanns 

en etisk risk att misstolkningar kan ha begåtts som påverkar studiens resultat. Dock har det 

funnits en stor medvetenhet gällande språkliga begränsningar och författarna har gjort allt i 

sin makt för att undanröja bristerna. 

Under processen att läsa och koda studierna observerades att författarna hade stor samsyn 

avseende artiklarnas sensmoral. Detta menar vi är en styrka för studiens resultat då konsensus 

uppnåddes tidigt utan större meningsskiljaktigheter. Likväl kan detta vara en svaghet i studien 

då författarna inte har någon större erfarenhet inom området och därav möjligtvis hittade de 

enkla lösningarna. Validiteten i studien anses vara uppfylld då resultat besvarade studiens 

syfte. Reliabiliteten menar författarna är svår att uppskatta då tolkningar kan ha varierande 

kvalitet och skulle kunnat uppfattas annorlunda av andra forskare som har för avsikt att 

genomföra samma studie. Överförbarheten till svenska förhållanden upplevs god då 

vårdkontexterna i studierna anses likartade med de svenska omständigheterna.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete var att beskriva anhörigas upplevelser av PCV av människor med 

demenssjukdomar inom kontexten vårdboenden. Resultaten presenterades under tre 

huvudkategorier: Delaktighet, Aktiviteter och Respekt. 

Delaktighetens betydelse ur ett anhörigperspektiv 

Utifrån anhörigas upplevelser beträffande delaktighet kan det tyda på att det finns ett stort 

behov av medverkan för att kunna uppnå PCV. Anhöriga som får möjlighet att vara delaktiga 

kring besluten rörande deras nära och kära vid vistelse på vårdboendet uppgav positiva 

känslor som är glädjande med tanke på att den sjuke har placerats i en ny miljö, som ska vara 

det nya hemmet med allt vad det innebär. Delaktighet i alla avseenden visade sig vara en 

viktig faktor för anhöriga även i andra grupper. Seiger Cronfalk et al. (2017) stärker detta i sin 

studie där det beskrivs av anhöriga hur PCV upprätthålls genom att inge personerna drabbade 

av demens en känsla av tillhörighet och meningsfullhet. Vägen till att uppnå detta tyder på att 

inkludera de anhöriga på olika sätt i omvårdnaden av patienten exempelvis genom att ta hjälp 

av kunskap som de har om personen (de Boer et al., 2019; Bolt et al., 2019; Seiger Cronfalk et 

al., 2017 & Train et al., 2005). På så vis kan kunskap om individens personlighet tillgodoses 

och därigenom vara förvissad om hur närmandet av personen bör te sig för att kunna utforma 

en mer anpassad omvårdnad utifrån personens behov. Det är trots allt främst en persons 

närmaste som har störst kännedom om individen som drabbats av demens. Synsättet 

återspeglas även hos anhöriga till personer med olika funktionsvariationer där upplevelser av 

PCV har efterfrågats (Gridley, Brooks & Glendinning, 2014). En gemensam nämnare var 

även här anhörigas behov av delaktighet i deras närståendes omvårdnad. På liknande sätt som 

personer drabbade av demens, har vissa personer med funktionsvariationer en begränsad 

förmåga att förmedla sina behov, vilket gör att den anhöriga framträder som personens 

“advokat”. Enligt samma studie beskrev de anhöriga PCV som ett arbetssätt som respekterar 

och anpassas till individens unika behov och dessa är särskilt viktiga för människor med 

komplexa behov eftersom deras önskemål och situationer kan variera på många sätt (a.a.). 

Detta framkommer även i Davis, Byers, Nay och Kochs (2009) studie som styrker resultatet i 

detta arbete i flera aspekter. Studien lägger stor vikt vid familjeengagemang och samarbetet 

mellan vårdpersonal samt de anhöriga och menar att dessa behövs för att kunna erhålla en 

demensvänlig miljö som gynnar personens tillvaro i alla avseenden. Då personer i allmänhet 

uppger en negativ syn på vårdinrättningar med tanke på tidigare modeller av institutionell 

vård kan det påverka anhörigas engagemang och erfarenheter av det nya boendet. Det är 

viktigt att ha i åtanke att livet fortsätter för personen och dess anhöriga även efter 

inflyttningen till boendet och för att uppmuntra till ett kontinuerligt engagemang är det 

betydelsefullt att man inbjuder och möjliggör delaktighet också, då det är enklare för anhöriga 

att trösta och uppmuntra personen de älskar. I sådana fall kan anhöriga vara en viktig tillgång 

som kan användas för att “mildra” känslan av att ha flyttat till den nya bostaden. Även den 

svenska studien av Stålenhag och Sterner (2019) understryker vikten av delaktighet både från 

anhöriga och patient. Vidare menar de att vårdpersonal spelar en avgörande roll för att 

uppmuntra och engagera personen, vilket i sin tur ökar dennes välbefinnande. Men för att 

uppnå detta krävs ett samarbete baserat på kommunikation och förståelse av situationen. De 
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menar även att uppmuntran och stöd till personen bidrar till ökad delaktighet och 

patientsäkerhet. 

Aktiviteternas betydelse 

Aktiviteter för personer drabbade av demens anses ha stor betydelse för anhöriga. Den mest 

framträdande reflektionen ur anhörigperspektivet är att utforma aktiviteterna utifrån ett mer 

individanpassat förhållningssätt, som bidrar till att individen får möjlighet att utmana sina 

förmågor och på så vis få möjlighet till en stimulans. Det kan konstateras att risken annars 

finns att personen förlorar sina befintliga förmågor, snabbare än vad själva sjukdomen 

orsakar. I studien av Edvardsson et al. (2010) uttrycker anhöriga vikten av individanpassade 

aktiviteter så att personen fick sysselsätta sig med något denne uppskattade och kanske hade 

en anknytning från sitt förflutna. Det påvisas att utifrån resultaten som framkom är att detta 

skulle bidra till en meningsfullhet och tillhörighet hos personen. Även studien av de Boer et 

al. (2019) stämmer överens med detta och tillägger vikten av både flexibilitet och kontinuitet. 

Anhöriga i denna studie menar att rutinerna bör snarare vara anpassade utifrån personens 

behov istället för personalens, särskilt i relation till bemanning, omvårdnad och dagliga 

aktiviteter. Exempel på detta kan vara att ta tid för en fika med personen och på så vis ge 

möjlighet att lära känna varandra i möjligaste mån. Ett annat exempel kan vara att samverka 

med personen vid förberedelser av måltider, då detta ger de en känsla av att de fyller en 

funktion, vilket bidrar till ett bättre välbefinnande. Då demens är en sjukdom som inte går att 

bota, men symtomen däremot kan lindras med hjälp av ett speciellt förhållningssätt, bör 

hänsyn tas till varje persons behov och förmågor och utforma omvårdnaden utifrån dessa. 

Detta styrks även i Gridley, Brooks och Glendinnings studie (2014) där anhöriga menar att 

stor vikt bör läggas på att stötta personer med funktionsvariationer gällande deras emotionella, 

sociala och praktiska behov. Emotionellt stöd behöver inte innebära något komplext utan kan 

vara så enkelt som att uppmuntra personen till att utföra praktiska uppgifter själv men även att 

ge möjlighet för personen att dela sin oro eller lycka. Detta bidrar förhållandevis till ett bättre 

välbefinnande hos personen i fråga vilket även kan kopplas till individer drabbade av demens. 

Enligt resultatet uttryckte anhöriga även en rigiditet vid planeringen och utformningen av 

aktiviteter för personer som lider av demens. Det fanns ett flertal orsaker till den rigiditet som 

rådde inom vårdboenden (de Boer et al., 2019; Sagbakken et al., 2017 & Schmidt et al., 

2017). Ett exempel kunde vara de fasta rutinerna på vårdboendet där dessa har utformats med 

hänsyn till tillgängligheten av vårdpersonal. Ett annat exempel kunde vara att de befintliga 

aktiviteterna inte var individanpassade och därmed inte var stimulerande för vissa medan för 

andra kunde det ge en känsla av hopplöshet. Detta understryks även i Gridley, Brooks och 

Glendinnings studie (2014) där anhöriga menade att verksamheten oftast var anpassade efter 

personalen och exempelvis aktiviteterna var enformiga och utformade att utföras i grupp. Det 

togs varken hänsyn till brukarens förmåga eller intresse vilket resulterade i ovillighet hos den 

som hade förmågan men som saknade intresset, medan det bidrog till förtvivlan hos den som 

hade intresset men som saknade förmågan att utföra dessa aktiviteter. Detta återspeglades i 

brukarnas beteendemönster då vissa blev mer tystlåtna medan andra blev aggressiva. 
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Det kan konstateras att denna rigiditet kan förstärka den negativa känslan för den drabbade, 

eftersom denne har placerats till ett nytt boende som är tänkt som ett nytt hem för personen. 

När valmöjligheterna begränsas och personen inte får minsta möjlighet till att påverka sitt liv 

är sannolikheten stor att det bidrar till uppgivenhet hos den drabbade individen, likväl som 

hos de anhöriga. 

 

 

SLUTSATSER 

Sammanfattningsvis har det konstaterats att tillämpningen av PCV har gett positiva 

upplevelser hos anhöriga, medan avsaknaden av PCV bidrog till ett utanförskap hos 

gruppen. Det har visat sig att delaktighet och en välfungerande kommunikation var viktiga 

hörnstenar för detta begrepp, då det ansågs att det förstnämnda erfordrades för att kunna 

anpassa omvårdnaden utifrån personens behov och inte efter tillgången till personal. 

Kommunikationen var minst lika betydelsefull ur ett personcentrerat perspektiv då det 

krävdes för att kunna bygga en tillitsfull relation mellan anhöriga och vårdpersonal. Ett 

välfungerande samarbete ansågs nödvändigt för tillämpningen av PCV då anhöriga kan ses 

som en bro mellan vårdpersonal och personer som lider av demens. 

Föreliggande studies resultat tydliggör att tillämpningen av PCV och upplevelserna varierar 

från individ till individ. Det framstår trots det som lämpligt att på organisatorisk nivå 

uppmuntra tillämpning av PCV som har vetenskaplig evidens att vara verkningsfull. Något 

som också framkom var att det inte alltid finns organisatoriska förutsättningar för 

vårdpersonal att använda sig av ett personcentrerat förhållningssätt. Detta ser författarna av 

föreliggande studie som ett område i behov av förbättring. 

Fortsatta empiriska studier som undersöker anhörigas upplevelser av PCV till personer med 

demenssjukdomar rekommenderas i syfte att främja delaktighet för att slutligen bidra till en 

tillfredsställande omvårdnad av dessa personer. Detta då anhöriga anses utgöra en viktig part, 

för att kunna uppnå PCV. 
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caregivers in 

green care 

farms and 

other nursing 

home 

environments 

for people 

with 

dementia: a 

qualitative 

study  

 

Syftet med 

studien var att 

utforska 

anhörigas positiva 

och negativa 

erfarenheter från 

olika typer av 

vårdhem för 

personer med 

demens 

 

Design: 

Kvalitativ 

Urval: 43 

anhöriga 

Datainsamling: 

Semistrukturera

de intervjuer 

 

Fem teman 

beskrevs: 

aktiviteter, 

personcentrerad 

vård, 

kommunikation, 

personal och 

erfarenheter av 

vårdboenden  

Hög 

Författare: Bolt, 

S., van der Steen, 

J., Schols, J., 

Zwakhalen, S., & 

Meijers, J. 

År: 2019 

Land: 

Nederländerna 

Tidskrift: 

International 

Journal of Palliative 

Nursing 

What do 

relatives’ 

value most in 

end-of-life 

care for 

people with 

dementia? 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

anhörigas 

erfarenheter av 

vård av 

människor i livets 

slutskede på 

vårdboenden 

Design: 

Kvalitativ 

Urval: 32 

anhöriga 

Datainsamling: 

Djupintervjuer 

 

Fyra teman 

beskrevs: 

erkännande av 

mänsklig 

värdighet, bli 

identifierad som 

betydelsefull 

vårdgivare, ej 

tala om döden, 

fatta 

gemensamma 

beslut 

Hög 

Författare: 

Chenoweth, L., 

Jeon, Y.-H., Stein-

Parbury, J., Forbes, 

I., Fleming, R., 

Cook, J., … 

Tinslay, L. 

År: 2015 

PerCEN trial 

participant 

perspectives 

on the 

implementati

on and 

outcomes of 

person-

centered 

dementia care 

Syftet med 

studien var att 

förstå hur 

anhöriga upplever 

implementering 

av 

personcentrerad 

vård och anpassad 

miljö för personer 

med demens 

Design: 

Kvalitativ 

Urval: 73 

anhöriga 

Datainsamling: 

Semistrukturera

de 

telefonintervjuer 

Vid 

implentering av 

personcentrerad 

omvårdnad 

ökade 

patienternas 

möjligheter att 

interagera och 

välbefinnadet 

Medelhög 



ii 

Land: 

Australien/Nya 

Zeeland 

Tidskrift: 

International 

Psychogeriatrics 

and 

environments

. 

höjdes för 

vårdtagarna 

Författare:           

Cronfalk, B. S., 

Norberg, A., & 

Ternestedt, B.  

År: 2018 

Land: Sverige 

Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

They are still 

the same – 

family 

members’ 

stories about 

their relatives 

with 

dementia 

disorders as 

residents in a 

nursing 

home. 

Syftet med 

studien var att få 

ta del av familje- 

medlemmars 

berättelser om 

deras anhöriga 

som drabbats av 

demens samt livet 

på vårdboendet 

 

Design: 

Kvalitativ 

Urval: 10 

anhöriga 

Datainsamling: 

Semistrukturera

de intervjuer  

Fyra teman 

beskrevs: Leva i 

limbo, komma 

till ro, behålla 

gamla vanor, 

tankar om den 

förestående 

döden 

Hög 

Författare: 

Edvardsson, D., 

Fetherstonhaugh, 

D., & Nay, R. 

År: 2010 

Land: Australien 

Tidskrift: Journal 

of Clinical Nursing 

Promoting a 

continuation 

of self and 

normality: 

person-

centred care 

as described 

by people 

with 

dementia, 

their family 

members and 

aged care 

staff. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

personcentrerad 

vård kan främja 

fortsatt 

självständighet 

och normalitet 

hos personer med 

demens 

Design: 

Kvalitativ 

Urval: 19 

anhöriga 

Datainsamling: 

Intervjuer 

 

Fem teman: 

fortsätta va sig 

själv, lära känna 

personen, 

välkomnandet, 

meningsfulla 

aktiviteter, 

personlig miljö, 

flexibilitet och 

fortsätta 

Hög 

Författare: 

Kiljunen, O., 

Kankkunen, P., 

Partanen, P., & 

Välimäki, T. 

År: 2018 

Land: Finland 

Tidskrift: 

Scandinavian 

Family 

members’ 

expectations 

regarding 

nurses’ 

competence 

in care 

homes: a 

qualitative 

interview 

study. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

familje- 

medlemmars 

förväntningar 

angående 

sjuksköterskors 

kompetens på 

vårdboenden 

 

Design: 

Kvalitativ 

Urval: 18 

anhöriga 

Datainsamling: 

Semistrukturera

de intervjuer  

 

Fyra teman: 

Respektfullt 

bemötande, 

samarbete 

mellan SSK och 

anhöriga, 

holistiskt och 

individualiserad 

omvårdnad för 

att främja 

välmåendet, hög 

kvalitet gällande 

Hög 



iii 

Journal of Caring 

Sciences. 

omvårdnad vid 

ADL  

Författare: 

Sagbakken, M., 

Nåden, D., Ulstein, 

I., Kvaal, K., 

Langhammer, B., & 

Rognstad, M.-K. 

År: 2017 

Land: Norge 

Tidskrift: BMC 

Health Services 

Research 

Dignity in 

people with 

frontotempor

al dementia 

and similar 

disorders — 

a qualitative 

study of the 

perspective 

of family 

caregivers  

Syftet med 

studien var att få 

ta del av anhörigs 

perspektiv 

relaterat till 

värdig och 

ovärdig vård 

gentemot 

personer med 

demens för en 

kunskapsutveckli

ng inom området 

Design: 

Kvalitativ 

Urval: 11 

anhöriga 

Datainsamling: 

Semistrukturera

de intervjuer  

Tre teman: 

Bevarande av 

roller och 

aktiviteter, 

individuell 

bekräftelse och 

inflytande, leva i 

ett stängt system 

Hög 

Författare: 

Schmidt, H., 

Eisenmann, Y., 

Golla, H., Voltz, 

R., & Perrar, K. M. 

År: 2018 

Land: Tyskland 

Tidskrift: 

Palliative Medicine 

Needs of 

people with 

advanced 

dementia in 

their final 

phase of life: 

A multi-

perspective 

qualitative 

study in 

nursing 

homes. 

Syftet med 

studien var att 

identifiera vilka 

behov personer 

med demens har i 

livets slutskede 

samt utforska 

dessa för att 

kunna möta 

behoven 

Design: 

Kvalitativ 

Urval: 14 

anhöriga 

Datainsamling: 

Semistrukturera

de 

gruppdiskussion

er och 

individuella 

intervjuer 

Fyra teman: 

Behovsanpassad 

omvårdnad, 

fysiska behov, 

psykosociala 

behov, andliga 

behov 

Medelhög 

Författare: Seiger 

Cronfalk B, 

Ternestedt B, 

Norberg A.   

År: 2017 

Land: Sverige 

Tidskrift: Journal 

of Clinical Nursing 

Being a close 

family 

member of a 

person with 

dementia 

living in a 

nursing home 

Syftet med 

studien var att 

belysa familje- 

medlemmars 

erfarenheter före 

och efter att deras 

nära och kära 

flyttat in på 

vårdboende för 

personer med 

demens  

 

Design: 

Kvalitativ 

Urval: 10 

anhöriga 

Datainsamling: 

Individuella 

intervjuer 

Fyra teman: Att 

flytta en person 

med demens - 

ett ansvar, 

besöka den 

sjuka - en 

lättnad eller en 

börda, 

familjemedlem

marnas 

deltagande i 

vården och 

övervakning av 

den sjukas 

vårdbehov, 

tillgodoser sina 

egna behov och 

tänker på 

Hög 



iv 

framtiden och 

döden 

Författare: Train 

GH, Nurock SA, 

Manela M, Kitchen 

G, & Livingston 

GA. (2005).  

År: 2005 

Land: England 

Tidskrift: Aging & 

Mental Health 

A qualitative 

study of the 

experiences 

of long-term 

care for 

residents with 

dementia, 

their relatives 

and staff. 

Syftet med 

studien var att 

utforska positiva 

och negativa 

erfarenheter av 

långtidsvård för 

personer med 

demens avseende 

deras anhöriga 

och personal. 

Design: 

Kvalitativ 

Urval: 17 

anhöriga 

Datainsamling: 

Semistrukturera

de intervjuer 

 

Två teman:  

Integritet, 

värdighet och att 

tillåtas välja 

Relationer i 

vårdmiljön - 

klagomål och 

beskydd 

Medelhög 

 

 

Bilaga II, Tematabell 
Artikelförfattare Huvudtema I 

Delaktighet 

Huvudtema II 

Aktiviteter 

Huvudtema III 

Respekt 

de Boer et al. (2019) X  X 

Bolt et al. (2019) X  X 

Chenoweth et al. (2015) X X  

Cronfalk et al. (2018) X X  

Edvardsson et al. (2010) X X X 

Kiljunen et al. (2018) X  X 

Sagbakken et al. (2017)  X X X 

Schmidt et al (2018) X X X 

Seiger Cronfalk et al. (2017) X X X 

Train et al. (2005) X X  

 

 

 


