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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Omkring 25 000 personer insjuknar varje år i någon form av demenssjukdom 

(Socialstyrelsen, 2014). En progress av sjukdomen medför gradvis ökande 

minnesstörningar (Basun m.fl., 2013). Detta kan medföra att personens egna tolkningar, 

strategier och upplevelser förminskas (Edvardsson, 2009). Personcentrerad omvårdnad 

beskrivs av Socialstyrelsen (2010a) som den nya kulturen för vård av personer med 

demenssjukdom och syftar till att värna om den enskildes autonomi och förmåga till 

delaktighet och inflytande. 

 

Syfte  
 

Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av personcentrerad omvårdnad på 

demensboenden. 

 

Metod  
 

Som metod valdes en litteraturöversikt, då vi ville få en bild över rådande forskningsläge. 

16 kvalitativa och kvantitativa artiklar som svarade till studiens syfte samlades in och 

analyserades med en induktiv analysmetod.  

 

Resultat 

 

Det mest grundläggande för personcentrerad omvårdnad på demensboenden upplevde 

sjuksköterskor som att lära känna personen med demenssjukdom, ta del av personens 

levnadsberättelse och involvera personen i utförandet av omvårdnaden. Vid tillämpning av 

personcentrerad omvårdnad ökade beaktandet av personens egna förmågor och 

omvårdnaden anpassades därefter. Fem huvudfynd som trädde fram ur resultatet var: 

Betydelsen av delaktighet, partnerskapets betydelse, levnadsberättelsens betydelse, 

sjuksköterskans kompetens och miljöns betydelse.  

 

Slutsats 
 

Sjuksköterskorna underströk vikten av att lära känna patienten som en unik person och 

anpassa vården utifrån dennes unika behov och förmågor för att möjliggöra 

personcentrerad omvårdnad. Personcentrerad omvårdad på demensboenden bidrog till 

lägre samvetsstress och högre arbetstillfredsställelse bland sjuksköterskorna. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Personcentrerad omvårdnad, Demenssjukdom, Sjuksköterskor, 

Demensboende, Delaktighet 
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Inledning 

 

I mötet med hälso- och sjukvårdspersonal är det vanligt förekommande att personen i och 

med att den ”blir” patient också objektifieras (Edvardsson, 2009). Detta kan medföra att 

personens egna tolkningar, strategier och upplevelser förminskas. Ytterligare en risk för att 

bli bemött som en oförmögen person löper de som lider av demenssjukdom. En vanlig 

missuppfattning är att hela personligheten, autonomin och integriteten går förlorad i och 

med diagnosen (Edvardsson, 2009). Det kan medföra att den drabbade personen behandlas 

utan värdighet. Ett vanligt exempel på detta är att patienter kallas vid objektifierande 

öknamn så som skrikaren på demensavdelning B, rymmaren på plan 2 och spottaren i 

dagrummet (Heggestad & Slettebø, 2015; Edvardsson, 2009). 

 

BAKGRUND 

Demenssjukdom 

 

Epidemiologi 

I en rapport från Socialstyrelsen (2014) beräknades år 2014 cirka 160 000 människor av 

9 747 355 i Sverige ha någon form av demenssjukdom. Omkring 25 000 personer 

insjuknar varje år och ungefär lika många dör varje år till följd av sjukdomen. 

Demenssjukdom kommer i framtiden vara en stor utmaning för samhället då antalet 

personer med sjukdomen nästan beräknas fördubblas fram till år 2050 (Socialstyrelsen, 

2014).  

 

Etiologi 

Risken för att utveckla demenssjukdom ökar med stigande ålder. Sjukdomsprocessen är 

individuell och durationen från diagnos till död likaså. Sjukdomsförloppet kan ske snabbt 

och patienten kan avlida inom loppet av tre till fyra år samtidigt som andra patienter kan ha 

levt med sjukdomen mycket längre innan de når livets slutskede (Hoffman, 2013). Demens 

är ett samlingsnamn för en rad olika sjukdomar där personlighetsförändringar och nedsatt 

minnesförmåga kan ses som gemensamma nämnare. Sjukdomen kan yttra sig på olika sätt 

beroende på vilken del av hjärnan som drabbas (Basun, Skog, Wahlund & Wijk, 2013).   

 

Riskfaktorer  

Enligt Basun m.fl. (2013) är ärftlighet och ålder kända riskfaktorer för att utveckla 

demenssjukdom. De finns även tidigare studier som påvisar ett samband mellan att högt 

blodtryck, höga blodfetter, åderförkalkning och diabetes ökar risken att drabbas av 

sjukdomen (Basun m.fl., 2013). Norton, Matthews, Barnes, Yaffe och Brayne (2014) har 

identifierat ytterligare riskfaktorer för utvecklandet av sjukdomen så som fetma, fysisk 

inaktivitet, depression, rökning och låg utbildningsnivå (Norton m.fl., 2014). 

 

Patofysiologi 

Demenssjukdomar brukar delas in på följande sätt: primära, sekundära och vaskulära 

demenssjukdomar (Basun m.fl., 2013). När demenssjukdomen är den underliggande 

orsaken till sjukdomen kallas det för primär demens. När andra sjukdomar som till 

exempel en vitaminbristsjukdom eller en infektion är orsaken till demenssjukdomen 

benämns det som sekundär demens. Vaskulär demens benämns som blodkärlsdemens och 

uppstår till följd av en blödning eller blodpropp i hjärnan som leder till utvecklingen av 

demenssjukdomen. Alzheimers sjukdom är det vanligaste tillståndet av de primära 

demenssjukdomarna sjukdomarna och utgör cirka 60 procent av alla demenssjukdomar 
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(Basun m.fl., 2013). Hos en person som drabbats av Alzheimers sjukdom kan en måttlig 

minskning av hjärnans volym ses. Det går även att urskilja en tillbakabildning av den 

mediala temporalloben samt i frontalloben. I dessa områden i hjärnan sker en synapsförlust 

med försämrade kopplingar i hjärnbarken samt en påtaglig minskning av neuron (Basun 

m.fl., 2013).  

 

Symtom 

Det är vanligt att demenssjukdom har en smygande start med symtom av sviktande 

korttidsminne. I det fortsatta skedet av sjukdomens process är långtidsminnet ofta bevarat. 

Ytterligare progress av sjukdomen medför att minnesstörningarna gradvis ökar och 

symtom kan utvecklas i form av förlust av egen initiativförmåga, störningar i språket, 

försämrad inlärnings- och planeringsförmåga samt okordinerade rörelser (Basun m.fl., 

2013). 

 

 

Personcentrerad omvårdnad 

 

Grunden för personcentrerad omvårdnad beskrivs som att se och bekräfta patientens 

upplevelse av sjukdom. Patienten är delaktig i alla områden som vården inkluderar. En 

annan tyngdpunkt inom personcentrerad omvårdnad är att göra vården och vårdmiljön 

personlig. Målet är att vårdpersonalen i det dagliga arbetet utgår ifrån den enskildes 

subjektiva upplevelse och behov. Genom att utgå från kunskaper om patientens 

värderingar, önskemål och tidigare livsstil kan beteenden och symtom hos individen lättare 

tolkas (Edvardsson, 2009; Manley, Hills & Marriot, 2011) Fokus bör läggas på att lära 

känna patienten som en person med egna värderingar, strävanden och föreställningar för att 

på bästa sätt kunna tillgodose behov gällande omsorg och önskemål som rör hälsa 

(Edvardsson, 2009). Manley m.fl. (2011) understryker betydelsen av att motivera patienten 

att fatta beslut på egen hand och informera kring olika alternativ för att på så sätt främja 

självständighet och oberoende. Dan Brooker ses enligt Edvardsson m.fl., (2014a) som en 

pionjär inom personcentrerad omvårdnad (Edvardsson m.fl., 2014a). Brooker 

sammanfattar personcentrerad omvårdnad med begreppen värdesätt, individualisera, 

personliga perspektiv och social miljö, som förkortas VIPS-modellen (Brooker, 2007).  

 

De tre grundpelarna 

Enligt Ekman m.fl. (2011) vilar det personcentrerande arbetssättet på tre grundpelare: 

patientberättelse, partnerskap och dokumentation. Dessa tre grundpelare sammantaget 

leder till att möjliggöra rutiner för vårdpersonal och vårdgivare och uppmuntra patienten 

till att aktivt delta i problemlösning och beslutsfattning. Patientberättelsen beskrivs som 

patientens personliga redovisning av symtom, sjukdom och hur denne upplever att det 

påverkar det dagliga livet. Partnerskapet innebär att man inkluderar patienten i samtal, 

information och beslutsfattning gällande dennes vård. För att underlätta partnerskapet 

dokumenteras patientens önskemål, erfarenheter, värden och tro (Ekman m.fl., 2011). 

 

Delaktighet 

Enligt Edvardsson (2009) är det viktigt att uppmuntra patientens medverkan vid beslut som 

rör den personcentrerade omvårdnaden. Enligt Fors (2014) innebär delaktighet att 

patienten ges möjlighet att själv bestämma och vara delaktig i beslutsfattande som rör dess 

välbefinnande och hälsa vilket även kan styrkas i Patientlagen (SFS, 2014:821, kap. 5, 1 §) 

där det står att vården ska utformas i samråd med patienten så långt det är möjligt. 
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Delaktighet innebär också ett personcentrerat perspektiv där patienten är involverad i 

utformning och utförande av vård och behandling (Edvardsson, 2009). Patientens förmågor 

och egna upplevelser ska vara av samma betydelse och värderas likvärdigt i dialogen med 

vårdpersonal och deras expertis för att delaktighet ska uppnås (Edvardsson, 2009).  

Delaktighet är en central faktor inom personcentrerad omvårdnad och patienten ska 

uppmuntras till delaktighet i beslut rörande den egna hälsan (Edvardsson, 2009; Fors, 

2014). I Patientlagen (2014:821) 5 kap. 2 § beskrivs innebörden av delaktighet som att 

hälso- och sjukvård utgår ifrån patientens individuella förutsättningar och önskemål. 

Patienten utför vård och behandlingsåtgärder självständigt i den mån det är möjligt (SFS, 

2014:821). 

 

För att uppleva delaktighet måste patienten ges möjlighet att göra val. Val som till exempel 

var patienten vill sitta, ha på sig eller äta menar Nazarko (2009). Om patienten inte själv 

kan svara, är det viktigt att personalen är väl insatt i vederbörandes patientberättelse och 

bakgrund för att förstå vad patienten önskar.  Det kan upplevas som tidskrävande av 

personalen och det är därför viktigt att de utbildas i personcentrerad omvårdnad så de 

förstår vikten av att ge patienten tid istället för att utföra arbetsuppgifterna så snabbt som 

möjligt. Ett exempel på hur personen med demenssjukdom på demensboendet kan vara 

delaktig i utformningen av sin omvårdnad är: Om patienten uttrycker önskemål om att ta 

en promenad, tar personalen till sig det och gör det möjligt för patienten att få gå ut istället 

för att avleda det hela exempelvis genom att erbjuda en god kopp te (Nazarko, 2009).  

 

Demenssjukdom och personcentrerad omvårdnad 

 

Socialstyrelsen (2010a) förespråkar i Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 

demenssjukdom att all vård, omvårdnad och omsorg för personer med demenssjukdom bör 

bygga på ett personcentrerat och multiprofessionellt teambaserat arbete. Socialstyrelsen 

bedömer att effekten av rekommendationerna om personcentrerad omvårdnad långsiktigt 

minskar kostnaderna för hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2010a).  

 

Personcentrerad omvårdnad har definierats som en ny kultur för demens vård och syftar till 

att värna om den enskildes autonomi och förmåga till delaktighet och inflytande 

(Socialstyrelsen, 2010a). Buron (2008) beskriver personcentrerad omvårdnad som den nya 

kulturen för vård av personer med demenssjukdom. Det innebär att patienten blir 

inkluderad, hörd och sedd som unik individ i alla sammanhang. Molony och Bouma (2013) 

poängterar att förmågan att vara närvarande i nuet och göra egna val inte minskar på grund 

av en sjukdom som kännetecknas av progressiv minnesförlust. Koren (2010) konstaterar att 

kulturförändringen talar för lovande resultat vad gällande förbättring av vårdkvalité och 

livskvalité (Koren, 2010). 

 

Cherry m.fl. (2008) betonar vikten av att tillämpa ett personcentrerat arbetssätt i vården för 

personer med demenssjukdom som fokuserar på patientens individuella preferenser. Enligt 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska vårdpersonal bemöta personen med 

demenssjukdom som en unik individ med rättigheter, självkänsla och upplevelser trots 

sviktande funktioner (Socialstyrelsen, 2010a).  

Även Cherry m.fl. (2008) menar på att betydande skillnader i social funktion och kognitiva 

förmågor kan föreligga hos personer med demenssjukdom och därför är det av särskild vikt 

att personalen anpassar sitt förhållningssätt utifrån patienten som de har framför sig. 
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Sjuksköterskans roll i förhållande till personcentrerad omvårdnad 

 

Sjuksköterskan ska ge respektfull omvårdnad oberoende av sjukdom, funktionsnedsättning, 

ålder eller social ställning (International Council Of Nurses, [ICN], 2014). Omvårdnaden 

ska ges med värdighet och värna om patientens rätt till egna val och mänskliga rättigheter. 

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS, 1982:763 2a §) stadgas att goda kontakter mellan 

patienten och personal ska främjas. Genom att implementera ett personcentrerat 

förhållningssätt kan sjuksköterskan ta vara på patientens förmågor och göra patienten 

delaktig i val gällande den egna omvårdnaden. Det leder till ett ökat förtroende mellan 

sjuksköterska och patient, tillsammans kan de då åstadkomma något värdefullt (Molony & 

Bouma, 2013). 

 

I HSL (SFS, 1982:763 2 §) stadgas att hälso- och sjukvård ska bygga på respekt för 

patientens integritet och självbestämmande. Den ska ges med respekt för den enskilda 

människans värdighet. I ICN:s etiska kod (International Council Of Nurses, 2014) för 

sjuksköterskor står beskrivet att sjuksköterskan ska ta ställning emot oetiska metoder och 

förhållanden och medverka till en etisk organisationskultur. Zomorodi och Foley (2009) 

menar att det är en fin gräns mellan att sjuksköterskan har ett hälsofrämjande syfte i sin 

handling och paternalism. Det är först när sjuksköterskan verkligen känner patienten, dess 

värderingar, önskemål, livserfarenheter och föreställningar som hon kan väga in etiska 

principer i sina beslut (Zomorodi & Foley, 2009). 

 

Enligt ICN:s etiska kod (International Council Of Nurses, 2014) bär sjuksköterskan 

huvudansvaret för att utarbeta och tillämpa godtagbara riktlinjer inom omvårdnad, 

utbildning, forskning och ledning. Sjuksköterskan har möjligheten att initiera och anamma 

en personcentrerad omvårdnad på traditionella demensboenden baserad de tre 

grundläggande komponenterna och på så vis bidra till ett bättre liv för patienterna 

(Thornton, 2011). Sjuksköterskan har också en viktig roll i att aktivt verka för att utbilda 

personal och familjemedlemmar om betydelsen av samarbete och lagarbete för att främja 

en personcentrerad vård som gynnar patienten (Bosie & White, 2014). Socialstyrelsen 

(2010a) belyser i sina nationella riktlinjer för demensvård att hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten bör ge personalen möjligheter till utbildning som är långsiktig, kombinerad 

med praktisk träning, handledning och feedback (Socialstyrelsen, 2010a). 

 

Travelbees syn på sjuksköterska och patient relationen 

Vad som utmärker en god, effektfull omvårdnad och betydelsen av interaktion mellan 

sjuksköterska och patient stod i fokus redan under 1960-talet. Joyce Travelbee (1971) är en 

av de omvårdnadsteoretiker vars teori växte fram under denna period. Hon menar att 

etablerandet av en mellanmänsklig relation är nödvändig för att uppnå omvårdnadens mål 

och syfte. En sådan relation etableras inte mellan roller som sjuksköterska och patient 

menar hon, utan bara mellan personer. Det är därför av stor vikt att sjuksköterska och 

patient förhåller sig till varandra som unika individer. Travelbee (1971) menar vidare att 

det är sjuksköterskans plikt att inse och frångå sina förutfattade meningar om patienten och 

se honom eller henne som unik person. Om sjuksköterskan saknar förmågan att ”se” 

människan i patienten riskerar omsorgen att bli opersonlig, mekanisk och ytlig (Travelbee, 

1971). 

 

Begreppet empati är också en viktig del av Travelbees teori. Hon menar att om 

sjuksköterskan kan visa en empatisk förståelse i omvårdnadssammanhang kan värdefull 

information utvinnas och på så vis kan hon få en ökad förståelse för den andre personens 
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yttre beteende och inre upplevelser. Relationen förändras i och med att empati förekommit 

mellan två personer och ett band av kontakt har knutits (Travelbee, 1971). 

 

 

Personcentrerad omvårdnad på demensboenden 

 

Socialstyrelsen (2010a) rekommenderar att personer med måttligt till svår demenssjukdom 

och omfattande vård-och omsorgsbehov till följd av nedsatt funktionsförmåga bör erbjudas 

plats i småskaligt särskilt boende, även kallat demensboende (Socialstyrelsen, 2010a). 

Enligt Socialstyrelsen (2010b) finns det på ett demensboende både gemensamma 

utrymmen och avgränsade lägenheter eller boenderum. Hela eller delar av dygnet finns 

gemensam personal. (2010b) Boendet bör vara anpassat speciellt för personer med 

demenssjukdom med en miljö som är hemlik, berikad och personligt utformad 

(Socialstyrelsen, 2010a). Socialstyrelsen förespråkar även en psykosocial boendemiljö som 

genomsyras av tillgänglighet och trygghet där meningsfulla aktiviteter bidrar till en ökad 

livskvalité (Socialstyrelsen, 2010a). 

 

Antalet vårdgivare som tillämpar ett personcentrerat arbetssätt är relativt liten i jämförelse 

med den totala mängden vårdgivare inom demensvården (Maslow, 2013). Omvårdnad kan 

i praktiken aktivera eller inaktivera människor. Ibland kan en patients förmågor snabbt 

försämras när han eller hon flyttar in på ett demensboende (Nazarko, 2009). Om 

personalen behandlar patienten som oförmögen, kommer han eller hon snabbt anpassa sig 

till dessa förväntningar och dennes förmågor sjunker till samma nivå vården ges på 

(Nazarko, 2009). 

För att spara tid tenderar personalen att göra saker åt patienten eftersom det går fortare. 

Risken är då stor att patienten så småningom blir helt beroende av personalen och förlorar 

sina funktioner tidigare än nödvändigt. Patienten har då utvecklat så kallad inlärd 

hjälplöshet. I stället för att försöka ger patienten upp direkt eftersom personalen sänt ut 

signaler att den inte kan lyckas (Nazarko, 2009). 

 

Cherry m.fl. (2008)  understryker att det är en stor utmaning för sjuksköterskan att kunna 

erbjuda en högkvalitativ personcentrerad omvårdnad till personer med demenssjukdom då 

de kan uppvisa stora variationer i beteendet. På samma avdelning kan en patient vara 

tillbakadragen, en annan aggressivt utåtagerande och en tredje kontaktsökande (Cherry 

m.fl., 2008). Thornton (2011) konstaterar att det krävs att sjuksköterskan är utbildad och 

väl insatt i vad det innebär att ge personcentrerad omvårdnad. Den tid som krävs för att 

personalen ska arbeta personcentrerat värdesätts ofta inte av medicinskt orienterade 

intuitioner. Dock kan personcentrerad omvårdnad spara både tid och pengar i det långa 

loppet, då det leder till en minskning av tidskrävande beteenden hos personer med 

demenssjukdom, och en lägre grad av personalomsättning. Det kan vara en utmaning för 

demensboenden att införa ett personcentrerat arbetssätt då de är ofta utformade för att 

fokusera på fysiska och medicinska behov (Thornton, 2011).  

 

Personalomsättningen på demensboenden är ofta hög (Nazarko, 2009). Hög 

personalomsättning bidrar till att det blir svårare att tillämpa ett personcentrerat arbetssätt 

(Nazarko, 2009). På de boenden där omsättningen på personal är låg ses en bättre kvalité 

på vården som ges (Nazarko, 2009). Om vården ska kunna förbättras och hålla god kvalité 

behövs utbildning av personalen och att yrket värderas högre, samt en löneökning. Nazarko 

(2009) menar vidare att det kanske viktigaste av allt är att strategin för personcentrerad 

demensvård går från teori till praktik (Nazarko, 2009).  
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Problemformulering  

 

Det grundläggande inom personcentrerad omvårdnad är att värdesätta den unika patienten 

och dennes delaktighet (Edvardsson, 2009; Manley m.fl., 2011). För att kunna förutse och 

förstå vad personer med demenssjukdom behöver och önskar i olika situationer krävs 

skicklighet i att kunna observera och lyssna (Edvardsson, 2009; Manley m.fl., 2011; 

Buron, 2008). Det krävs nyfikenhet för att söka kunskap om personens historia, 

värderingar, önskemål och glädjeämnen (Edvardsson, 2009; Manley m.fl., 2011; Buron, 

2008). Det är inte tillräckligt att bara veta vad som är viktigt, kunskapen måste 

tillgodogöras och appliceras i det dagliga arbetet för att främja välbefinnande och 

välmående hos personer med demenssjukdom (Molony & Bouma, 2013). I 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659, kap. 6, 1 §) stadgas att sjuksköterskans arbete ska 

utföras i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Hälso-och sjukvården som ges 

av sjuksköterskan ska vara omsorgsfull och byggd på evidens (SFS, 2010:659 kap. 6, 1 §). 

Patienten ska visas respekt och omtanke och där av ska vården genomföras och utformas i 

samförstånd med patienten så långt som möjligt (SFS, 2010:659). Implementering av 

personcentrerad omvårdnad är en komplex process som kräver genomtänkta strategier 

gällande sociala, organisatoriska och fysiska strukturer (Wolf & Carlström, 2014). Både 

enskilda patienter, evidensbaserad kunskap och medarbetares kunskaper bör tas i beaktning 

(Wolf & Carlström, 2014).  

 

Vi tror att den personcentrerade omvårdnadsmodellen kan ge mycket god effekt vid 

omvårdnad av personer med demenssjukdom. Vi vill därför i denna litteraturstudie 

undersöka hur sjuksköterskor tidigare upplevt implementering av modellen och dess 

konsekvenser för praktiken. Därmed önskar vi bidra med ny användbar kunskap för 

omvårdnadspersonal som i förlängningen leder till att personer med demenssjukdom 

upplever en högre grad av livskvalité.   

 

SYFTE 

Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av personcentrerad omvårdnad på 

demensboenden. 
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METOD  

Val av Metod 

 

För att besvara studiens syfte valdes en litteraturstudie som metod. Vi ville få en bild av 

rådande forsknings läge gällande sjuksköterskans erfarenheter av personcentrerad 

omvårdnad samt finna underlag till evidensbaserad omvårdnad på demensboende, detta i 

enlighet med Roséns (2012) rekommendationer. Vi ansåg att en litteraturstudie var lämplig 

då Forsberg och Wengström (2016) beskriver att forskare inom omvårdnad uppmanat till 

att fler översiktsstudier bör genomföras för att lättare kunna införa kliniska riktlinjer inom 

omvårdnad. För att möjliggöra litteraturstudien har författarna strategiskt sökt, kritiskt 

granskat och avslutningsvis sammanställt litteraturen inom det ovan beskrivna 

problemområdet enligt Forsberg och Wengströms (2016) modell.  

 

 

Urval  

 

Inklusionskriterier 

Med hjälp av inklusionskriterier beskriver Forsberg och Wengström (2016) att det är 

lättare att fatta beslut om vilka källor som ska inkluderas i översikten. Informationskällan 

skulle bestå av utvald litteratur och relevanta vetenskapliga artiklar som besvarade studiens 

syfte (Forsberg & Wengström, 2016). Därför skulle inkluderade artiklar innehålla studier 

om sjuksköterskors upplevelse av personcentrerad omvårdnad på demensboenden. Andra 

inklusionskriterier var artiklar som genomgått peer review då Karlsson (2012) menar att 

det säkerställer artikelns kvalité. Att en artikel genomgått peer review innebär att andra 

forskare granskat den före publicering för att forskningens kvalité ska säkerställas 

(Karlsson, 2012). Övriga inklusionskriterier skulle vara artiklar som hade ett abstract, 

publicerats i fulltext, var skrivna på svenska och engelska då det är språk som författarna 

behärskar och hade ett etiskt godkännande. Forsberg och Wengström (2016) beskriver att 

etiskt godkännande innebär att deltagarna under forskningen visats omsorg och inte 

kommit till skada. Artiklarna fick högst vara tio år gamla då vi önskade ha med aktuell 

forskning i vår studie. Där av begränsades sökning till åren 2006-2016 som enligt Forsberg 

och Wengström (2016) generar en snävare sökning.  

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som inte besvarade syftet uteslöts då Friberg (2012) menar att vilka artiklar som 

inkluderas styrs utifrån problemformulering och syfte. Dessa kunde exempelvis vara 

studier om personcentrerad omvårdnad som inte utförts på demensboenden utan på 

exempelvis akuten eller hjärtavdelning. Studier som utförts på äldreboenden på personer 

utan demenssjukdom exkluderades. Avgränsningar gällande ålder gjordes inte specifikt då 

majoriteten av personer med demenssjukdom är över 65 år, men ett fåtal insjuknar i ung 

ålder och författarna valde att inte exkludera dessa. Studier som inte belyste 

sjuksköterskans erfarenheter sållades bort. 

 

 

Datainsamling 

 

Vid artikelsökningen valde vi att söka i CINAHL och PubMed då Forsberg och 

Wengström (2016) menar att det är två ofta använda databaser för att finna forskning 

gällande omvårdnad. CINAHL beskrivs i deras litteratur som en databas specialiserad på 
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omvårdnadsforskning. Där publiceras artiklar inom områden som; Omvårdnad, arbetsterapi 

och sjukgymnastik. Vetenskapliga tidskriftsartiklar, doktorsavhandlingar och monografier 

är det vanligast förekommande dokumentstyperna som publiceras. PubMed skildras som 

en databas som till mestadels består av vetenskapliga artiklar inom områden som 

omvårdnad, medicin och odontologi. Utöver dessa databaser sökte vi i PSYCINFO som 

enligt Forsberg och Wengström (2016) också är en lämplig databas. Där går att finna 

artiklar inom omvårdnad, psykologi och medicin (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Då fritextsökning erhöll väldigt många träffar användes ämnesordsökningar istället så som 

Forsberg och Wengström (2016) rekommenderar. De beskriver också att sökord väljs 

utifrån frågeställningen, relevanta sökord för författarna var därav: dementia, 

personcentered care och nurse (Forsberg & Wengström, 2016). De olika databaserna har 

egna system av ämnesord. Systemet för ämnesord i PubMed benämns Medical Subject 

Headings (MeSH), i CINAHL kallas det Cinahl Headings (Karlsson, 2012).  I vissa artiklar 

fanns keywords angivna. Forsberg och Wengström (2016) poängterar att keywords speglar 

innehållet i artikeln vilket ledde till att sökningar gjordes även på dessa. Vid 

artikelsökningen användes mer än endast ett sökord. Sökorden adderades med hjälp av den 

booleska termen AND. Enligt Karlsson (2012) är det den oftast använda booleska termen 

och den fungerar begränsande samt gör sökningen mer detaljerad.  

 

Manuell sökning 

För att söka ytterligare information genomfördes en manuell sökning. Genom att granska 

innehållsförteckningen till artiklar som ansågs relevanta för att besvara studiens syfte 

hittade författarna fler titlar som belyste sjuksköterskans erfarenheter av personcentrerad 

omvårdnad på demensboenden. En manuell sökning på respektive artikels titel 

genomfördes därefter i CINAHL, PubMed och PSYCINFO. Databassökningen 

genomfördes under april-maj 2016. Den manuella sökningen resulterade i en artikel som 

inkluderades i studien. Forsberg och Wengstöm (2016) beskriver att en sådan manuell 

sökning är ett bra sätt för att finna fler artiklar som berör ämnet. Ett mail skickades även 

till en forskare inom området där vi efterfrågade rekommendationer kring aktuell forskning 

inom området personcentrerad omvårdad men svaret bidrog inte till att ytterligare artiklar 

inkluderades. Personligt kontakttagande med en forskare är enligt Forsberg och 

Wengström (2016) en metod för manuell sökning. 
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Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL och PubMed: 

 

 

  

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

2016-04-19 

Dementia AND person 

centered-care AND nurse 

30 15 10 2 

 

CINAHL  

2016-04-19 

Person centered-care AND 

dementia care AND quality of 

life 

25 11 8 2  

 

CINAHL  

2016-04-27 

Patient Centered Care AND 

Nurse AND Dementia 

52 11 3 1 

 

PubMed 

2016-04-19 

Person-centered care AND 

dementia AND nursing homes 

54 10 5 1 

 

CINAHL 

2016-04-25  

 

Dementia AND nursing home 

AND person centered care  

50 30 25 1 

PubMed 

2016-04-25 

 

Nurse AND person centered 

care AND participation AND 

dementia 

3 2 1 1 

CINAHL 

2016-04-25 

 

Person centered care AND 

dementia AND vips 

5 4 3 1 

CINAHL 

2016-05-04 

Dementia AND long-term 

care AND nursing AND 

development 

55 25 10 1 

CINAHL 

2016-05-05 

 

Dementia AND residential 

care AND patient centered 

care 

19 10 7 2 

CINAHL 

2016-05-05 

 

Dementia AND patient 

centered care AND 

environment 

 

32 15 11 1 

PubMed 

2016-05-06 

 

Dementia AND development 

AND life story work 

8 4 3 1 

PubMed 

2016-05-06 

Patient centered care AND 

quality of life AND dementia 

19 9 4 1 

 

 

Manuell 

sökning 2016-

05-05 

    1 

TOTALT  352 146 90 16 
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Databearbetning 

 

Med hjälp av abstrakt genomfördes en första grovsållning och därefter gjordes ett mer 

noggrant urval av resterande artiklar som bedömdes kunna besvara vårt syfte. Artiklar som 

utefter abstraktet och titel visade sig vara icke relevanta sållades bort och användes ej, 

detta enligt Roséns (2012) metod. Därefter lästes de artiklar som ansågs relevanta för att 

besvara studiens syfte. Författarna läste först var för sig artiklarna i fulltext och valde ut de 

delar som de ansåg skulle kunna vara intressant för resultatet. Dessa delar skrevs ner på 

papper. Därefter träffades författarna och jämförde vad de hittat samt diskuterade relevans 

och studiernas kvalité med hjälp av Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering och kvalitet. Bedömningsunderlaget är modifierat med 

utgångspunkt i Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011) bilaga A. Författarna sammanställde därefter inkluderade studier i en matris, se 

bilaga B. Matrisen gjordes för att studiens läsare skulle kunna uppskatta resultatets 

trovärdighet. I matrisen angavs information om studiernas syfte, metod, antal deltagare, 

eventuella bortfall av deltagare, resultat, referens och den kvalité studien bedömdes ha av 

författarna, detta enligt Roséns (2012) rekommendationer. Författarna valde att exkludera 

artiklar av låg kvalité och de redovisades där av inte i matrisen.  

 

 

Dataanalys 

 

Då litteratursökningen var genomförd återstod16 artiklar som bedömts vara tillförlitliga 

och av god kvalité. De valdes ut och analyserades i två steg. De artiklar som ansågs 

besvara studiens syfte översattes till svenska och lästes ett flertal gånger av oss. Vi 

diskuterade kontinuerligt artiklarnas relevans och ett flertal artiklar sållades bort vid 

närmare analys. 

För att minska volymen information valde vi att bryta ner de utvalda artiklarna och gallra 

ut delar som ej svarade mot syftet. De delar som svarade mot syftet sparades i ett 

dokument och granskades var för sig och sedan gemensamt för att finna tydliga mönster 

och sammanhang. Detta för att så småningom urskilja kärnan och huvudfynden i resultatet 

av de sammanställda artiklarna. Därefter kunde fem olika teman som ansågs ha grund i 

studiens omvårdnadsvetenskapliga begrepp och besvarade syftet urskiljas. Dessa teman 

fick vart och ett bli rubriker i litteraturöversiktens resultat. Informationen som framkommit 

ur artiklarna sorterades sedan in under lämplig rubrik. Då ett antal artiklar presenterade 

resultat som passade under flera rubriker delades de resultaten in ytterligare en gång och 

sorterades därefter in under adekvat tema. Detta kallas enligt Forsberg och Wengström 

(2016) för en induktiv analysmetod.  

 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Innan studien påbörjades genomfördes etiska överväganden enligt Forsberg och 

Wengströms (2016) rekommendation. För att respektera och värna om människors 

integritet, lika värde och autonomi var det viktigt för författarna att göra forskningsetiska 

överväganden vid examensarbetet.  De artiklar som valdes ut till studien skulle ha ett 

godkännande ifrån en etisk kommitté där grundliga etiska överväganden genomförts. Detta 

för att skydda människor från att skadas, såras eller utnyttjas vilket Kjellström (2012) 

belyser. I litteraturstudien redovisas resultat som både talar för och emot författarnas 
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personliga åsikt då Forsberg och Wengström (2016) understryker det oetiska i att enbart 

presentera artiklar som styrker författarnas uppfattning.  

Feltolkningar och orättvisa bedömningar kan ha uppstått till följd av våra begränsade 

kunskaper i engelska språket vilket Kjellström (2012) beskriver som ett forskningsetiskt 

dilemma vid litteraturstudier. 

För att skriva korrekta citat, undvika plagiering och referera enligt anvisningar använde vi 

oss av APA-systemet, American Psychological Association som är det refereringsverktyg 

som används vid Sophiahemmets Högskola. Enligt Helgesson (2015) åligger det forskare 

att ha kunskap om hur det ska utföras korrekt. Eventuell plagiering, felaktiga referat och 

orättvisa bedömningar i denna litteraturstudie har varit oavsiktliga. 
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RESULTAT 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av personcentrerad 

omvårdnad på demensboenden. Vid analys av 16 valda vetenskapliga artiklar framträdde 

fem olika teman: Betydelsen av delaktighet, partnerskapets betydelse, levnadsberättelsens 

betydelse, sjuksköterskans kompetens och miljöns betydelse. Dessa teman beskrivs 

närmare nedan. 

 

 

Betydelsen av delaktighet 

 

Sjuksköterskorna beskrev vikten av att vara närvarande i stunden och rikta all 

uppmärksamhet mot pågående omvårdnad för att involvera personer med demenssjukdom i 

deltagande processen (Helgesen, Larsson & Athlin 2010). Förmågan att tolka beteenden 

hos personer med demenssjukdom, anpassad kommunikation, ha kunskap och vara 

engagerad sågs som viktiga faktorer för att främja delaktighet och personcentrerad 

omvårdnad. De ansåg vidare att det var viktigt att ge personerna med demenssjukdom en 

känsla av självbestämmande. Patientdeltagande beskrevs vidare som ett centralt värde för 

alla boende trots sjukdom (Helgesen m.fl., 2010; Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay, 

2010). De strävade därför efter att involvera de boende i dagliga aktiviteter som 

exempelvis hygienbestyr eller måltider. För att möjliggöra sådan delaktighet betonade de 

vikten av att ha gott om tid (Helgesen m.fl., 2010; Edvardsson m.fl., 2010; Rokstad, 

Engedal, Edvardsson & Selbaek, 2012). Ju mer involverade de boende kunde vara i en 

process desto mer uttryckte de sina egna önskemål (Helgesen m.fl., 2010; Edvardsson 

m.fl., 2010). 

 

Personcentrerad omvårdad hade ett samband med högre förmåga till aktiviteter i dagliga 

livet hos de boende enligt sjuksköterskorna (Edvardsson, Petersson, Sjögren, Lindkvist & 

Sandman, 2014b; Sjögren, 2013). De tyckte sig se att personal som använde 

personcentrerad omvårdnad beaktade personens egna förmågor och anpassade 

omvårdnaden därefter (Rokstad m.fl., 2012; Sjögren, 2013; Sjögren, Lindkvist, Sandman, 

Zingmark & Edvardsson, 2012) På så vis kunde de boende självständigt utföra olika 

dagliga aktiviteter och behålla sina förmågor trots demenssjukdomen (Sjögren, 2013; 

Sjögren, 2012). Genom att bemöta personen med demenssjukdom som en kompetent och 

värdefull person och involvera denne i vardagliga saker som att fatta beslut rörande: vad 

man vill äta, vilken tid man vill kliva upp ur sängen och vad man vill göra under dagen 

ansågs bidra till en ökad känsla delaktighet (Edvardsson m.fl., 2010; Edvardsson m.fl., 

2014b) Individuellt utformade aktiviteter beskrevs inte bara ge en meningsfylld vardag 

utan bekräftade också de boende som enskilda personer (Sjögren, 2013; Edvardsson m.fl., 

2010). Sjuksköterskorna framhöll att individuellt utformade aktiviteter som framgångsrikt 

kunde slutföras förstärkte personens självkänsla istället för att tillhandahålla för avancerade 

aktiviteter som skapade en känsla av oduglighet hos personerna (Edvardsson m.fl., 2010). 

Personcentrerad omvårdnad beskrevs ha bidragit till fler meningsfulla samtal och ett ökat 

engagemang för dagliga aktiviteter (Wilson Brown, Swarbrick, Pilling & Keady, 2013). I 

syfte att främja personcentrerad omvårdnad ansågs att de boende måste prioriteras före 

slutförande av arbetsuppgifter (Edvardsson m.fl., 2010; Rokstad m.fl., 2012). I situationer 

där uppgifter måste utföras bör personalen tillämpa ett personcentrerat arbetssätt och 

involvera de boende i utförandet av vardagliga uppgifter och på så vis göra det till en 

meningsfull stund (Edvardsson m.fl., 2010). 
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Partnerskapets betydelse 

 

Personcentrerad omvårdnad bygger på att bekräfta den enskilda individen trots 

demenssjukdomen. Sjuksköterskorna beskrev vikten av att se bortom beteenden och istället 

förstå beteendets innebörd. Beteendet hos en person med demenssjukdom är inte bara ett 

resultat av sjukdomen utan kan även vara av emotionell grund (Rasin & Kautz, 2007). För 

att ge en individuellt anpassade vård av hög kvalité behöver personalen kunna förutse och 

känna igen de boendes enskilda behov (Rokstad m.fl., 2015). Sjuksköterskorna uppgav att 

det var avgörande att känna individen för att kunna erbjuda personen meningsfulla 

aktiviteter, inleda intressanta samtal och rutiner i det dagliga livet. De uppgav även att en 

ökad kunskap om personen ledde till en djupare förståelse och medvetenhet kring deras 

medicinska hälsostatus (Edvardsson m.fl., 2010). Det framkom även att det krävdes mer än 

att bara känna individen, kunskapen måste användas aktivt i den dagliga vården för att 

kunna omsättas i praktiken och på så vis medföra personcentrerad omvårdnad (Rokstad 

m.fl., 2012; Edvardsson m.fl., 2010; Edvardsson m.fl., 2014b).   

 

I Duxbury, Pulsford, Hadi och Sykes (2013) studie undersöktes förhållandet mellan 

aggressivt beteende och personcentrerad omvårdnad. Sjuksköterskorna belyste att 

beteendet kunde vara ett resultat av frustation när personer med demenssjukdom inte har 

förmågan att uttrycka sina önskemål eller känslor av rädsla i omvårdnadssituationer. De 

beskrev att agitationen kan bottna i att en person med demenssjukdom inte förstår vad som 

händer runt omkring eller i avsaknad av kommunikationsförmåga. Sjuksköterskorna 

resonerade vidare att det är viktigt att inte bli arg tillbaka eller ta det personligt. De beskrev 

vikten av att lära känna personen som en individ med ett långt liv bakom sig och inte se 

dem som en sjukdom eller riskfaktor (Duxbury m.fl., 2013). Sjuksköterskorna menade att 

det är av vikt att lyssna på patienter för att kunna tillämpa personcentrerad omvårdnad. 

Genom att lyssna och låta personen med demenssjukdom leda samtalet i den riktning de 

önskar kan värdigheten upprätthållas (Russel & Timmons, 2009). I McKeown, Clarke, 

Ingleton, Ryan och Reppers (2010) studie framkom att personcentrerad omvårdnad gav 

ökade möjligheter för personer med demenssjukdom att göra sin röst hörd. En 

sjuksköterska beskrev att den personcentrerade omvårdnaden medfört en närmare relation 

med de boende på avdelningen. Detta i sin tur innebar större ansvarskänslor av rädsla att 

förtroendet mellan sjuksköterskan och personen skulle gå förlorat om sjuksköterskan inte 

höll vad hon utlovat (McKeown m.fl., 2010). 

 

Sjuksköterskorna beskrev att familjen har en central roll i personcentrerad omvårdnad. 

Genom att skapa en relation och bygga upp ett förtroende gentemot den boendes familj ges 

möjlighet till teamarbete och familjens unika kännedom om personen kan användas i 

utvecklandet av vårdplaner (Wilson Brown m.fl., 2013; Edvardsson m.fl., 2010). Genom 

att delge familjen situationer som uppstått där den boende uppvisat ovanliga beteenden 

kunde sjuksköterskorna få svar på bakomliggande orsaker till personens uppförande. De 

försökte även fånga dessa essenser i sina dagliga anteckningar och beskrev att de 

fokuserade mer på att dokumentera om hur personen mådde (Wilson Brown m.fl., 2013). 

Progressiv demens beskrevs förändra självbilden och uppfattningen om ett normalt liv hos 

personer med demenssjukdom. Personcentrerad omvårdnad beskrevs främja personer med 

demenssjukdom i att bevara sin personlighet och stödja både dem och deras familjer att 

fortsätta leva ett så normalt liv som möjligt (Edvardsson m.fl., 2010). 
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Levnadsberättelsens betydelse 

 

De grundläggande för tillhandahållande av personcentrerad omvårdnad beskrev 

sjuksköterskorna som att ha kännedom om personernas behov, intressen, preferenser och 

historia (Sjögren m.fl., 2013; Edvardsson m.fl., 2010; McKeown m.fl., 2010). I flera av 

studierna framkommer att när sjuksköterskan har kännedom om patienternas 

levnadsberättelse möjliggörs ett personcentrerat omvårdnadsarbete och vården blir av 

bättre kvalité (McKeown m.fl., 2010; Russel & Timmons, 2009; Rasin & Kautz, 2007; 

Sjögren, 2013; Wilson Brown m.fl., 2013). En individ definieras genom den berättelse den 

berättar om sig själv (Russel & Timmons, 2009). McKeown m.fl. (2010) undersökte 

effekterna av att lyssna på de levnadsberättelser personer med demenssjukdom berättar. 

Det framkom att levnadsberättelsen förbättrade vården för personer med demenssjukdom 

och deras anhöriga. Genom att lyssna och ta del av personens levnadsberättelse ökade 

förmågan för sjuksköterskan att se och behandla personen som en unik individ med 

värdighet och inte endast som en patient (McKeown m.fl., 2010; Russel & Timmons, 

2009). De beskrev en ökad förståelse för personernas beteende och hur de med hjälp av 

levnadsberättelsen kunde fortsätta att upprätthålla deras personlighet när de själva började 

förlora essensen om vilka de själva var. En sjuksköterska beskrev att levnadsberättelsen 

tycktes ha hjälpt en tystlåten boende att höja sin profil i gruppen och att hon nu syntes och 

hördes mer. Hon menade att levnadsberättelsen knuffade den boende in i rampljuset lite 

mer. Sjuksköterskan beskrev också hur hon med hjälp av levnadsberättelsen kunde se att 

patientens beteende var en följd av tidigare livserfarenheter (McKeown mfl., 2010). 

Levnadsberättelsen visar hur personen med demenssjukdom kan förbli en individ trots att 

sjukdomen kan medföra svårigheter att göra sig förstådd och kommunicera med sin 

omgivning. Genom ökad inblick och kunskap om personen kunde sjuksköterskorna 

använda den information de fått i planeringen av den personcentrerade omvårdnaden och 

vid upprättande av vårdplaner (Rasin & Kautz, 2007; Russel & Timmons, 2009; Rokstad 

m.fl., 2012). 

 

Levnadsberättelsen kan bidra till att förutse de specifika behov som finns hos en person med 

demenssjukdom och på så vis förhindra de beteendemässiga symtom som kan uppstå. En 

sjuksköterska berättade om en boende som var rädd för lödder i badkaret. Med hjälp av 

levnadsberättelsen fick hon veta att kvinnan utsatts för övergrepp i ett tidigare äktenskap och hon 

tyckte löddret påminde om en man i badkaret (Rasin & Kautz, 2007). Genom att känna personen 

och ha kunskap om hur dennes tidigare liv sett ut är det möjligt att förstå när något inte var rätt och 

på så vis erbjuda en vård av högre kvalité (Russel & Timmons, 2009).  

I Wilson Brown m.fl. (2013) studie beskrevs att personalen använt sig av minnesboxar med föremål 

som tidigare i livet haft betydelse för personer med demenssjukdom. De berättade att personer som 

tidigare varit privata och inte delat med sig av sitt tidigare liv plötsligt började tala med personalen 

om sig själva och stolt visade upp sina minnessaker. Detta bidrog till fler samtal om de boendens 

tidigare erfarenheter och upplevelser. På ett annat boende utvecklade personalen i samråd med 

familjen en kort broschyr som beskrev vad den boende tyckte om och vad som varit viktigt i dennes 

liv. Sjuksköterskorna beskrev att broschyren hjälpt dem att ändra sina kommunikationsstrategier vid 

utförandet av de dagliga hygienrutinerna. Numer fokuserade de på att tala om saker som de visste att 

den boende tyckte om (Wilson Brown m.fl., 2013). 
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Sjuksköterskans kompetens 

 

Ledarskap 

Ledarskap har en central roll i genomförandet av personcentrerad omvårdnad (Rokstad, 

Vatne, Engedal & Selbaeks, 2015; Rasin & Kautz, 2007; Sjögren, 2013). På de 

demensboenden där en hög grad av ledarskap kunde urskiljas fanns ett mer framgångsrikt 

genomförande av personcentrerad omvårdnad (Rokstad m.fl., 2012; Rasin & Kautz, 2007). 

Sjuksköterskans viktiga roll som ledare för personalen framkom i Willemse, De Jonge, 

Smit, Visser, Depla och Pot (2015) och Helgesen m.fl. (2010) studie. Deras attityder kan 

ses som referensramar för hur omvårdnaden utförs på avdelningen. Om sjuksköterskor 

agerar som dåliga förebilder finns risken att de inverkar på den övriga personalens moral 

vilket i förlängningen kan medföra att patienterna inte bemötas på ett värdigt vis. Det är av 

extra stor betydelse att ha en kompetent omvårdnadsansvarig sjuksköterska vid vård av 

personer med demenssjukdom eftersom dessa patienter är beroende av personalen och är i 

en sårbar position (Helgesen m.fl., 2010). Ett väl fungerande ledarskap visade sig ha 

samband med upplevelsen av hög grad av personcentrerad omvårdnad (Rokstad m.fl., 

2012; Sjögren 2013), en känsla av att olika professioner samarbetade och att vården 

kvalitésäkrades (Sjögren, 2013). Sjuksköterskorna beskrev att de lärde ny vårdpersonal 

vikten av att lära känna de boende på avdelningen och hur de kunde utveckla tillämpbara 

personcentrerade strategier (Rokstad m.fl., 2015). Klara riktlinjer, rutiner och 

förväntningar från ledarna upplevdes som uppmuntrande. När rutiner och riktlinjer inte 

existerade upplevdes en lägre grad av ansvarskänsla bland personalen (Helgesen m.fl., 

2010). Implementering av personcentrerad omvårdnad skapade ett nytt behov av samarbete 

och samordning. När ledande sjuksköterskor visade stöd för tillämpning av 

personcentrerad omvårdnad i praktiken upplevdes modellens legitimitet bland övrig 

personal öka (Røsvik, Kirkevold, Engedal, Brooker & Kirkevold, 2011). 

 

Utbildning 

Det framkom att sjuksköterskornas inställning till personcentrerad omvårdnad varierade i 

förhållande till utbildningsgrad (Sjögren, 2013; Kada, Nygaard, Mukesh & Geitung, 2009; 

Rasin & Kautz, 2007; Røsvik m.fl., 2011). Högre utbildning visade sig påverka 

inställningen till personcentrerad omvårdnad gentemot personerna med demenssjukdom. I 

resultatet framkom att attitydskillnaderna hade ett samband med arbetslivserfarenhet, 

vidareutbildning och ålder. Fördjupad kunskap och högre utbildning medförde positivare 

inställning till personcentrerad omvårdnad (Kada m.fl., 2009; Sjögren, Lindkvist, 

Sandman, Zingmark & Edvardsson, 2015; Sjögren, 2013). Personal som saknar förståelse 

och kunskap om hur det är att leva med demens har svårare att tillämpa ett personcentrerat 

förhållningssätt i deras samspel och handlingar (Willemse m.fl., 2015; Sjögren, 2013). 

Personcentrerad omvårdnad noterades komma från arbetslivserfarenhet och inte utbildning 

(Rasin & Kautz, 2007). En av huvudpunkterna för att utveckla den personcentrerade 

omvårdnaden på demensboenden är därför träning och utbildning inom området, vilket 

framkom i studiens resultat (Willemse m.fl., 2015; Sjögren, 2013). Vårdgivare uttryckte att 

det förekommit brister gällande personcentrerad omvårdnad i deras utbildning. 

Sjuksköterskorna efterfrågade mer undervisning och kunskap. Avsaknad av kunskap leder 

till svårigheter att utföra personcentrerad omvårdnad i praktiken (Røsvik m.fl., 2011). 
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Miljöns betydelse 

 

Sjuksköterskorna belyste vikten av en personligt anpassad miljö som en hörnsten i 

personcentrerad omvårdnad (Edvardsson m.fl., 2010). De menade att genom att berika 

miljön med personliga ägodelar som möbler, dekorationer, fotografier, växter och andra 

minnessaker som var betydelsefulla för personer med demenssjukdom kunde 

personcentrerad omvårdnad främjas. De beskrev fyra huvudsakliga sätt genom vilka miljön 

kunde främja den personcentrerade omvårdnaden: stödja personens identitet, fortsätta ha 

sitt personliga hem, erbjuda meningsfulla samtal mellan personal och den boende, 

möjliggöra att personen känner sig hemmastad och trivs på boendet. Slutligen också 

genom att påminna personalen om de unika hos varje person (Edvardsson m.fl., 2010). Ett 

samband beskrevs mellan demensboendets storlek och graden av personcentrerad 

omvårdnad. Ju mindre enhet desto högre grad av personcentrerad omvårdnad. När den 

fysiska miljön var specifikt anpassad för personer med demenssjukdoms behov och det 

psykosociala klimatet ansågs bra gick det att urskilja ett positivt samband med ökad 

förekomst av personcentrerad vård (Sjögren, 2013; Rokstad m.fl., 2012; Sjögren m.fl., 

2012). Miljöfaktorer ansågs vara en orsak till agitation. Ett boende hade nyligen skapat ett 

tyst rum vilket föreföll ha ett positivt resultat. Sjuksköterskorna beskrev att 

aggressionsnivån sjunkit eftersom de nu hade olika alternativ för de boende. De kunde nu 

endera sitta och prata med varandra alternativt sitta i det tysta rummet om de önskade lugn 

och ro (Duxbury m.fl., 2013). Det konstaterades att de demensboenden som skattade högre 

nivåer av personcentrerad omvårdnad även skattade en högre grad av livskvalité 

(Edvardsson m.fl., 2014b; Sjögren, 2013). På demensboenden där personcentrerad 

omvårdnad tillämpades i stor utsträckning skattades ett mer gynnsamt psykosocialt klimat, 

en högre arbetstillfredsställelse, lägre samvetsstress, lägre arbetsbelastning (Willemse 

m.fl., 2015; Sjögren, 2013; Sjögren m.fl., 2015) och en högre andel av personalen uppgav 

att de ville arbeta kvar (Willemse m.fl., 2015). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med vår studie var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av personcentrerad 

omvårdnad på demensboenden. Vi strävade efter att få en djupare insikt i hur 

sjuksköterskor som arbetar på demensboenden upplevt implementering och praktisering av 

personcentrerad omvårdnad. 

 

Det mest grundläggande för personcentrerad omvårdnad på demensboenden upplevde 

sjuksköterskor som att lära känna personen med demenssjukdom. Genom att lära känna 

personen kunde sjuksköterskan och personen knyta ett starkare band vilket underlättade 

tillämpningen av personcentrerad omvårdnad. Sjuksköterskorna upplevde att det medförde 

en ökad förståelse för personernas inre upplevelser och yttre beteenden. Detta ligger i 

enlighet med Travelbees (1971) teori där hon understryker betydelsen av att skapa en 

mellanmänsklig relation för att kunna ge god omvårdnad.  För att skapa en sådan relation 

där sjuksköterskan ser patienten som en unik person är det nödvändigt att hon lär känna 

patienten. Travelbee menar att omsorgen annars riskerar bli mekanisk, ytlig och opersonlig 

(Travelbee, 1971). 

 

Partnerskap och delaktighet var två teman som framkom vid närmre analys av vårt resultat. 

Genom att se hela personen, lyssna på, ta del av åsikter och värderingar, resurser, önskemål 

kan sjuksköterskan lära känna patienten och därmed få en ökad förståelse kring personens 

beteenden. Det framkommer i vår studie att sjuksköterskor upplevt att personcentrerad 

omvårdnad medfört en närmre relation och därmed upplevdes omvårdnaden som gavs vara 

av högre kvalité. Även detta beskriver Travelbee i sin teori under begreppet empati. Hon 

menar att när sjuksköterskan lär känna patienten som en person kan hon uppleva empati för 

denne och där med har ett band knutits mellan de två parterna (Travelbee, 1971). Att 

involvera patienterna i utformandet och utförandet av omvårdnad och dagliga aktiviteter 

ansågs av sjuksköterskorna som grundläggande för personcentrerad omvårdnad. Detta 

stämmer väl överrens med Socialstyrelsen (2010a) och Burons (2008) beskrivning av att 

grunden i personcentrerad omvårdnad är att patienten bemöts som en unik person som görs 

delaktig i alla delar av omvårdnaden. Vi anser att genom att tillämpa personcentrerad 

omvårdnad kan sjuksköterskan ge respektfull omvårdnad med värdighet som värnar om 

patientens rätt till egna val och mänskliga rättigheter så som ICN i sin etiska kod 

(International Council Of Nurses, 2014) beskriver att sjuksköterskan bör och 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659, kap. 6, 1 §) fastslår. 

 

För att kunna praktisera delaktighet och partnerskap är det nödvändigt att sjuksköterskan 

lär känna personen med demenssjukdom som en unik individ och tar del av dennes historia 

och tidigare erfarenheter. Molony och Bouma (2013) menar likväl de att lära känna 

personen är grundläggande för att kunna förstå och förutse vad personen önskar i olika 

situationer.  Ett effektivt verktyg för att lära känna personen ansågs av sjuksköterskorna 

vara att använda sig av levnadsberättelser. Levnadsberättelsen gav en ökad inblick och 

kännedom om personen med demenssjukdom. Sjuksköterskorna upplevde att de med hjälp 

av informationen som framkom i levnadsberättelsen kunde upprätthålla essensen av deras 

personlighet när de själva till följd av sjukdomen inte längre kunde göra sig förstådda och 

uttrycka önskemål. Även Zomorodi och Foley (2009) menar att det är först när 

sjuksköterskan känner till personens historia och livserfarenheter som hon kan fatta beslut 

på etiska grunder.  
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Personcentrerad omvårdnad gynnades av att skapa en god relation till den boendes familj. 

Även Bosie och White (2014) menar i sin studie att samarbete med familjen gagnar 

personcentrerad omvårdnad. Sjuksköterskorna beskrev att de genom samarbete med 

familjen kunde få ta del av deras unika kännedom om personen och få kunskap om 

bakomliggande orsaker till specifika beteenden. Kunskapen kunde underlätta den dagliga 

omvårdnaden och utvecklandet av individuella vårdplaner.  

 

En personligt utformad miljö visade sig i vår studie främja personcentrerad omvårdnad. 

Sjuksköterskorna menade att en personlig inredning kunde framhäva det unika hos varje 

person och bidra till meningsfulla samtal. Vårt resultat ligger i enlighet med 

Socialstyrelsens (2010a) rekommendationer om att miljön på ett demensboende bör vara 

personligt utformad, hemlik och genomsyras av ett gott psykosocialt klimat som främjar 

trygghet och livskvalité. Vi befarar att utformandet av miljön på demensboenden inte alltid 

lyfts fram som ett betydande verktyg för att främja självständighet och livskvalité. 

Troligtvis grundar sig detta i bristande kunskap som inneburit att fokus aldrig lagts på 

utformandet av miljön. Resultatet i denna studie kan därför utgöra ett argument för att 

medvetandegöra vårdpersonal om miljöns faktiska inverkan. 

 

I vår studie framkom även vikten av ett tydligt ledarskap. När sjuksköterskan visade tilltro 

till personcentrerad omvårdnad ökade trovärdigheten bland övrig personal och därmed 

underlättades implementeringen. Detta styrks i ICN:s etiska kod (International Council of 

Nurses, 2014) där det står att sjuksköterskan bär huvudansvaret för ledarskap och 

utformandet av riktlinjer inom omvårdnad. Det visade sig att arbetslivserfarenhet, 

utbildningsgrad och ålder hade ett samband med personcentrerad omvårdnad. 

Sjuksköterskor som hade en hög utbildning uppgav en positivare inställning till 

personcentrerad omvårdnad på demensboenden. Många sjuksköterskor efterfrågade även 

mer utbildning inom personcentrerad omvårdnad för att underlätta övergången från teori 

till praktik. Även Thornton (2011) fann att det krävs att sjuksköterskan är utbildad inom 

ämnet. Socialstyrelsen (2010a) skriver i sina nationella riktlinjer för demensvård att 

personalen bör erbjudas utbildning. Vi resonerade vidare att det kanske kan vara så att 

sjuksköterskor som sedan tidigare haft en lång erfarenhet av att arbeta med personer med 

demenssjukdom kan se ett tydligare behov av den personcentrerade omvårdnaden, och 

kanske även ser dess goda effekter på ett tydligare vis. Där av kanske sjuksköterskor med 

lång arbetslivserfarenhet hade positivare attityder och bättre strategier för att tillämpa 

personcentrerad omvårdnad. Detta samband föreställer vi oss även ligger bakom det 

resultat som visar att sjuksköterskor med vidareutbildning och utbildning inom 

personcentrerad omvårdnad hade en positivare inställning och bättre förmåga att tillämpa 

personcentrerad omvårdnad. Vidare tänker vi oss att utbildningen medfört en ökad 

förståelse för den personcentrerade omvårdnadens betydelse för att höja kvalitén på 

omvårdnaden och även att den kan belysa de brister som kan uppstå i omvårdnad som inte 

utförs i samförstånd med personen med demenssjukdom. Det vill säga utan att personen 

varit delaktig i utformandet och utförandet av omvårdnaden samt utan att sjuksköterskan 

har kännedom om personens levnadsberättelse och önskemål. 

 

I vårt resultat framkom att det krävs gott om tid för att tillämpa personcentrerad omvårdnad 

i den dagliga omvårdnaden men också att det medförde en lägre känsla av samvetsstress, 

högre arbetstillfredsställelse och arbetsglädje. Liknande resultat fick Thornton (2011) och 

Nazarko (2009) som fann att den tid som krävs för att arbeta personcentrerat sällan 

prioriteras. Även om det på lång sikt både spar pengar och tid, bidrar till en hög kvalitativ 

vård och medför en lägre personalomsättning (Thornton, 2011; Nazarko, 2009). Även 
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Socialstyrelsen (2010a) bedömer att personcentrerad omvårdnad innebär lägre kostnader 

på lång sikt.  

 

Vi föreställer oss att personalen på demensboenden strävar efter att tillämpa 

personcentrerad omvårdnad men att bristen på tid kan medföra att de inte är möjligt i den 

utsträckning som personalen önskar. Vår studie kan därför vid beslutsfattning rörande 

personcentrerad omvårdnad användas som ett verktyg för att motivera varför mer tid bör 

frigöras till omvårdnaden.  

 

 

Metoddiskussion 

 

Med avsikt att belysa sjuksköterskans erfarenheter av personcentrerad omvårdnad på 

demensboenden valde vi att göra en litteraturöversikt. Detta då Friberg (2012) beskriver att 

en litteraturöversikt ämnar skapa en samlad bild kring rådande kunskapsläge inom något av 

sjuksköterskans verksamhetsområden. I vår studie valde vi att inkludera artiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ metod för att få en så omfattande bild som möjligt. Friberg 

(2012) menar att både kvalitativ och kvantitativ forskning kan ingå i en litteraturstudie då 

all forskning inom området bör studeras. Vår litteratursökning genomfördes i databaserna 

CINAHL, PuBMed och PSYCINFO då Forsberg och Wengström (2016) menar att de är 

lämpliga att söka i vid omvårdnadsforskning. Sökningarna i PYSCINFO genererade efter 

närmare analys inga artiklar som besvarade studiens syfte och dessa sökningar 

dokumenterades därför inte i söktabellen. När få sökord användes vid databassökningarna 

resulterade det i flera hundra träffar. Vi använde oss därför av tre till fyra kombinerade 

sökord för att avgränsa sökningen och få ett mer specifikt resultat. Det underlättade 

artikelsökningen och bidrog till ett snävare och mer precist sökresultat. I efterhand 

diskuterade vi konsekvenserna av det snäva resultatets betydelse för studien. Vi resonerade 

hur vida det bidrog till att vi gått miste om betydande artiklar men beslöt oss för att ett 

precist resultat svarade mer till studiens syfte. Under sökningen fann vi flera artiklar som 

kunde bidragit till att besvara studiens syfte men vid granskning framgick att studierna 

genomfördes på geriatriska avdelningar på sjukhus, äldreboenden eller inom hemsjukvård. 

Då vi i föreliggande studie avsåg att undersöka forskning som utförts på demensboenden 

exkluderades därför dessa. Detta då vi var måna om att artiklarna skulle falla inom ramen 

för vårt syfte för att öka studiens kvalité och undvika onödiga sidospår.  

 

Under arbetet med vår studie utförde vi även ett antal manuella sökningar då vi önskade 

finna artiklar som eventuellt inte fanns på databaserna CINAHL och PuBMed och på så vis 

fick vi ett bredare urval av forskning att tillgå. 

 

En av de manuella sökvägarna vi använde oss av var att ett mail skickades till en forskare 

inom området personcentrerad omvårdnad där vi efterfrågade förslag kring aktuell 

forskning inom området. Forskaren rekommenderade studier av Edvardsson. Då vi redan 

inkluderat ett antal studier av Edvardsson sedan tidigare bidrog detta inte till ytterligare 

artiklar. Vi anser dock att det styrker vår studies trovärdighet att den författare som 

rekommenderades är en del av vårt resultat. 

 

Under processens gång upptäcktes att många av studierna inte baserades enbart på 

sjuksköterskans upplevelser då hon är en del av demensboendets vårdteam där andra 

professioner ingår och då framför allt undersköterskor. Vi överlade kring hur detta skulle 

kunna påverka studiens trovärdighet och resultat. Vi argumenterade vidare att 
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personalfördelningen ofta är uppbyggd med en omvårdnadsansvarig sjuksköterska och ett 

större antal undersköterskor. Slutligen beslöt vi oss för att det inte skulle påverka resultatet 

då sjuksköterskans roll och erfarenheter tydligt kom fram i studierna. 

 

16 vetenskapliga artiklar inkluderas efter en närmare granskning, åtta kvalitativa och åtta 

kvantitativa studier. De inkluderade artiklarna i studien är godkända av etiska kommittéer, 

evidensbaserade och framdiskuterade av författarna. De artiklar som bedömdes vara av låg 

kvalité exkluderades för att höja trovärdigheten i studien. Tre av de kvalitativa studierna 

hade ett lågt deltagarantal men de studierna baserades på informationsrika intervjuer med 

sjuksköterskor och berörde några av studiens kärnområden och därmed valde vi att 

inkludera dessa.  

 

En frågeställning som kom till diskussion ett flertal gånger under skrivprocessen var hur 

vida vi skulle benämna personer med demenssjukdom som patient eller person. För att 

tydliggöra patientrollen och de problem den medför ansåg vi att det underlättade att skriva 

patient trots att vi var medvetna om att det stred mot det mest grundläggande inom 

personcentrerad omvårdnad. Efter diskussion sinsemellan och med handledare beslutade vi 

oss för att benämna personer med demenssjukdom som patient i bakgrunden för att 

tydliggöra problemet och person i resultatet för att där ha den personcentrerade 

omvårdanden som utgångspunkt. 

 

Då Forsberg och Wengström (2016) beskriver att litteraturstudier bör ha som mål att kunna 

bidra till beslutsunderlag för kliniska riktlinjer bygger artiklarna i vår studie på forskning 

genomförd i Sverige, Norge, Storbritannien, Nederländerna och USA. Artiklar baserade på 

forskning ifrån Afrika och Kina framkom vid databassökningen men då vi eftersökte ett 

resultat som skulle kännas relevant för svenska demensboenden exkluderas dessa. Vi ansåg 

oss ha bristande kunskap kring hur vårdsystemet och vården av personer med 

demenssjukdom fungerar i dessa världsdelar och var osäkra på om det var applicerbart i 

Sverige. Detta har medfört att vår studie baseras på forskning utförd i Europa och USA och 

därmed föreställer vi oss att studiens resultat är mest tillämpbart i dessa världsdelar.  

Då engelska språket inte hör till författarnas modersmål kan en del språkliga nyanser ha 

missförståtts och feltolkningar uppstått. En trovärdig studie med hög kvalité eftersträvades 

och därför användes översättningsverktyg i form av elektroniska lexikon och det 

diskuterades kontinuerligt kring översättning och ords betydelse.  

 

 

Slutsats 

 

Det tydligaste resultatet som framkom i vår studie var hur sjuksköterskorna underströk 

vikten av att lära känna patienten som en unik person och anpassa vården utifrån dennes 

unika behov och förmågor för att möjliggöra personcentrerad omvårdnad. 

Levnadsberättelsen underlättade den personcentrerade omvårdnaden och bidrog till ökad 

delaktighet. Det tar dock längre tid att utföra så det av vikt att ledande sjuksköterskor och 

enhetschefer stöttar och är väl förtrogna med modellen. Slutligen vill vi understryka att 

personcentrerad omvårdad på demensboenden bidrog till lägre samvetsstress och högre 

arbetstillfredsställelse bland sjuksköterskorna. 
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Fortsatta studier anser 

 

Under arbetet med vår studie noterade vi en kunskapslucka gällande personcentrerad 

omvårdnadsforskning som baseras enbart på sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter. 

Vi menar därför att sådan forskning bör genomföras då sjuksköterskans viktiga roll för 

personcentrerad omvårdnad tydligt framkom i vår studie. Arbetet genomsyras av att 

personcentrerad omvårdnad ses som en ny kultur för omvårdnaden på demensboenden och 

vi anser därför att det är viktigt att vårdteamets alla professioner får tydliga riktlinjer kring 

hur teorin ska implementeras i praktiken. För det kan ytterligare specifik forskning vara 

aktuell gällande vårdteamets övriga professioner; läkare, undersköterskor, sjukgymnaster 

och arbetsterapeuter. 

 

 

Klinsk tillämpbarhet 

 

Då Socialstyrelsen (2010a) i sina nationella riktlinjer för demensvård rekommenderar 

personcentrerad omvårdnad anser vi att vår studie är av klinisk relevans för att belysa 

sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad omvårdnad på demensboenden. Vår studie 

kan även utgöra ett användbart underlag vid implementering av personcentrerad 

omvårdnad. Forskning visar att utbildning inom området medför en positivare inställning 

till personcentrerad omvårdnad och därför kan denna litteraturöversikt baserad på aktuell 

forskning inom området ge grundläggande kunskap för både sjuksköterskor och 

undersköterskor.  
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BILAGA A 
 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många delstudier, vilket 

ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial ( 

CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 



 

 

 

  

I 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Duxbury J., 

Pulsford D., 

Hadi M., 

Sykes S., 

2013,  
Lancashire 
UK 
 

Staff and relatives' 

perspectives on the 

aggressive behaviour of 

older people with dementia 

in residential care: a 

qualitative study 

Syftet med denna studie var 

att undersöka åsikter och 

synpunkter från 

sjuksköterskor och anhöriga 

om orsakerna till, och de 

mest effektiva sätten att svara 

på aggressiva beteende från 

personer med demens. 

En kvalitativ metod användes 

och semi-strukturerade 

intervjuer genomfördes under 

ett halvår av utvald personal 

från fyra vårdhem i England. 

De anhöriga som deltog i 

studien delades in i två 

fokusgrupper. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades. 

Personal 

(n=8), 

Fokusgrupp 

1 (n=6), 

Fokusgrupp 

2 (n=2). 

Bortfall 

(n=2). 

 

Resultatet visar att personalen tillämpar  

personcentrerad omvårdnad överlag vid  

hanterandet av aggressiva beteenden från  

personer med demenssjukdom.  

Resultatet visar även att anhöriga såg aggressiva 

 situationer som en stor utmaning och hade  

en positiv inställning till personalens  

personcentrerade förhållningssätt vid  

vården av deras närstående. 

 

K  

I 

 

Edvardsson 

D., 

Fetherstonha

ugh D., Nay 

R., 2010,  

Oxford 

UK 

 

 

 

 

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 denna studie var 

att beskriva innehållet i 

personcentrerad omvårdnad 

utifrån perspektiv från 

människor som lever med 

demenssjukdom, 

familjemedlemmar och 

personal på demensboenden. 

En kvalitativ explorativ 

metod användes och 

intervjuer utfördes under år 

2007-2008 med personal, 

personer med 

demenssjukdom och 

anhöriga till personer med 

demens. 

I studien 

samlades 

data in från 

personal 

(n=37), 

Demensboe

nde (n=11) 

och 

anhöriga 

(n=19). 

I resultatet trädde fem olika kategorier inom 

personcentrerad omvårdnad fram. Dessa var 

förmåga att känna personen, välkomnande av 

familjen, meningsfulla aktiviteter, personlig 

miljö, kontinuitet och flexibilitet. Samtliga 

bidrog till huvudfyndet som handlade om att 

fortsätta främja en egenutveckling hos personen 

med demenssjukdom. Detta resultat visar tecken 

på ett djupare perspektiv på förståelsen av 

personcentrerad omvårdnad i praktiken. 
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Edvardsson 

D., Petersson 

L., Sjögren 

K., Lindkvist 

M., Sandman 

P-O., 2014, 

Sweden 

 

Everyday activities for 

people with dementia in 

residential aged care: 

associations with 

personcentredness and 

quality of life 

Syfte med denna studie var 

att undersöka graden av 

deltagande i dagliga 

aktiviteter för personer med 

demenssjukdom. 

En kvalitativ explorativ 

metod användes och 

intervjuer utfördes under år 

2007-2008 med personal, 

personer med 

demenssjukdom och 

anhöriga till personer med 

demens. 

Skickade 

(n=1655) 

Besvarade 

(n=1266) 

Bortfall 

(n=389) 

Demensboe

nde (n=156) 

Resultatet visar att på de boenden där en högre 

grad av personcentrerad omvårdnad sågs  

kunde man urskilja en högre grad av deltagande i dagliga 

dagliga aktiviteter. Det gick även att se ett  

samband mellan personcentrerad omvårdnad och 

högre grad av livskvalité. 
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                                     BILAGA B                       



 

II 

 

Helgesen 

AK
.,
 Larsson 

M., Athlin E., 

2010, 

Norway 

Patient participation in 

everyday activities in 

special care units for 

persons with dementia in 

Norwegian nursing homes. 

Syftet med denna studie var 

att undersöka patienters 

medverkan i vardagliga 

aktiviteter för personer med 

demens som bor i särskilda 

vårdenheter på vårdhem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studien har en explorativ 

design. Både personal och 

boende med demens sjukdom 

intervjuades och 

observerades. 

Demensboe

nde = 27 

Bortfall = 

19 st 

Personal = 

30 st. 

Data 

samlades in 

ifrån 3 

demensboen

de.  

Resultatet tyder på att personalens närvaro 

hade en stor betydelse för de boendes vilja att 

vara delaktiga i dagliga aktiviteter. 

Sjuksköterskans betydande roll  

som förebild och ledare betonas.  

 

 

K 

I 

Kada S., 

Nygaard 

HA., Mukesh 

BN., Geitung 

JT., 2009,  

Norway 

 

 

 

Staff attitudes towards 

institutionalised dementia 

residents. 

Syftet med denna studie var 

att undersöka personalens 

attityd gentemot 

demenssjuka som bor på 

demensboende och vad 

attityderna beror på. 

I studien användes en 

deskriptiv metod med 

enkäter som delades ut till 

vårdpersonal. Sjuksköterskor 

och undersköterskor 

besvarade dessa. 

n = 291 

Bortfall =77 

 

 Resultatet talar för att sjuksköterskor 

känner större tilltro för personcentrerad 

omvårdnad än vad undersköterskor gör.  

Högre utbildning och åldervisade sig spela  

en stor och avgörande roll för inställningen 

gentemot personerna med demenssjukdom. 
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McKeown J., 

Clarke A., 

Ingleton C., 

Ryan T., 

Repper J., 

2010, 

Sheffield 

UK. 

 

 

 

 

The use of life story work 

with people with dementia 

to enhance person-centred 

care 

Syftet med denna studie var 

att undersöka effekterna av 

att lyssna på levnadshistorier 

av personer med 

demenssjukdom. 

Fallstudie med semi-

strukturerade intervjuer, 

samtal och observationer 

användes. 

N= 4 

boende med 

anhöriga 

och 

vårdpersona

l. 

Resultatet av denna studie visar tecken på att  

livshistorier kan förbättra vården för personer  

med demenssjukdom och deras anhöriga. Det kan 

möjliggöra förmågan för sjuksköterskan att 

se personen med demenssjukdom som en individ 

och inte endast som en patient. 

 

 

K 

II 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Helgesen%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20925718
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Helgesen%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20925718
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Larsson%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20925718
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Larsson%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20925718
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Athlin%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20925718
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Kada%20S%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Nygaard%20HA%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Nygaard%20HA%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Mukesh%20BN%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Mukesh%20BN%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Geitung%20JT%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Geitung%20JT%22%7C%7Csl~~rl','');


 

III 

 

Rasin J., 

Kautz DD., 

2007,  

Pennsylvania 

USA 

 

 

 

Knowing the resident with 

dementia. 

Syftet med denna studie var 

att undersöka kunskaper och 

strategier som används av 

vårdgivare som arbetar med 

personer med demens i små 

och stora demensboenden. 

Kvalitativ studie där 

deltagarna delades in i fem 

fokusgrupper. Intervjuer 

användes som typ av metod. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. 

 n = 23 I resultatet av denna studie upptäcktes två viktiga 

kategorier av kunskap som styrde personalens  

tillvägagångssätt; beteende centrerad kunskap  

och personcentrerad kunskap. Resultatet tyder 

även på att personal som kände till boendens 

livshistorier kunde ge en vård av högre kvalité,  

lättare förutse behov samt snabbare förstå när  

något inte utfördes korrekt. 

 

 

 

K 

I 

Rokstad 

A.M.M., 
Engedal K., 

Edvardsson 

D., Selbaek, 

G., 2012, 

Norway 

 

 

Psychometric evaluation of 

the Norwegian version of 

the Person-centred Care 

Assessment Tool 

Syftet med denna studie var 

att undersöka effekterna av 

att personalen  

använder sig av ett verktyg 

(P-CAT) för att bedöma i 

vilken utsträckning vården 

som utförs är 

personcentrerad. 

P-CAT översattes till norska 

språket och enkäter delades ut 

till personal som arbetar på 

demensboende runt om i 

Norge. 

N= 753 Resultatet av denna studie visar tecken på att 

verktyget (P-CAT) skulle kunna användas för att 

mäta grad av personcentrerat förhållningssätt hos 

personalen på demensboenden. 

Dock behövs mer forskning inom  

detta område för att denna metod ska kunna  

rekommenderas. 
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II 

Rokstad 

A.M.M., 

Vatne S., 

Engedal K., 

Selbaek G., 

2015, 

Norway 

 

The role of leadership in 

the implementation of 

person-centred care using 

Dementia Care Mapping: a 

study in three nursing 

homes 

Syftet med denna studie var 

att undersöka effekter av 

ledarskap inom 

personcentrerad omvårdnad 

på demensboende. 

Kvalitativ metod användes. 

Deltagarna delades in i 

fokusgrupper och intervjuer 

utfördes på 3 olika 

demensboende. Både 

sjusköterskor och chef-

sjuksköterskor intervjuades 

under en 12 månaders period. 

N = 25 Resultatet tyder på att ledarskapet har en central 

roll i genomförandet av personcentrerad  

omvårdnad. På de demensboenden där en  

hög grad av ledarskap kunde urskiljas fanns  

ett mer framgångsrikt genomförande av 

personcentrerad omvårdnad. 

K 

I 

Russell C., 

Timmons S., 

2009, 

Nottingham 

UK. 

 

 

Life story work and 

nursing home residents 

with dementia. 

Syftet med denna studie var 

att lyssna på berättelser om 

demensboende för att få en 

inblick i deras livshistorier 

och utforma vården utifrån 

boendens situation. 

Kvalitativ studie. Intervjuer 

med öppna frågor användes 

för att framkalla berättelser 

från deltagarna samt få en 

inblick i deras liv. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades ordagrant. 

N = 5 Resultatet av denna studie visar tecken på att 

varje person med demens är unik och belyser 

vikten av att som sjuksköterska kunna lyssna  

på livshistorier för att lättare kunna ta till sig  

personen bakom sjukdomen. Sjuksköterskans  

förmåga att kommunicera och tillämpa ett 

personcentrerat sätt visade sig vara nyckeln till 

en god patientkontakt. 
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IV 

 

Røsvik, J., 

Kirkevold, 

M., Engedal, 

K., Brooker, 

D., 

Kirkevold, 

Ø., 2011, 

Norway 

 

 

 

A model for using the 

VIPS framework for 

person-centred care for 

persons with dementia in 

nursing homes: a 

qualitative evaluative 

study. 

Studiens syfte var att 

utvärdera en modell som 

används för att underlätta 

tillämpning av VIPS-

modellen på demensboenden. 

Studien är en kvalitativ, 

utvärderande studie. ‘The 

VIPS practice model’ 

testades under nio veckor på 

två olika demensboenden. 

Resultatet utvärderades med 

hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys i fyra 

fokusgrupper . 

Två 

demensboen

den med 

total 

personalstyr

ka på 122 

och 110 

personer. 

Antalet 

patienter var 

67 och 55. 

 Resultatet visade att sjuksköterskans 

inställning till modellen var viktig för att 

stödja dess legitimitet bland personalen. 

När sjuksköterskor utgjorde majoriteten av 

Personalen efterföljdes modellen mer korrekt.  

Modellen underlättade för personalen att  

tillämpa sina kunskaper i personcentrerad  

omvårdnad. 

 

 

 

K 

II 

Sjögren K., 

2013, 

Sweden 

 

 

 

Personcentrerad vård i 

särskilda boenden för äldre 

Syftet med denna studie var 

att beskriva skillnader mellan 

olika faktorer som 

förekommer vid 

personcentrerad omvårdnad i 

särskilda boenden för 

personer med 

demenssjukdom. 

Tvärsnittsstudie som delades 

in i olika delar där data 

samlades in genom enkäter 

som delades ut till boende 

och personal. Enkäterna 

innehöll en skattning av 

utövad person centrerad 

omvårdnad. 

I studie ett 

samlades 

data in från 

personal (n= 

1465) i 182 

st boende. I 

studie två 

samlades 

(n=1169) i 

151 boende. 

Resultatet visade tecken på att implantering av 

personcentrerad omvårdnad hade positiva  

effekter både för personal och boende vad  

gällande faktorer som tillfredställelse och  

välbefinnande. Vårdmiljön visade sig vara  

betydelsefull för förekomsten av personcentrerad 

omvårdnad. Resultatet tyder även på att det  

behövs mer forskning inom området för att  

utvecklingen ska gå framåt och fler boenden ska 

anamma förhållningssättet. 

 

 

P 

II 

Sjögren K., 

Lindqvist M., 

Sandman P-

O., Zingmark 

K., 

Edvarsson 

D., 2012, 

Sweden 

 

Person-centredness and its 

association with resident 

well-being in dementia 

care units. 

Syftet med denna studie var 

att undersöka förhållandet 

mellan personcentrerad 

omvårdnad och utförandet av 

dagliga aktiviteter, upplevd 

livskvalité, smärtnivåer och 

agitation hos personer med 

demenssjukdom på 

demensboendet. 

Studien har en tvärsnitts- 

design. Både personalen och 

demensboendens upplevelser 

av personcentrad omvårdnad 

undersöktes genom 

datainsamling. Giltiga och 

tillförlitliga skalor användes 

för att mäta grad av 

personcentrering. 

Demensboe

nde = 1261 

st och 

Personal = 

1169 st 

Data 

samlades in 

ifrån 151 

olika 

demensboen

den i 

Sverige. 

Resultatet visade tecken på att 

personcentrerad omvårdnad vad stark samman- 

kopplat med förmågan att utföra dagliga 

aktiviteter. På de demensboenden där en 

högre grad av personcentrerad omvårdnad 

kunde ses upplevdes även en högre grad av livs- 

kvalité och en bättre förmåga att utföra 

dagliga aktiviteter jämfört med på  

boenden där en lägre grad av personcentrerad 

omvårdnad kunde urskiljas. Även om samband  

kunde finnas behövs mer forskning 

inom detta område. 
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V 

 

Sjögren K., 

Lindkvist M., 

Sandman P-

O., Zingmark 

K., 

Edvardsson 

D., 2015, 
Sweden 
 

 

To what extent is the work 

environment of staff 

related to person-centred 

care? A cross-sectional 

study of residential aged 

care 

Syftet var att undersöka 

sambandet mellan 

personalens egenskaper, 

arbetsmiljö och 

personcentrerad omvårdad.  

Studien hade en kvantitativ 

metod med explorativ 

tvärsnittsdesign. Data 

samlades in från 

personalundersökningar på 

boenden i Sverige. En 

skattningsskala (P-CAT) 

användes för att mäta grad av 

personcentrerad omvårdnad. 

Antal 

demensboen

den (n= 

156) och 

personal 

(n=1169) 

Resultatet av denna studie tyder på att 

arbetsmiljön spelar en stor och avgörande roll 

inom personcentrerad omvårdnad. Samband 

mellan tillfredställelse med arbete och omsorg, 

jobbmängd, stress och psykosocialt klimat hos 

personalen framkom av denna studie.  
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II 

Willemse 

Bernadette 

M., De Jonge 

J., Smit D., 

Visser Q., 

Depla M. 

F.I.A., Pot 

A.M., 2015, 

The 

Netherlands 

Staff’s person-centredness 

in dementia care in relation 

to job characteristics and 

job-related well-being: a 

cross-sectional survey in 

nursing homes  

 

Undersöka betydelsen av att 

vårdpersonalen tillämpar ett 

personcentrerat 

förhållningssätt för personer 

med demens i relation till 

deras arbetsmiljö och 

arbetsrelaterade 

välbefinnande. 

Studien är en 

tvärsnittsundersökning där 

frågeformulär skickades ut 

till anställda certifierade 

sjuksköterskor och 

vårdpersonal. De besvarades 

och skickades tillbaka 

anonymt till forskarna. 

n=1147 

 

Resultatet visade på att ett tillämpat person- 

centrerat förhållningssätt var förknippat 

med mer arbetsglädje, men upplevdes 

som en lite större emotionell utmattning 

hos personalen. Personcentrerad omvårdad 

visade sig spela en stor roll i relation till  

välbefinnande hos vårdpersonalen. 
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Wilson 

Brown C., 

Swarbrick C., 

Pilling M., 

Keady J., 

2013, 

Manchester 

UK 

 

The senses in practice: 

enhancing the quality of 

care for residents with 

dementia in care homes 

Studiens syfte var att 

förbättra vårdkvalitén för 

människor som lever med 

demenssjukdom på vårdhem. 

Detta gjordes genom att 

utveckla, leverera och 

utvärdera ett 

utbildningsprogram vars 

syfte handlar om 

relationsskapande vård. 

Studien inkluderar ett 

vårdhem och metoden som 

användes var en deskriptiv 

metod. Enkäter delades ut till 

de boende , deras anhöriga 

och vårdpersonalen. 

Deltagarna delades in i 

mindre fokusgrupper. 

Demensboe

nde (n= 60), 

Personal 

(n= 38).  

Resultatet ur denna studie tyder på att denna 

strategi är ett effektivt sätt att förbättra livskvalité  

och vårdkvalité för människor som har en  

demenssjukdom. Resultatet kan även användas 

i utbildningssyfte för att personalen ska kunna 

fånga upp och förbättra den vård som  

de erbjuder.  
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Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 


