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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Demenssjukdom kan innebära förlust av identitet och hinder i det dagliga livet. 

Hinder i det dagliga livet beskrivs genom att bli allt mer beroende av omvårdnadspersonalen, 

att inte kunna göra omvårdnadspersonalen förstådda eller att inte få ta egna beslut. Vård och 

omsorg bör ges utifrån personcentrerad omvårdnad för att bemöta personer på ett värdefullt 

sätt. Personcentrerad omvårdnad anses vara medmänsklig moral, humanistiskt sätt att vara 

mot andra.  

Syfte: Att beskriva omvårdnadspersonalens upplevelser av personcentrerad omvårdnad till 

personer med demenssjukdom.  

Metod: Systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats enligt Evans.  

Resultat: Förtrogenhet upplevdes genom att se personer genom livsberättelser och att 

synliggöra personer i omvårdnaden. Förtroende var betydelsefullt för att skapa relation med 

personer, och även samarbetet med omvårdnadspersonalen. Påfrestning upplevdes genom 

att förstå personerna och att ta sig tid. 

Slutsatser: Personcentrerad omvårdnad har stor inverkan på att arbeta med personer med 

demenssjukdom. Personcentrerad omvårdnad är ett viktigt redskap för att kunna fullfölja 

och genomföra en god och personcentrerad omvårdnad. Omvårdnadspersonalen bör ha 

vetskap om personcentrerad omvårdnad. Dess inverkan på personer med demenssjukdom 

kan leda till att personerna kan leva det livet de gjort innan sjukdomen, uppleva 

välbefinnande, känna sig trygg och ha tillit.  

Nyckelord: Demens, erfarenheter, kvalitativa studier, omvårdnadspersonal, 

personcentrerad omvårdnad. 

  



ABSTRACT 

 

Background: Dementia disease can mean loss of identity and obstacles in daily life. 

Obstacles in daily life are described by becoming increasingly dependent on nursing 

personnel, unable to make nursing personnel understandable or unable to make their own 

decisions. Health and social care should be given out of person-centered care to respond to 

people in a valuable way. Person-centered care is considered to be a human, moral and 

humanistic way of being against others. 

Purpose: Describe nursing personnel experiences of person-centered care for people with 

dementia. 

Method: Systematic literature study with qualitative approach according to Evans. 

Results: Familiarity was perceived by seeing people through life stories and visualizing 

people in nursing care. Confidence was important for establishing relationship with people, 

and also the cooperation with nursing staff. Stress was experienced by understanding the 

people and taking time. 

Conclusions: Person-centered care has a major impact on working with people with 

dementia. Person-centered care is an important tool for completing and implementing a good 

and person-centered care. Nursing personnel should be aware of person-centered care. Its 

impact on people with dementia can lead people to live the lives they have done before the 

disease, experience well-being, feel safe and trust. 

Keywords: Dementia, experiences, nursing personnel, person-Centered care, qualitative 

study
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1 INLEDNING  

I Sverige finns cirka 140 000 människor med en demenssjukdom, och varje år insjuknar det 

cirka 24 000 personer i en demenssjukdom. Demenssjukdom innebär nedsatt minne och 

kognitiva förmågor detta kan leda till att personerna riskerar att förlora sina identiteter. 

Examensarbetets författare har arbetat på en demensavdelning och har därför erfarenhet av 

detta. De flesta av omvårdnadspersonalen på den arbetsplatsen uppfattade personerna med 

demenssjukdom som tidskrävande och utmanande. Personcentrerad omvårdnad inleddes på 

avdelningen och förändrade omvårdnadspersonalens perspektiv gentemot personerna.  

Intresset väcktes för att fördjupa kunskaperna inom hur omvårdnadspersonalen upplever 

personcentrerad omvårdnad till personer med demenssjukdom. Intresset uppstod även när 

Eskilstuna kommuns demenssjuksköterskor efterfrågade intresseområdet 

omvårdnadspersonalens upplevelser av personcentrerad demensvård. Ökad kunskap och 

förståelse om omvårdnadspersonalens upplevelser kan vara betydelsefullt, för sjuksköterskor 

och blivande sjuksköterskor. Då sjuksköterskan möter personer med demenssjukdom nästan 

överallt inom vården. För att bevara personernas värdighet är då personcentrerad 

omvårdnad viktigt. Botemedel mot demenssjukdom finns inte, däremot går det att underlätta 

vardagen för personer med demenssjukdom, genom personcentrerad omvårdnad.  

2 BAKGRUND  

I bakgrunden av detta examensarbetet presenteras definitioner som är återkommande i 

examensarbetet. Demenssjukdomens innebörd beskrivs, ytterligare lyfts personcentrerad 

omvårdnad upp för att förstå innehållet. Vidare presenteras styrdokument och tidigare 

forskning ur personer med demenssjukdoms perspektiv. Slutligen presenteras det 

vårdvetenskapligt perspektiv som detta examensarbetet utgår ifrån och bakgrunden avslutas 

med en problemformulering.  

2.1 Definitioner  

Enligt Socialstyrelsen (2006) står begreppet omvårdnadspersonal för sjuksköterskor och 

undersköterskor, inom äldrevården och demensvården. Därmed kommer benämningen 

omvårdnadspersonal att användas i detta examensarbete.  

Enligt Nationalencyklopedin (2016) står begreppet anhöriga för personer inom familjen eller 

bland de närmaste släktingar.  
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Inom detta examensarbetet kommer definitionen personer med demenssjukdom att stå för 

personer.  

2.2 Demenssjukdomar  

Sverige har ca 140 000 människor en demenssjukdom, varav cirka två tredjedelar har 

Alzheimers sjukdom. Begreppet demens är ett samlingsnamn för ett flertal 

demenssjukdomar, sjukdomen påverkar människans hjärna. Demenssjukdomarna delas 

vanligtvis in i grupperna primärdegenerativa demenssjukdomar där det är lokalisationen i 

hjärnan som avgör symtomen. Sjukdomen kommer smygande och gör att hjärncellerna 

förstörs och slutligen dör. Den vanligaste av alla demenssjukdomar är Alzheimers sjukdom, 

den drabbar tinning och hjässloberna, även hela storhjärnan påverkas. Symtomen beror på 

var i hjärnan skadan sitter och förvärras med tiden. Symtomen vid primärdegenerativa 

demenssjukdomar är tilltagande glömska och svårigheter att planera och utföra 

vardagssysslor, språkförmågan försämras även och andra kognitiva förmågor, sjukdomen 

fortskrider hela tiden. (Edberg, 2013).  

Vaskulära demenssjukdomar är den näst vanligaste diagnosen, vid detta fall beror skadan på 

minskad syretillförsels till hjärnan. Detta kan ha orsakats på grund av blodpropp eller 

blödning. Kärlsystemet kan skadas av tillstånd som beror på diabetes, hjärtbesvär, högt 

blodtryck och förhöjt kolesterol. Hjärnblödningar kan bero på stroke eller om det tidigare har 

förekommit transitoriska ischemiska attacker (TIA). Symtomen beror på vart skadan sitter i 

hjärnan, men tillskillnad från de primärdegenerativa demenssjukdomar kommer symtomen 

oerhört hastigt och märkbart, personerna kan oftast berätta precis när det började. 

Symtomen vid vaskulär demenssjukdom är glömska, förvirring också 

kommunikationsbesvär, depressioner och koncentrationssvårigheter. Sekundära 

demenssjukdomar är att de inte är egentliga demenssjukdom, utan tillstånd som ger 

demensliknande symtom, men dock kan de orsaka demenssjukdom. Det blir svårare att tolka 

och förstå saker i sin omgivning, det blir också svårare att uttrycka sig. Detta leder till en 

lägre stresströskel och det gör också att personerna blir mer beroende av sin omgivning. 

Dessutom blir det svårare för människor i omgivningen att förstå de drabbade. På grund av 

dessa saker i kombination med varandra kan en enkel sak bli mycket stressande för 

personerna. Detta tillsammans kan ge uttryck i t.ex. aggressivitet. Det finns inget botemedel 

för demenssjukdomar, men under de senaste åren har vissa bromsmediciner utvecklats. 

(Edberg, 2013). 

2.3 Personcentrerad omvårdnad  

Edvardsson (2013) beskriver att personcentrerad omvårdnad uppmärksammats mest inom 

äldrevården och demensvården. Eftersom det ofta förekommer inom vården att vårdaren ser 

patienter som ett objekt, en sjukdom. Personcentrerad omvårdnad är ett betydelsefullt 

redskap som bekräftar personernas upplevelser av sjukdom. Att se utifrån individens 

perspektiv och inkludera hen i alla aspekter av omvårdnaden. Personcentrerad omvårdnad 
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har även allt mer blivit synonymt med god vård, från humanistiskt grund. Det kan bedömas 

som medmänsklig dygd, ett humanistiskt sätt att vara mot andra. Det flesta människor 

förväntar sig bli bemötta på ett värdefullt sätt (Edvardsson, 2013). Brooker (2007) bekräftar 

att kärnan i personcentrerad omvårdnad är bemötandet. Att bemöta personer med 

demenssjukdom på ett positivt sätt, att undvika korrigeringar och tillrättavisningar och att ge 

plats åt personernas tolkning av världen. Att bemöta och behandla personer som individer, 

handlar om en individuellt utformad approach till att utvärdera, möta de behov och önskan 

som personer har av vård och behandling. 

Edvardsson (2013) beskriver personcentrerad omvårdnad för personer med demenssjukdom 

genom: att stödja personers upplevelse av att vara en fullvärdig människa. Att se 

personligheten mer instängd på grund utav sjukdom än förlorad. Uppmuntra personerna till 

att vara delaktiga och medverka i beslut i omvårdnaden. Att försöka förstå svårtolkat 

beteende utifrån personers perspektiv, och relationen mellan omvårdnadspersonalen och 

personer är av stor betydelse för kvalité i vården.  Anpassa både den fysiska miljön och 

omvårdnadens innehåll till de behov personerna med demenssjukdom har. Begreppet 

innebär att bekräfta personligheten, skapa en terapeutisk relation mellan 

omvårdnadspersonal och vårdtagare, respektera individualitet. Att identifiera och 

understödja personernas styrkor och behov snarare än svagheter och problem. Bekräfta 

personernas livsvärld, ge förutsättningar för och understödja personerna till att ta egna 

beslut rörande hälsa. Brooker (2007) har utvecklat en teori om vad personcentrerad 

omvårdnad innebär, en teori som kallas för VIPS. Teorin VIPS består av: V – att värdera alla 

personers mänskliga värden, I – ett individuellt förhållningssätt som fokuserar det unika, P – 

att förstå tillvaron ur personernas perspektiv, S – att skapa ett socialt klimat som stödjer 

psykologiska behov. 

2.4 Styrdokument och riktlinjer  

Socialstyrelsen (2016) beskriver att risken att insjukna i demenssjukdom ökar med stigande 

ålder. Åtta procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller 

äldre har en demenssjukdom. Varje år insjuknar cirka 24 000 personer i en demenssjukdom 

och ungefär lika många dör. Enligt svensk sjuksköterskeförening (2016) möter 

sjuksköterskan dessa personer på olika vårdformer såsom akutvård, sjukhusvård och 

äldrevård. Sjuksköterskans ansvar är att sätta personer i centrum framför sjukdomen, att se 

personer som en värdefull och jämbördig partner i vård och omsorg. Sjuksköterskan ska göra 

det möjligt för personer att leva det liv hen vill leva, trotts sjukdom och ohälsa. Genom sin 

kompetens och sitt omvårdnadsansvar inspirera och leda det arbetet. Genom en ständig 

dialog i arbetsgruppen om hur värdegrund och personcentrerad omvårdnad kan förverkligas 

i den dagliga vård och omsorgen. Socialstyrelsen (2010) beskriver att vård och omsorg ska 

grunda sig på ett personcentrerat förhållningssätt, samt ett multiprofessionellt teamarbete 

rörande den vården av personer med demenssjukdom. Ge vård utifrån personcentrerad 

omvårdnad. Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) beskriver i 2 § att vården ska 

ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. 

Främja goda kontakter mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonalen, vara lätt 
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tillgänglig, respektera patientens självbestämmande och integritet, tillgodose patienters 

behov av kontinuitet och säkerhet i vården (Hälso-och sjukvårdslagen [HSL] SFS, 198:763, 

2§).  

2.5 Tidigare forskning 

Att leva med en demenssjukdom innebar att det inte fanns någon återhämtning från 

sjukdomen. Negativa upplevelser framkom hos personer med demenssjukdom. De kände att 

deras identitet skulle påverkas och deras personlighet skulle försvinna i samband med 

sjukdomen. Vidare att hinder i det dagliga livet skulle uppstå allt mer, över att inte kunna 

uttrycka sig själv, eller att få ta egna besluter. Personer med demenssjukdom upplevde att de 

var allt mer beroende av omvårdnadspersonalen, för att kunna klara av dagen.  

2.5.1 Att leva med en demenssjukdom  

Enligt tidigare forskning upplevdes en demensdiagnos överraskande och chockerande. 

Diagnosen upplevdes svår, eftersom förmågan att önska bli frisk igen inte fanns. Personerna 

upplevde depressioner, mardrömmar, självmordstankar och ett förminskat självvärde i 

relation till sjukdomen (Hedman, Hansebo, Ternestedt, Hellström & Norberg, 2013; 

Johannessen & Möller, 2015). Personer med demenssjukdom upplevde att deras identiteter 

skulle påverkas med demenssjukdomen. Det innebar att de inte skulle vara samma person, 

en del av deras personlighet skulle försvinna i samband med sjukdomen (Gennip, Pasman, 

Oosterveld-Vlug, Willems & Onwuteaka-Philipsen, 2016). Förlust av sig själv och sin identitet 

var något de flesta personer upplevde (Behuniak, 2011). Förlust av personlighet nämndes 

som minskad känsla av personligt värde. Förlust av autonomi, förlust av att inte förstå 

situationer, ledde till förlust av kontroll och beroende av andra personer för vägledning och 

beslut. Personer med demenssjukdom insåg att de var i behov av hjälp med sina 

tankeprocesser, såsom hjälp med planering och att minnas (Gennip et al., 2016). Även 

motgång av att inte känna sin omgivning var frustrerande (Behuniak, 2011). Personerna 

beskrev att dåligt minne var orsaken till alla problem (Mazaheri et al., 2013).  

Personerna undvek att tänka på framtiden, eftersom de var medvetna om att det kommer bli 

en svår utmaning. Demenssjukdomen beskrevs av personer med demenssjukdom som en 

stigmatiserande sjukdom. Det påverkade deras identitet och fann det pinsamt för samhället 

att ha demenssjukdom (Hedman et al., 2013; Johannessen & Möller, 2015). Personerna 

berättade om att de kände sig vara börda för samhället (Johannessen & Möller, 2015). De 

beskrev även att synen på människor med demenssjukdom för samhället var ett tomt skal 

och levande död, som fortfarande existerade i samhället. De menade att personen gått 

förlorad innan kroppen dog ut (Behuniak, 2011). Personer med demenssjukdom hade önskan 

om att få behandlas på ett normalt sätt i framtiden och bli bemötta på ett värdefullt sätt av 

samhället och av vården de kommer att få (Hedman et.al, 2013). 
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2.5.2 Hinder i dagliga livet  

Personer med demenssjukdom försökte förstå förändringar i sig själva och i deras 

livssituation, men var allt mer förvirrande. De var medvetna om att deras liv kommer 

förändras, det kommer inte vara desamma (Griffin, Oyebode & allen, 2015; Johannessen & 

Möller, 2015). Vidare beskrev Johannessen och Möller (2015) att dag för dag upplevde 

personerna det dagliga livet svårare. En av svårigheterna var kommunikationen som uppstod 

som ett hinder under dagen, då de inte kunde uttrycka sina behov och önskningar (Mazaheri 

et al., 2013; Johannessen & Möller, 2015). Även att de sociala nätverken begränsades på 

grund av kommunikationssvårigheter. De kände att de inte var kompetenta till att leda 

samtal eller att umgås med en grupp av människor (Johannessen & Möller, 2015). 

Personerna tenderade att bli allt mer beroende av hjälp med allmän daglig livsföring (ADL) 

och blev allt mer beroende av omvårdnadspersonalen (Holst & Edberg, 2011). De uttryckte 

att de var i behov av andra människor för att utföra och slutföra sina dagliga sysslor och 

rutiner (Mazaheri et al., 2013).  

Personerna upplevde omvårdnadspersonalen som en viktig del i vardagen för att kunna 

genomföra och slutföra det dagliga arbetet. De beskrev att det är viktigt trots sjukdomen att 

få styra sin dag själv. Att få ta egna besluter och att kunna uttrycka sina önskemål ansågs 

betydelsefullt för personerna. Men de kände att besluten var begränsade på grund av 

sjukdomen, detta ledde till att omvårdnadspersonalen tog allt mer beslut för dem. 

Omvårdnadspersonalen varierade, de fanns omvårdnadspersonal som tog hänsyn till 

personernas åsikter och lyssnade aktivt på dem. Men det fanns även omvårdnadspersonal 

som var motsatsen och engagerade sig inte alls. De berättade om att inte få ta besluter i sin 

vardag är som att inte bekräftas som en enskild självständig person. Personerna upplevde det 

som ett hot mot deras värdighet och livskvalitet (Heggestad, Nortvedt & Slettebo, 2013). De 

beskrev hur svårt det var ibland att få omvårdnadspersonalen att förstå vad som var fel 

(Johannessen & Möller, 2015). Det fanns fyra faktorer som påverkar personernas livskvalité. 

Dessa fyra faktorer var: relationer, meningsfull tillvaro, hälsa och en känsla av att känna sig 

orienterad eller hemma (O'Rourke, Duggleby, Fraser & Jerke, 2015). Personer med 

demenssjukdom upplevde att de får bättre välmående och livskvalité om deras sociala behov 

tillgodoses (Moyle, Kellett, Ballantyne & Gracia, 2011). 

2.6 Vårdvetenskapligt perspektiv  

I detta examensarbete kommer Eriksson teori om lidande, människan, hälsa och ohälsa samt 

vårdande att användas. Detta valdes med åtanke på att det betraktas vara passande för detta 

examensarbete. Lidande lyfts upp i syfte till att personer med demenssjukdom kan uppleva 

lidande i samband med demenssjukdom, därmed är det viktigt att lindra lidandet. Vidare att 

människan ses utifrån helhetssyn och är grundläggande för omvårdnadspersonalen att förstå 

den unika människans behov, begär och människans egen syn på hälsa och ohälsa. Slutligen 

lyfts vårdande som är en viktig del i att bekräfta människans personlighet och individualitet.  
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2.6.1  Människan  

 Synen på människan utgör grundvalen på en helhetssyn. Helhetssynen på människan 

innefattar en helhetssyn på livet. Den levande människan är mer än livet i biologisk mening. 

En levande människa har livsvilja, hopp, önskningar, fantasi, tankar, känslor, tro och 

drömmar. Människan är unik och omätbar enhet av kropp, själv och ande. Människan lever i 

en dramatik mellan varande och icke-varande. Detta innebär att människan är involverad i 

en kamp för sitt liv och sin hälsa, mot lidande och död. Människan vill ge och få kärlek, 

uppleva tro och hopp och vara medveten om yttersta mening med det mänskliga livet. 

Människan beskrivs i grunden religiös, denna religiositeten handlar inte nödvändigtvis om 

en uttalad gudstro, utan den betyder att människan är reflekterande, återblickande och 

tänkande och har en förmåga att ta ansvar för sina handlingar. (Eriksson, 2014).  

2.6.2 Lidande 

Begreppet lidande har förknippats med sjukdom och i stället ersatts med ett antal termer 

t.ex. smärta, ångest och sjukdom. Lidande har såväl negativa som positiva dimensioner. Att 

lida är att pinas och våndas, att lida är att kämpa och att stå ut, lidande kan också innebära 

att försonas. Det är viktigt att lindra människans lidande genom att finna glädje, lust och 

njutning i lidandet. Lidande har tre olika former enligt Eriksson, det är sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande. Dessa tre former av lidande går in i varandra och hänger ihop. 

Sjukdomslidande upplevs i relation till sjukdom och behandling. Sjukdomslidande delas in i 

kroppsligt, själsligt och andligt lidande. Vidare beskrivs vårdlidande, det lidande personer 

upplever i följd av vård och/eller behandling, eller brister och/eller ofullkomligheter hos 

vårdaren. Vårdlidande är det lidandet som uppstår mellan personer och vårdaren. Trots att 

vårdarens uppgift är att lindra lidande kan det i vissa situationer orsaka lidande. Slutligen 

beskrivs livslidande som är det lidande som upplevs i relation till det egna unika livet, att leva 

och att inte leva. Sjukdom, ohälsa och situationer kan beröra hela människans livssituation. 

Livslidande kan innebära allt från ett hot mot ens tillvaro till förlust av möjligheter att 

fullfölja olika uppgifter. Livslidande är det lidande som är relaterat till allt vad det kan 

innebära att leva, att vara människa bland andra människor. Att inte bli sedd är ett sätt att 

förintas. Hotet av förintelse, rädslan och förtvivlan blandas med viljan till liv och kamplust. 

(Eriksson, 2005).  

2.6.3 Hälsa och ohälsa   

Eriksson (2014) beskriver att människan är hälsa men hälsa kan inte ges åt en annan 

människa, men det går att stödja människan i att vara hälsa. Hälsa beskrivs som en rörelse, 

ett dynamisk skeende, där många faktorer samspelar. Hälsa är helhet, och det är helheten 

som avgör varje människans upplevelse av att vara hälsa är personligt och individuellt. 

Hälsan följer människans existens från födelse till död. Hälsan är ett tillstånd av fullkomligt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom. Faktorer som 

bidrar till ohälsa benämns hälsohinder. Hälsohinder kan finnas inom människan själv eller i 

människans medvärld och omvärld. Hälsohinder förbinder med sig till relationen människa 

till människa, är av central betydelse ur vetenskaplig synvinkel. Eriksson (2014) menar 
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vidare att förekomsten av eller frånvaro av objektiva tecken på ohälsa utgör endast en 

dimension av ohälsa. Människan upplever och känner tecken på ohälsa på olika sätt. 

Människans upplevelse av sig själv som sjuk eller frisk kan vara beroende av många olika 

faktorer. Denna upplevelse till en del beror på förekomsten av objektiva tecken på ohälsa 

(Eriksson, 2014).   

2.6.4 Vårdande  

Eriksson (2002) beskriver vårdandet som ett ursprungligt naturligt mänskligt 

beteendemönster. Vårdande har ursprungligen innefattat hela individen och har en 

hälsobefrämjande funktion. Det naturliga vårdandet har utvecklats till ett yrkesmässigt 

vårdande. I alla vårdformer är kärnan, vårdande, densamma trots att uttrycksformerna 

varierar. Vårdande innebär att genom olika former av ansning, lekande och lärande 

åstadkomma ett tillstånd av tillit, tillfredsställelse, kroppsligt och andligt välbehag och en 

känsla av att vara i utveckling i syfte att stödja hälsoprocesserna. Vårdandets kärna kan även 

uttryckas i termer, tro, hopp och kärlek.  Tillit, tillfredställelse, kroppsligt och andligt 

välbefinnande och en känsla av att vara i rörelse, utveckling, innebär att samtidigt ha en 

känsla och en upplevelse av tro, hopp och kärlek.  

Att ansa kännetecknas av värme, närhet och beröring. Ansning är ett uttryck för vänskap, att 

man vill den andre väl. Ansningens kännetecknas som det kroppsliga välbehaget, den 

fulländade tillfredställelsen och njutningen, utgör en livgivande källa för växt och utveckling. 

Ansningen upplever människan att vara accepterad för hen är, att vara älskad för sin egen 

skull, inte för sina handlingar. Det är ett sätt att bekräfta individualitet och identitet. I 

ansning ingår beröring som ett viktigt element, detta påverkas positivt på tillexempel oro, 

ångest och smärta. Vidare beskrivs att leka, detta tillhör det naturliga beteendemönstret hos 

människor. Leken är ett viktigt inslag i den naturliga och professionella vården. Att kunna 

leka är ett uttryck för hälsa. Leken utgör ett centralt element i vårdandet och är därmed även 

ett medel för uppnåendet av hälsa. Några centrala begrepp i relation till lekande är övning, 

prövning, lust, skapande, önskan. Leken är ett uttryck för lusten, för olika önskningar. Att 

lära innebär en utveckling, en ständig förändring. Lärande utgör en av varandets, livets 

grunddimensioner. Vårdaren ska ha ett konstruktivt förhållande till patienten, dvs hjälpa hen 

att uttrycka sina förhoppningar, frustration, sin rädsla, vred, kärlek. Vårdarens uppgift är att 

hjälpa patientens att återvinna sitt oberoende. Det naturliga lärandet hör samman med 

lekandet, speciellt inom vården är det viktigt att lärandet får mer inslag av led. (Eriksson, 

2002).   

2.7 Problemformulering  

Demens är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som drabbar hjärnan, i Sverige finns ca 140 

000 personer med demenssjukdom. Detta tyder på att antalet personer med demenssjukdom 

ökar och nästan överallt möter omvårdnadspersonalen dessa personer. Enligt tidigare 

forskning beskrivs det att demenssjukdomen kan innebära förlust av identitet och förlust av 

autonomi hos personer med demenssjukdom. Demenssjukdomen leder till psykisk ohälsa för 
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personerna i anknytning till sjukdomen. Det vårdvetenskapliga perspektivet beskriver att 

människan kan uppleva ohälsa personligt och individuellt. Vidare att sjukdomslidande 

upplevs i relation till sjukdomen. Tidigare forskning lyfter även upp att personer med 

demenssjukdom, tenderar att bli mer beroende av omvårdnadspersonalen för att kunna klara 

av vardagen. Dessutom blev personerna inte förstådda av omvårdnadspersonalen, deras 

självbestämmande och egna tankar togs ifrån dem. Personerna upplevde att 

omvårdnadspersonalen tog allt mer beslut för dem, detta ledde till upplevelser av att inte bli 

bekräftade som enskild person, ett hot mot deras värdighet och livskvalitet utformades. Det 

är sjuksköterskans ansvar att sätta personer i centrum, utgå ifrån personers enskilda behov 

och ge vård utifrån personcentrerad omvårdnad. Utifrån vad forskning visar, finns det en 

anledning att fördjupa kunskaper om omvårdnadspersonalens upplevelser av 

personcentrerad omvårdnad.  

3 SYFTE 

Beskriva omvårdnadspersonalens upplevelser av personcentrerad omvårdnad till personer 

med demenssjukdom.  

4 METOD  

Under metoden kommer det att beskrivas vilken metod som valdes för examensarbetet, hur 

datainsamlingen skedde och vilket urval som görs. Vidare beskrivs genomförandet och 

dataanalysen och slutligen beskrivs etiska överväganden.  

Metoden i detta examensarbetet är Friberg (2015) en litteraturstudie med kvalitativ ansats 

som har som främst mål att ge ökad förståelse för ett fenomen eller händelse. Kvalitativa 

ansatser används för att skapa en djupare förståelse av upplevelser, erfarenheter och behov 

(Friberg, 2015). Genomförandet av examensarbetet är en systematisk litteraturanalys utifrån 

en beskrivande syntes enligt Evans (2002). Målet med analysen av data är att ta fram delar 

från flera vetenskapliga artiklar och sedan sammanföra dessa till en ny helhet utan att göra 

en ny tolkning, således en beskrivande syntes. Metodens val motiveras av att kvalitativa 

artiklar beskriver människors upplevelser och erfarenheter av ett fenomen och har som syfte 

att ge läsaren en ökad förståelse för det aktuella fenomenet. En sammanställning av flera 

kvalitativa artiklar inom samma område, bidrar till betydande informationskälla (Friberg, 

2015).  
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4.1 Datainsamling  

Datainsamlingen har skett i databaserna CHINAL plus och PsykINFO, genom inloggningen 

på Mälardalens högskolasbibliotek via webben. Sökprocessen påbörjades genom att fritt söka 

på begreppen person-centred care, dementia och nursing personnel för att få en bild av hur 

mycket data som finns inom området. Det finns en hel del data om personcentrerad 

omvårdnad och demenssjukdom, men ett fåtal artiklar baserad på enbart 

omvårdnadspersonalen. Därav inriktades sökprocessen på att använda fler sökord och i olika 

kombinationer. För att kunna besvara syftet användes MESH-term (Medical Subject 

Heading) för att få fram passande ämnessökord. De utvalda ämnessökorden var: person-

centred care, patient-centred care, dementia, dementia or alzheimer´s, nursing personnel, 

nurs, nurse experiences or perceptions or attitude, care assistant, nurse or nursing, 

qualitative study. Sökningsprocessen gjordes på samma sätt i båda databaserna, sökningen 

påbörjades i CHINAL plus och därefter i PsykINFO. Ämnessökorden Personnel och nurs 

användes med * för att få träffar på de orden i alla olika böjningsformer. Östlundh (2015) 

beskriver MESH som en ämnesordlista eller tesaurus, där det finns sökord som beskriver de 

olika dokumentens innehåll i den bibliografiska posten. Vidare beskrivs det genom att 

använda trunkering söker databaserna automatiskt upp alla böjningsformer av ett ord. För 

att göra sökningen mer specifikt användes det olika kombinationer av de utvalda 

ämnessökorden med booleska sökordet AND.  Boolesk söklogik operatorn AND är den allra 

vanligaste och den som används för att koppla ihop två sökord. Genom att lägga in AND 

mellan två termer bildas en söksträng som styr databasen att söka på dokument som handlar 

om både söknings termen (Östlundh, 2015). Se bilaga A för sökmatris över sökta sökord. Vid 

sökningen på artiklarna lästes först titeln för att få en uppfattning om innebörden i artikeln 

och om den passade i syftet, därefter lästes hela artikeln, totalt valdes tio artiklar ut till 

resultatet, se bilaga B. Sökningsprocessen skedde ett fler tal gånger i databaserna under 

perioden januari-mars 2017.  

4.2 Urval  

Vid urval av vetenskapliga artiklar var inklusionskriterierna att artiklarna skulle vara Peer 

Reviewed för att få fram vetenskapliga artiklar. Östlundh (2015) beskriver att Peer Rewiewed 

avgränsningen kan sortera ut vilka artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. De 

utvalda artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2007-2017. Artiklarna skulle även vara 

kvalitativa för att det skulle vara relevant att bedöma med tanke på examensarbetets syfte, 

som fokuserar på upplevelser. Alla artiklar som inkluderades hade ett omvårdnadspersonals 

perspektiv. Dock fanns det några artiklar med patient och/eller anhörigt perspektiv. Detta 

perspektiven gick att urskilja, därmed inkluderades de artiklarna. Några av de inkluderade 

artiklarna har dock inte samma syfte med examensarbetet, men detta inkluderades med 

tanke på att resultatet svarar på detta examensarbetets syfte, trots artiklarnas syfte.  Inga 

begränsningar gjordes för artiklarnas ursprunglighet, alla länder inkluderas i 

examensarbetet.  
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Exklusionskriterierna för examensarbetet var, artiklar som var litteraturöversikt, om de 

endast var baserade på patient och anhörigperspektiv. Slutligen kvalitetsgranskades de tio 

utvalda artiklarna baserat på Friberg (2015) kvalitetsfrågor för kvalitativ forskning. 

Kvalitetsgranskningsmall med frågor för kvalitativa artiklar presenteras under bilaga C. 

Frågorna besvarades med ja, nej eller otydligt, ja gav en poäng, nej gav noll och otydligt gav 

ett halv poäng. Detta gjordes för att klassificera artiklarna mellan låg (0-4p) mellan (5-9p) 

hög (10-14p) kvalitet.  

4.3 Genomförande och dataanalys  

Genomförandet av analysens tillvägagångssätt är Evans (2002) som är en lämplig 

analysmetod, då den fokuserar på upplevelser. I det första steget i analysen beslutas vilken 

data som ska sökas och samla in datamaterial utifrån inklusionskriterier. Artiklarna söktes i 

två databaser CHINAL Plus och PsykINFO med hjälp av ämnessökord. Andra steget i 

analysen läses artiklarna ett flertal gånger för att förstå innebörden i artiklarna. Att läsa 

artiklarna ett flertal gånger skapas en helhetsbild över vad artiklarnas innebörd är (Evans, 

2002). Artiklarna kategoriseras från A-J för att sortera dem i rätt ordning och för att inte 

blanda ihop artiklarna. De mest centrala i varje artikel, som besvarar examensarbetets syfte, 

antecknas i ett dokument och benämns nyckelfynd (Evans, 2002). Genom upprepad läsning 

uppmärksammas nyckelfynden som markeras tydligt i texten med markeringsfärg för text i 

Word dokumentet med olika färger. Det används olika färger för att sedan lättare identifiera 

likheter respektive skillnader i nyckelfynden. De utvalda nyckelfynden förs sedan samman i 

ett Word dokument. I Word dokumentet förs nyckelfynden samman med likadana teman 

som framkom ifrån artiklarnas resultat. Totalt framkom 134 nyckelfynd ur de samlade 

nyckelfynden.  

I det tredje steget av analysmetoden granskas nyckelfyndens likheter och olikheter för att se 

hur dessa är relaterade till varandra. Enligt Evans (2002) sker det en förfining av de teman 

och subteman som växer fram. Utifrån de likheter och olikheter som kom fram i analysen 

delas de första upp i teman, därefter delas de upp i subteman. För att detta ska bli så bra som 

möjligt flyttas nyckelfynden runt. Vissa subteman slogs även samman då det visar sig att 

beskriva likadana upplevelser. Även rubriker på de teman och subteman som uppkom ändras 

flera gånger under analysens gång, för att få en rättvis bild av resultatet och hur de svarar på 

syftet. Slutligen framkom det tre teman och sex subteman för examensarbetets resultat. I det 

fjärde och sista steget i analysen var syftet att beskriva det analyserade fenomenet i en 

fortlöpande text. Klargöra de framkomna teman och subteman, för att framställningen ska bli 

så noggrann som möjligt. Examensarbetets resultat förstärks med citat från artiklarna under 

varje subteman. Tabell 1 presenterar exempel på analysprocessen. Temat står generellt som 

rubrik i resultatet och subteman som underrubrik i examensarbetet. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen tema och subtema  

Nyckelfynd  Tema  Subtema  
 
‘‘Knowing what they like, what 
they don’t, a little about their 
history. It’s very good to know 
if somebody didn’t like 
something, you don’t talk about 
it. Or what they worked at’’ 
(Colomer & de Vires, 2016). 

 

 
 
 
          
 
 

 
 
 
Att se personer genom 
livsberättelser  

 
’’Because then we know a little 
more what they [can and what 
they cannot], and what we 
should not ask them to do, and 
what we should in a sense get 
them to get cracking with then’’ 
(Aasgaard, Fagerstrom  
& Lindmark, 2014). 

 

          Förtrogenhet  
 
 
Att synliggöra personer i 
omvårdnad  

 

5 ETISKA ÖVERVÄGANDE  

Examensarbetet utförs i enlighet med CODEX (2015) etiska riktlinjer och lagar för forskning. 

CODEX har intresset att genom länksamlingar och introducerande texter ge tillgång och 

kännedom om lagar, centrala regelverk och etiska riktlinjer som reglerar och ställa etiska 

krav på forskningsprocessen. De inkluderade studierna är Peer Review detta innebär att de 

utvalda artiklarna är vetenskaplig publicerade och etiskt undersökta. Det inkluderade 

studierna har inte förfalskats, förvridits eller plagierats. De har även granskats enligt Friberg 

(2015) granskningsmall med ett öppet och kritiskt förhållningssätt för att stärka och försäkra 

studiernas kvalitet. CODEX (2015) beskriver att det är viktigt att ha god referenshantering 

för att nogsamt visa vem säger vad och ur vilken studie texten har framkommit. Därmed har 

American Psycological Association (2016) APA-style använts, för att undvika plagiering och 

säkra källhänvisningen. 

6 RESULTAT  

Ur analysen av de vetenskapliga artiklarna att beskriva omvårdnadspersonalens upplevelser 

av personcentrerad omvårdnad till personer med demenssjukdom, framkom resultatet med 



12 

tre teman och sex subteman. Citat användes under varje subteman för att förstärka 

resultatets innehåll ytterligare. Tabell 2 presenterar samtliga teman och subteman.  

Tabell 2. Resultat i form av huvudtema och subtema  

Tema  subteman 
 
 
Förtrogenhet 

 

• Att se personer genom 
livsberättelser  

• Att synliggöra personer i omvårdnad 
 
Förtroende  
 

 

• Att skapa relation  

• Att samarbeta i ett team 
 

 
Påfrestningar 
 

• Att förstå  

• Att ta sig tid  

 

6.1 Förtrogenhet  

Personcentrerad omvårdnad för personer med demenssjukdom kan medföra att 

omvårdnadspersonalens upplever, kännedom om personer är som ett betydelsefullt redskap. 

Upplevelserna medför ett holistiskt perspektiv för omvårdnadspersonalen, det bidrar till att 

sätta fokus på personer med demenssjukdom och inte sjukdomen. Detta leder även till 

upplevelser av att synliggöra personer i omvårdnad. Upplevelser av att tillämpa 

personcentrerad omvårdnad underlättas genom att personer kan utföra saker de gjort innan 

sjukdomen. Ur temat Förtrogenhet kan följande subteman urskiljas: Att se personer genom 

livsberättelser och Att synliggöra personer i omvårdnaden.  

6.1.1 Att se personer genom livsberättelser  

Förtrogenhet upplevs som att se personer genom livsberättelser. Dessa upplevelser är 

betydelsefullt eftersom kunskap om personer med demenssjukdoms livsberättelser, är 

grundläggande för att tillhandahålla personcentrerad omvårdnad (Aasgaard et al., 2014; 

Chenoweth et al., 2015; Colomer & de Vires, 2016; Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay 

2010; Hunter, Hadjistavropoulos & Kaasalainen, 2016; Ross, Tod & Clarke, 2015; Kontos, 

Mitchelle, Mistry & Ballon, 2010). Omvårdnadspersonalen upplever att anhöriga är källan till 

informationen om personers livsberättelser. De beskriver att anhöriga är de enda personerna 

som har kunskap om individernas tidigare liv (Chenoweth et al., 2015; Edvardsson et al., 

2010; Kontos et al., 2010; Ross et al., 2015; Smyth, Bentham, Jenkins & Oyebode, 2015).  

“(W)e give her coffee, and then the daughter came and said ‘‘she’s English, she likes tea! She 

always have tea!’’ You know, so… sometimes we are doing this complete opposite of what they 

really want or what they’re used to’’ (Kontos et al., 2010, s.163). 
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Omvårdnadspersonalen upplever att det är ytterst viktigt att lyssna och förstå 

livsberättelserna (Smythe et al., 2015; Colomer & de Vires, 2016). Personer med 

demenssjukdoms livsberättelser upplevs personligt och värdefullt för omvårdnadspersonalen 

(Hunter et al., 2016). Samarbetet med anhöriga uppfattas positivt, eftersom de insamlade 

informationen om individerna kan föras in i vårdplaner och användas aktivt i omvårdnaden. 

Omvårdnadspersonalen kan även informera anhöriga om vård förändringar och 

vårdplaneringar, vilket upplevs vara värdefullt för alla parter och en del i personcentrerad 

omvårdnad (Chenoweth et al., 2015; Edvardsson et al., 2010).  

Förtrogenhet upplevs som tidigare nämnts, genom livsberättelser, som förmedlar vem 

personerna var innan sjukdomen, hur de levt sitt liv, vilka värderingar de haft och vilka val de 

tagit i sina liv (Aasgaard et al., 2014; Chenoweth et al. 2015; Colomer & de Vires, 2016; 

Hunter et al. 2016; Edvardsson et al. 2010; Ross et al., 2015; Kontos et al. 2010).‘‘Knowing 

what they like, what they don’t, a little about their history. It’s very good to know if somebody didn’t 

like something, you don’t talk about it. Or what they worked at’’ (Colomer & de Vires, 2016. s.1164). 

Personcentrerad omvårdnad synliggör personerna genom livsberättelser, vilket upplevs 

positivt av omvårdnadspersonalen. Därav börjar omvårdnadspersonalen att se personerna i 

ett annat ljus och delar kunskapen mellan varandra (Røsvik, Kirkevold, Engdal, Brooker & 

Krikevold, 2011). Att sätta personer i fokus, inte sjukdomen upplevs betydelsefullt i 

förbindelse med förtrogenhet och personcentrerad omvårdnad (Edvardsson et al. 2010; Ross 

et al., 2015). Att se personer genom livsberättelser upplevs även som ett sätt att bevara 

personer med demenssjukdoms personlighet och tidigare liv trots sjukdomen (Aasgaard et 

al., 2014: Colomer & de Vires, 2016: Edvardsson et al., 2010: Hunter et al., 2016). 

6.1.2 Att synliggöra personer i omvårdnad   

Att synliggöra personer med demenssjukdom, är upplevelser av förtrogenhet som 

personcentrerad omvårdnad medför för omvårdnadspersonalen. Upplevelser av ingående 

kännedom om personer med demenssjukdom, bidrar till att personer kan göra saker de gjort 

innan sjukdomen (Aasgaard et al., 2014; Chenoweth et al., 2015; Colomer & de Vires, 2016; 

Edvardsson et al., 2010; Hunter et al., 2016; Ross et al., 2015; Kontos et al., 2010; Smyth et 

al., 2015). Omvårdnadspersonalen uppger att förtrogenhet medför upplevelser av att nyckeln 

till personcentrerad omvårdnad, är att involvera och synliggöra personer i omvårdnaden.  

Förmågan att ta hand om sig själv i sin egen nivå av omvårdnad, genom att uppmuntra 

personer till att göra så mycket som möjligt själv upplevs betydelsefullt i samband med 

förtrogenhet (Aasgaard et al., 2014; Chenoweth et al., 2015; Edvardsson et al., 2010; Hunter 

et al., 2016; Smyth et al., 2015). Förmågan att ta hand om sig själv i sin egen nivå av 

omvårdnad, uppfattas mer personcentrerad och individuellt för omvårdnadspersonalen 

(Chenoweth et al., 2015; Edvardsson et al., 2010; Smyth et al., 2015). Upplevelser av att 

synliggöra personer individuellt är betydelsefullt, eftersom varje person är unik och en del i 

upplevelser av förtrogenhet och personcentrerad omvårdnad (Edvardsson et al., 2010; 

Colomer & de Vires, 2016). ’’Because then we know a little more what they [can and what they 

cannot], and what we should not ask them to do, and what we should in a sense get them to get 

cracking with then’’ (Aasgaard et al., 2014. s.233).  Upplevelser av förtrogenhet för 

omvårdnadspersonalen framkom genom att ha anpassningsbara rutiner, i relation till 
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vårduppgift och vårdaktiviteter för att synliggöra personer i omvårdnaden (Colomer & de 

Vires, 2016; Edvardsson et al., 2010; Hunter et al., 2016; Ross et al., 2015; Smyth et al., 

2015). 

Förtrogenhet upplevs som tidigare nämnts genom att tillhandahålla anpassningsbara rutiner 

och meningsfulla aktiviteter, för personer med demenssjukdom som är avgörande för 

personcentrerad omvårdnad. Till följd av detta upplever omvårdnadspersonalen att de kan 

synliggöra individerna i omvårdnaden. Detta anses inte bara meningsfullt innehåll på dagen, 

utan även att förtrogenhet bidrar till att personer kan göra saker de gjort innan sjukdomen 

och att deras behov tillfredsställs (Aasgaard et al., 2014; Chenoweth et al., 2015; Colomer & 

de Vires, 2016; Edvardsson et al., 2010; Hunter et al., 2016; Ross et al., 2015; Kontos et al., 

2010; Smyth et al., 2015). Upplevelser av förtrogenhet innebär att respektera personer och 

deras åsikter, respektera deras önskemål och behov, för att bättre synliggöra dem i 

omvårdnaden. Omvårdnadspersonalen anser att personcentrerad omvårdnad blir då 

tydligare och mer konsekvent (Aasgaard et al., 2014; Colomer & de Vires, 2016; Ross et al., 

2015; Kontos et al., 2010;). Omvårdnadspersonalen uppger även att respekt för personers 

önskemål och låt dem ta egna beslut är en viktig del i personcentrerad omvårdnaden. Det är 

dessutom angeläget att se till att personer inte gör något som drabbar den egna eller 

omgivningens hälsa (Hayajneh & Shehadeh, 2014). Att ge mer frihet och val i omvårdnaden 

upplevs tydligt i samband med förtrogenhet, för båda parter (Chenoweth et al., 2015). 

Omvårdnadspersonalen berättar att kärnan i personcentrerad omvårdnad upplevs genom 

förtrogenhet av att främja fortsättning av sig själv och ett värdigt liv (Chenoweth et al., 2015; 

Edvardsson et al., 2010).  

6.2 Förtroende 

Upplevelser av personcentrerad omvårdnad till personer med demenssjukdom visar sig 

genom förtroende. Förtroende mellan omvårdnadspersonalen och personer med 

demenssjukdom betraktas betydelsefullt för att komma personer nära och kunna förstå dem. 

Upplevelser av att ha förtroende mellan omvårdnadspersonalen anses även vara en viktig del 

i personcentrerad omvårdnad. Detta leder till att omvårdnadspersonalen samarbetar bättre 

som ett team. Därmed upplevs förtroende, ett viktigt redskap inom personcentrerad 

omvårdnad. Ur temat förtroende kunde följande subteman urskiljas; Att skapa relation och 

Att samarbeta i ett team.  

6.2.1 Att skapa relation  

Omvårdnadspersonalens upplevelser av förtroende anses vara viktiga för relationer. 

Upplevelser av förtroendefulla relationer behövs för att förverkliga personcentrerad 

omvårdnad. Omvårdnadspersonalen beskriver även att en del i personcentrerad omvårdnad 

är att skapa relation med personerna (Aasgaard et al., 2014; Colomer & de Vires, 2016; 

Hayajneh & Shehadeh, 2014; Hunter et al., 2016; Ross et al., 2015). Omvårdnadspersonalen 

upplever att en del i förtroendet är att vara vänlig och tillmötesgående för att börja bygga en 

relation och därigenom förverkliga den personcentrerade omvårdnaden (Ross et al., 2015).  
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Upplevelser av förtroende innebär att tillåta sig bli berörd, inte ha dömande 

tillvägagångssätt, att bry sig om den andre, att vara ansvarfull, flexibel och verkligt 

intresserad. Vidare beskrivs det även att visa respekt och sympati för subjektiva upplevelser, 

är viktigt för att skapa relationer (Smythe et al., 2015; Colomer & de Vires, 2016).  

Upplevelser av förtroende som tidigare nämnts, är betydelsefullt, för att bygga en relation. 

Det är viktigt att komma personer nära, genom att utveckla relation kan personer med 

demenssjukdom acceptera den omvårdnad som erbjuds påtalar omvårdnadspersonalen. De 

upplever att det måste skapas förtroende mellan dem, så att de kan börja arbeta. 

Personcentrerad omvårdnad upplevs genom att visa förtroende för personerna, förtroendet 

ger till resultat att tillit skapas i relationen, därmed blir relationen mer säkrare och positivare 

(Aasgaard et al., 2014; Hunter et al., 2016). Omvårdnadspersonalen upplever förtroendet 

genom att visa kärlek, vara närvarande, vara lyhörd, vara uppmärksam och ta sin tid för att 

bygga en relation med personer. Detta resulterar i att omvårdnadspersonalen kan gå ett extra 

steg längre och upplevelser av personcentrerad omvårdnad till personer med 

demenssjukdom ökar (Aasgaard et al., 2014; Hunter et al., 2016; Ross et al., 2015). ’’Are we 

friends, then I say “Ok, that is fine. You can do what you want.” But we are in [the field of] professional 

health care’’ (Aasgaard et al., 2014. s. 234). Omvårdnadspersonalen upplever att inom 

personcentrerad omvårdnad är det viktigt med förtroendefulla relationer, men att 

kompetensen även påminner dem om att det är personernas omvårdnad de ska fokusera på 

(Aasgaard et al., 2014).  

6.2.2 Att samarbeta i ett team  

Personcentrerad omvårdnad medför upplevelser av förtroende, som är viktigt för att kunna 

samarbeta i ett team. För att kunna samarbeta tillsammans och vara enig i omvårdnad av 

personer, är det viktigt att ha förtroende för varandra för att förverkliga personcentrerad 

omvårdnad. Upplevelser av förtroende mellan omvårdnadspersonalen är nyckeln till att 

lyckas i personcentrerad omvårdnad, även om det ibland är svårt att komma överens. En del i 

att tillämpa personcentrerad omvårdnad är baserad på förtroende i lagarbetet upplever 

omvårdnadspersonalen (Røsvik, et al., 2011; Colomer & de Vires, 2016; Chenoweth et al., 

2015; Smythe et al., 2015; Ross et al., 2015).  

’’The staff had knowledge of what could be performed in the physical environment to make the 

situation better for her, but needed approval from the team as a whole to make the necessary 

changes in the dining room and spend the time it took to do it’’ (Røsvik et al., 2011. ss. 233).  

Upplevelser av förtroende som tidigare nämnts är viktigt för att lyckas med personcentrerad 

omvårdnad. Dessa upplevelser förbättrar samarbetet mellan omvårdnadspersonalen, och att 

samarbeta i ett team. Upplevelser av förtroende leder till att omvårdnadspersonalen är mer 

öppna med åsikter från teamet, för att göra förändringar för personerna. Detta resulterar 

även i att personcentrerad omvårdnad för personer med demenssjukdom ökar. 

Omvårdnadspersonalen upplever även att de börjar se och förstå saker och åtgärda 

förändringar ur en ny synvinkel genom att ha förtroende i teamet (Røsvik, et al., 2011). 
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 Förtroende ger upplevelser av att personcentrerad omvårdnad till personer med 

demenssjukdom förbättras, genom att arbeta verksamt tillsammans. Upplevelser av 

förtroende för varandra, medför likaså perspektiven att lära sig av varandra, olika 

arbetsmetoder, ge stöd till varandra vid svåra situationer (Chenoweth et al., 2015; Colomer & 

de Vires, 2016). Ömsesidigt stöd från kollegor beskrivs av omvårdnadspersonalen, som en 

viktig källa i trivsel. Det är viktigt att ge stöd till varandra vid svåra situationer och stödja 

varandra i att hantera stress. Det skapar känslor av tillit och förtroende (Smythe et al., 2015). 

Omvårdnadspersonalen menar att det är betydelsefullt att förstå och ha förtroende för 

varandra i lagarbetet, för att förverkliga personcentrerad omvårdnad (Ross et al., 2015). 

6.3 Påfrestning 

Personcentrerad omvårdnad upplevs som en påfrestning vid vissa situationer. Situationer 

som att förstå personer med demenssjukdoms beteende i samband med 

kommunikationshinder, upplevs påfrestande. Även situationer som att ta sig tid upplevs 

påfrestande. Eftersom omvårdnadspersonalen är medvetna om att personer med 

demenssjukdom och personcentrerad omvårdnad behöver tid och förståelse. Påfrestning 

uttrycktes i följande subteman; Att förstå, Att ta sig tid.  

6.3.1 Att förstå  

Påfrestning upplevs av omvårdnadspersonalen genom att det är svårt att förstå personer med 

demenssjukdom. De beskriver att personerna uppvisar kognitiva och funktionella 

förändringar. De kognitiva förändringarna upplevs påfrestande och beskrivs såsom 

svårigheter med minne, språk, uppfattningsförmåga och förståelse. Omvårdnadspersonalen 

beskriver att när kommunikationsförmågan är begränsad, använder personerna beteendet 

som ett sätt att uttrycka sig (Colomer & de Vires, 2016; Hunter et al., 2016; Kontos et al., 

2010). Beteendet upplevs av omvårdnadspersonalen i form av icke-verbal kommunikation, 

såsom grimaser, handrörelser, aggression, oro, leende eller utseende, som även uppleves 

påfrestande (Colomer & de Vires, 2016; Kontos et al., 2010). Omvårdnadspersonalen menar 

att personcentrerad omvårdnad fick dem att börjar reflektera allt mer över vad de kan göra 

för att förstå personernas beteende (Røsvik, et al., 2011; Kontos et al., 2010). Upplevelser av 

personcentrerad omvårdnad bistod dem att acceptera och förstå vad som uppfattas är ett 

svårt beteende och påfrestande, genom att se och försäkra personernas verklighet som de ser 

den (Hayajneh & Shehadeh, 2014). Upplevelser av personcentrerad omvårdnad har ökat 

omvårdnadspersonalens tålamod, eftersom de bättre förstår personerna och minska 

känslorna av påfrestning. Detta resulterar till att det minskar individernas missnöje, 

våldsamma beteende och motstånd, vilket upplevs påfrestande för omvårdnadspersonalen 

(Chenoweth et al., 2015; Colomer & de Vires, 2016; Kontos et al., 2010; Smythe et al., 2015). 

Genom tillämpning av personcentrerad omvårdnad känner omvårdnadspersonalen att de 

bättre kan förstå personerna, bortom demenssjukdom och dess beteende (Chenoweth et al., 

2015). Upplevelser av att tillämpa personcentrerad omvårdnad minskar känslorna av ångest 

och oro hos personerna, detta upplevs positivt av omvårdnadspersonalen och mindre 

ansträngande (Chenoweth et al., 2015; Edvardsson et al., 2010). 
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Upplevelser av påfrestning för att förstå personerna minskades även genom den verbala 

kommunikationen. Detta uppfattas vara ett sätt att minska nivåerna av förvirring, oro och 

beteendeförändringar hos personerna (Colomer & de Vires, 2016; Hayajneh & Shehadeh, 

2014; Hunter et al., 2016). Upplevelser av påfrestning reduceras genom att 

kommunikationen är grunden till personcentrerad omvårdnad, där omvårdnadspersonalen 

beskriver stegvis vad som ska utföras (Colomer & de Vires, 2016; Hayajneh & Shehadeh, 

2014). ‘‘When a client is receiving ‘good’ care or person centred care, there is a noticeable difference in 

the behaviour’’ (Colomer & de Vires, 2016. s. 1162). Upplevelser av påfrestning avtar, genom att 

tillämpa personcentrerad omvårdnad. Omvårdnadspersonalen upplever att personer är 

gladare, positiva, lugna och mer öppna mot omvårdnadspersonalen (Colomer & de Vires, 

2016; Smythe et al., 2015). 

6.3.2 Att ta sig tid  

Upplevelser av påfrestning visar sig även genom att det tar tid med personcentrerad 

omvårdnad till personer med demenssjukdom. Personerna kräver tid på grund av deras 

sjukdomsdiagnos och särskilda behov (Aasgaard et al., 2014; Colomer & de Vires, 2016; 

Røsvik et al., 2011; Smythe et al., 2015). Omvårdnadspersonalen beskriver att de är medvetna 

om att både personer med demenssjukdom och personcentrerad omvårdnad tar mycket av 

deras tid, vilket kan medföra upplevelser av påfrestning. Personer med demenssjukdom 

kunde ställa samma frågor flera gånger om under dagen, vilket upplevs tidskrävande och 

påfrestande av omvårdnadspersonalen. Upplevelser av att ta sig tid med personer är en viktig 

förutsättning för att inrätta mänskliga relationer, samarbete, stöd, förvekliga 

personcentrerad omvårdnad utifrån deras behov (Aasgaard et al., 2014; Smythe et al., 2015). 

’’don’t…rush residents because if you rush them it will affect you, it will affect me and it’s going to be a 

disaster, it takes a lot more time…don’t rush the residents because it cause agitation!’’ (Kontos et al., 

2010. s.164). Omvårdnadspersonalen upplever att desto mer tid de tillbringar med personerna 

desto mindre påfrestande känner de sig och använder tiden på ett bättre sätt (Aasgaard et al., 

2014).  

Upplevelser av att ta den tid som behövs, låta personerna känna att omvårdnadspersonalen 

är där för dem, vara lyhörd, se ansiktsuttryck, beröring, hälsningar och små gester för att 

personerna ska känna att de lägger all sin tid på dem (Colomer & de Vires, 2016; Hunter et 

al., 2016). Omvårdnadspersonalen upplever tiden som påfrestande, eftersom det avgör allt, 

om det finns utrymme för personcentrerad omvårdnad eller inte (Ross et al., 2015). Aasgaard 

et al., (2014) beskriver att omvårdnadspersonalen hävdar att professionella prioriteringar 

och användningen av tiden är kopplat till den kompetens som de förvärvat. 

Omvårdnadspersonalen beskriver att det är ganska individuellt hur personcentrerad 

omvårdnad tillämpas av varje omvårdnadspersonal, eftersom det är relaterad till attityder, 

ansträngning, förståelse och tid (Ross et al., 2015). 
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7 DISKUSSION 

I diskussionen diskuteras resultatet, återkoppling sker till tidigare forskning om hur personer 

med demenssjukdom upplevelser demenssjukdomen, även sker återkoppling till det 

vårdvetenskapliga perspektivet. Vidare diskuteras metoden och etiska övervägandena, 

därmed avslutas avsnittet med förslag på vidare forskning.  

7.1 Resultatdiskussion 

Förtrogenhet visade sig genom att synliggöra personer genom livsberättelser. Det framgick 

att omvårdnadspersonalen upplevde personcentrerad omvårdnad i form av att se personer 

genom livsberättelser. Livsberättelser är det mest centrala inom omvårdnad, där personer 

hamnar i centrum (Edvardsson, 2013). Detta styrks av Eriksson (2014) beskrivning att 

grunden för vårdarens yrkesskicklighet ligger i att hen ständigt fördjupar sina kunskaper om 

den unika människan. Enligt tidigare forskning var personernas identitet och bakgrund en 

viktig förutsättning, de beskrev att detta var signifikant på vem dem var som en person 

(Gennip et al., 2016; Behunik, 2011). Därmed var det viktigt att hålla kvar den person de var 

trotts sjukdomen. Omvårdnadspersonalens upplevelser av att få kunskaper om personernas 

tidigare liv var värdefullt. Det belyste vilken unik person denne varit.  Eriksson (2014) 

beskrivning av människan, består av en helhet av kropp, själ och ande. Helhetssynen på 

människan innefattar en helhetssyn på livet. Personer med demenssjukdom upplevde att 

livet för dem skulle förändras (Griffin et al., 2015; Johannessen & Möller, 2015). Människans 

livssituation enligt Eriksson (2005) kunde totalt förändras på olika sätt. Människans hela 

livssituation berörs på grund utav sjukdomen. Människan står då framför ett lidande som 

omfattar hela dennes livssituation, och plötsligt kan livet mer eller mindre tas ifrån personen. 

Förändringarna kunde upplevas av personer i samband med demenssjukdomen (Griffin et 

al., 2015; Johannessen & Möller, 2015). Det förändringar som sjukdomen medförde kallar 

Eriksson (2005) för sjukdomslidande, att människan lider på grund av sin sjukdom. 

Personcentrerad omvårdnad upplevdes vara ett sådant verktyg som motverkade de olika 

aspekterna av förlusterna. Sjukdomslidande bland äldre människor beskrevs som förlust av 

olika aspekter, sjukdomen kan leda till förlust av att vara som en människa (Eriksson, 2005). 

Edvardsson (2013) lyfter även upp att inom demensvården är personcentrerad omvårdnad 

viktigt, eftersom vårdaren kan riskera att se patienter som ett objekt, en sjukdom. 

Upplevelser av förtrogenhet framgick genom att se personer genom livsberättelser. Det 

förmedlades för omvårdnadspersonalen vilken unik människa personerna varit. 

Omvårdnadspersonalen upplever och ser personernas sätt att leva, att de haft sina egna 

personligheter. Upplevelser av personcentrerad omvårdnad gjorde att personerna inte 

riskerades ses som ett objekt, en sjukdom, utan som en människa med ett värdigt liv. Detta 

styrks av Eriksson (2005) som beskrev att helhetssynen på människan innefattar en 

helhetssyn på livet. Att leva är relaterad till lidande och vara människa bland andra 

människor. Vidare beskrevs det även, för att bestrida lidande behövs människan att bli sedd, 

att få viljan att leva och lusten att kämpa emot lidandet. Personcentrerad omvårdnad 

synliggjorde för omvårdnadspersonalen vem personerna var bakom demenssjukdomen. Det 

var viktigt att kunna urskilja mellan personerna och demenssjukdomen. Detta perspektiv 
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från resultat kan förstärkas med Eriksson (2014) beskrivning att en levande människa har 

livsviljan, hopp, önskningar, fantasi, tankar, känslor, tro, drömmar. Den levande människan 

är mer än de biologiska livets mening. Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskrev att se 

personer som en värdefullt och jämbördig partner i vården är nödvändigt, att sätta personer i 

centrum framför sjukdomen. 

Förtrogenhet var vägen till personcentrerad omvårdnad, omvårdnadspersonalen upplevde 

detta genom att synliggöra och involvera personerna i omvårdnaden. Detta kan speglas i 

Eriksson (2002) teori om vårdande, kärnan i alla vårdformer är densamma trots att 

uttrycksformerna varierar. Vidare att vårdande innebär ansa, leka och lära, att uppnå hälsa 

genom lekandet, detta uttrycks i att ha lust och önskningar. Önskan om att få bli behandlad 

och bemötas på ett värdefullt sätt av samhället och vården beskrevs i tidigare forskning av 

personer med demenssjukdom (Hedman et. al, 2013). Eftersom personer med 

demenssjukdom upplevde att dag för dag blev de dagliga livet svårt (Johannessen & Möller, 

2015). För att kunna behandla och bemöta personerna på ett värdefullt sätt var 

personcentrerad omvårdnad en förutsättning som framkom i resultatet. 

Omvårdnadspersonalen kunde bemöta personer individuellt och utforma omvårdnaden även 

individuellt för personerna. Detta bidrog till att personer med demenssjukdom skulle kunna 

utföra saker de gjort innan sjukdomen. Upplevelserna var överraskande med Edvardsson 

(2013) beskrivning att de flesta människor förväntar sig bli bemötta på ett värdefullt sätt. 

Vidare att personcentrerad omvårdnad kan bedömas som medmänsklig dygd, ett 

humanistiskt sätt att vara mot andra. Individuell bemötande handlar om en individuell 

approach till att utvärdera och möta människors behov och önskan (Edvardsson, 2013). 

Personer med demenssjukdom upplever att det är viktigt att ta egna besluter, eftersom det 

ger en känsla av att bli bekräftas som en person och att värdigheten inte hostas (Heggestad et 

al., 2013). Omvårdnadspersonalen upplevde även att det var viktigt i personcentrerad 

omvårdnad att respektera personerna, önskemål, åsikter, och behov, låta personerna ta egna 

besluter för att bättre kunna synliggöra dem i omvårdnaden. Eriksson (2014) beskrivning av 

att människan är hälsa, vårdaren kan inte ge hälsa åt en annan människa men kan stödja 

människan i att vara hälsa. Personerna beskrev att de blev allt mer beroende av hjälp med 

ADL och blev allt mer beroende av omvårdnadspersonalen för att klara av vardagen (Holst & 

Edberg, 2011). Det framgick i resultatet att det var betydelsefullt för omvårdnadspersonalen 

att låta personer bestämma över sin dagliga vård genom att uppmuntra dem att göra så 

mycket som möjligt själva. Detta gav omvårdnadspersonalen även förtrogenhet om hur 

mycket personer med demenssjukdom kunde utföra. Eriksson (2005) menar att värdighet är 

förbunden med den mänskliga befattningen. Människan upplever värdighet då hen kan 

fullfölja sin uppgift som människa d.v.s. kan tjäna och finns till för en annan människa. 

Omvårdnadspersonalen beskrevs som en viktig del i vardagen för att personer med 

demenssjukdom skulle uppnå målen med vardagen (Mazaheri et al., 2013). Eriksson (2005) 

menar att vårdarens uppgift är att ge personen möjlighet att uppleva sin fulla värdighet och 

att förhindra alla former av kränkning. Att bekräfta människans värdighet i vården innebär 

att ge varje person individuell vård. Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskrivning av 

sjuksköterskans uppgift är att möjliggöra för personer att leva de liv hen vill leva, trotts 

sjukdom och ohälsa. Vidare att ge vård utifrån personcentrerad omvårdnad (Socialstyrelsen, 

2010). 
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Förtroende visade sig genom att skapa förtroendefulla relationer.  Det framkom genom att 

skapa relation med personer med demenssjukdom var betydelsefullt för personcentrerad 

omvårdnad. Enligt tidigare forskning upplevde personer med demenssjukdom att de var i 

behov av hjälp för att planera och minnas (Gennip et al. 2016). Personer med 

demenssjukdom upplevde att de var i behov av omvårdnadspersonalen allt mer (Holst & 

Edberg, 2011). Eriksson (2002) menar att varje människa behöver en annan människa, 

någon som kravlöst ansar, leker och lär. Relationen upplevdes vara en viktig del i 

personcentrerad omvårdnad. Att vara fylld av godhet, låta sig bli berörd, bry sig om personer 

och visa intresse av att omvårdnadspersonalen var tillgänglig för personer uppskattades 

positivt. Detta kan förstärkas av Eriksson (2005) beskrivning av att kunna lindra lidande är 

det viktigt att skapa vårdkultur där personen känner sig välkomnad, respekterad och vårdad. 

Lidande kan lindras genom en vänlig blick, ett ord, en smekning eller något annat som är ett 

uttryck för en ärlig känsla av medlidande. Lidande kunde visa sig i tidigare forskning genom 

att det sociala nätverket minskade med tiden, eftersom de blev allt mer svårare att hålla 

samtal och sällskapa med en grupp av människor (Johannessen & Möller, 2015). 

Omvårdnadspersonalen upplevde att personer med demenssjukdom behöver känna sig 

älskade och synliga, enligt Eriksson (2005) behöver en människa kärlekshandlingar om och 

om igen. Vårdare kan försöka lindra lidandet genom att konkret göra någonting för personen, 

och dels genom att finnas till hands och gå in i en relation. Moyle et al. (2011) beskrev att 

personer med demenssjukdoms välmående och livskvalité kunde bli bättre om deras sociala 

behov tillgodoses. Det var därför viktigt med mänskliga relationer. Upplevelser av att kunna 

bygga relation och komma personer nära, eftersom det skapades tillit i relationen mellan två 

parter. Detta resulterade i att personer med demenssjukdomen hade tillit och kunde 

acceptera de omvårdnad som erbjöds. Detta kan styrkas av Eriksson (2002) att ansning är ett 

uttryck för vänskap, att man vill väl den andra personen. Det kännetecknas av värme, närhet 

och beröring.  Ansningens övergripande syfte, är det kroppsliga välbehaget, den fulländade 

tillfredställelsen och njutningen, utgör en livgivande källa för växt och utveckling. 

Omvårdnadspersonalen upplevde att omvårdnaden blev mer säker, positivare med 

personcentrerad omvårdnad, Eriksson (2002) menar att god hälsa är ett resultat av mycket 

ansning. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982;763) är det betydelsefullt att 

främja goda kontakter mellan patienter och hälso-och sjukvårdspersonalen och att vara lätta 

befintliga för patienter. 

Förtroende var viktigt för att kunna samarbeta i ett team. Upplevelser av personcentrerad 

omvårdnad handlade om att ha förtroende för varandra i teamet. Omvårdnadspersonalen 

ansågs för personer med demenssjukdomen en viktig del i vardagen (Heggestad et al., 2013). 

Det är viktigt för omvårdnadspersonalen att avlägsna vårdlidande, enligt Eriksson (2005) 

kan de lidande upplevas i följd av vård och/eller behandling, eller brister hos vårdaren. Det 

är omvårdnadspersonalens uppgift att lindra lidande. Resultatet visade att 

omvårdnadspersonalen upptäckte att personer med demenssjukdom blev mer positiva, 

genom att omvårdnadspersonalen vara överens i omvårdnad och tillämpade personcentrerad 

omvårdnad. Eriksson (2002) menar att vårdande som helhet är ett mångfasetterat skeende. 

Det ingår i vårdarnas yrkeskompetens att kunna balansera tendenser till oberoende och 

samarbete på olika plan. Personer med demenssjukdom upplevde att trots sjukdom var det 

viktigt att få styra sin dag och kunna ta beslut. Men i vissa fall begränsades besluten på grund 
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av sjukdomen, detta gjorde att omvårdnadspersonalen tog mer beslut (Heggestad et al., 

2013). Socialstyrelsen (2010) menade att multiprofessionellt teamarbete behövs för vård av 

personer med demenssjukdom. Multiprofessionellt arbete syftar till kontinuitet i vården och 

omsorgen, att underlätta bedömningar som kräver flera perspektiv eller kompetenser, att 

finna problem och hitta lösningar samt att personens behov av vård och omsorg tillgodoses 

ut ett helhetsperspektiv. Det behövs flera yrkesgrupper vid vård av personer med 

demenssjukdom, det kan variera vilka som ska delta i det multiprofessionella arbetet. 

Omvårdnadspersonalen lärde sig ifrån varandra att hantera olika situationer på olika sätt. 

Vidare att omvårdnadspersonalen kunde förstå varandra bättre och stötta varandra, för att 

kunna göra förändring för personer med demenssjukdom. Heggestad et al. (2013) beskrev att 

personer med demenssjukdom upplevde även att det varierar på omvårdnadspersonalen, det 

fanns bra och mindre bra omvårdnadspersonal. Den bra omvårdnadspersonalen beskrevs 

genom att de engagerade sig i personer, tog sig tid, var lyhörda (Heggestad et al., 2013). 

Eriksson (2002) menar att vårdlidandet beror på avsaknad av reflektion och bristande 

kunskap om mänskligt lidande. Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskrev att 

sjuksköterskans ansvar är genom sin kompetens och omvårdnadsansvar ge inspiration och 

leda arbetet i arbetsgruppen. Detta kunde ske genom en ständig dialog i arbetsgruppen om 

hur värdegrund och personcentrerad omvårdnad kunde förverkligas i den dagliga vård och 

omsorgen. 

Påfrestning medförde upplevelser av att förstå personer med demenssjukdom. Personer med 

demenssjukdom beskrev att det var svårt i vissa situationer att förklara för 

omvårdnadspersonalen vad som var felet (Johannessen & Möller, 2015). Detta lyfts av 

Eriksson (2005) som beskriver att lidande kan upplevas i relation till själva vårdsituationen, 

som kallas för vårdlidande. Vårdarens uppgift är att ge patienten möjlighet att uppleva sin 

fulla värdighet och att förhindra alla former av kränkning. Personcentrerad omvårdnad 

upplevdes var ett verktyg för omvårdnadspersonalen att reflektera över svåra situationer och 

reducera kränkning av personernas värde. Personernas värde kan reduceras genom Eriksson 

(2005) som menar att vårdaren kan lindra personen lidande genom att finnas där för 

personen, samtala och få dela med sig, förmedla hopp men också dela hopplösheten. 

Personer med demenssjukdom lyfter att det är viktigt att ha omvårdnadspersonal som tar 

hänsyn till deras åsikter och är lyhörd (Heggestad et al., 2013). Personcentrerad omvårdnad 

var ett redskap som förtydligade vad som var en svår situation och svår beteende hos 

personer med demenssjukdom. Personcentrerad omvårdnad hade utvecklat 

omvårdnadspersonalens perspektiv i att förstå innebörden på personernas beteenden för att 

kunna förstå dem. Att kunna göra omvårdnadspersonalen förstådda var viktigt för personer 

med demenssjukdom, eftersom de kunde ta egna besluter och önskemål för att uppnå en 

livskvalitet (Heggestad et al., 2013). Enligt Eriksson (1996) är hälsa ett integrerat tillstånd av 

sundhet, friskhet och välbefinnande. En objektiv dimension av hälsan kan innefatta frihet 

från yttringar på ohälsa, jämviktstillstånd och rollbeteende. Den subjektiva dimensionen kan 

innefatta känslan av välbefinnande och andlig oro (Eriksson, 2014). Trots upplevelser av 

påfrestning upplevdes personcentrerad omvårdnad påtagligt. Eftersom personcentrerad 

omvårdnads inverkan på personer med demenssjukdom gjorde att personerna responderade 

positivt.   
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Att ta sig tid var en annan upplevelse av påfrestning, omvårdnadspersonalen var medvetna 

om att både personer med demenssjukdom och personcentrerad omvårdnad kräver tid. 

Eriksson (2005) beskrivning att utebliven vård oftast inkluderar en kränkning människans 

värdighet och är även ett sätt att utöva makt över en maktlös. Det kan bero på bristande 

förmåga att se och bedöma vad personen behöver. Heggestad et al. (2013) beskrev att 

personer med demenssjukdom syftade till att de det är viktigt att omvårdnadspersonalen har 

tid för dem. För att dessa personer ska kunna uttrycka sina behov och önskemål (Heggestad 

et al., 2013). Omvårdnadspersonalen upplevde att ta sig tid med personer med 

demenssjukdom och att ta den tiden som behövs, för att tillämpa personcentrerad 

omvårdnad är viktigt. Att ta sig tid är betydelsefullt för personer med demenssjukdom. Det 

uppvisar att någon finns där för personerna och att någon tar sig tid. Detta styrks av Eriksson 

(2014) beskrivning att helhetssynen på människan innefattar helhetssyn på livet. Vården 

bygger på tilltro till människans egna möjligheter till växt och utveckling. Att våga möta den 

människa som lider, att våga stanna kvar och att våga ge något av oss själva. 

Omvårdnadspersonalen upplevde att det är tiden som avgör allt, ifall det finns tid för 

personcentrerad omvårdnad eller inte.  

7.2 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva omvårdnadspersonalens upplevelser av personcentrerad 

omvårdnad till personer med demenssjukdom. Den metod som valdes till detta 

examensarbete var en systematisk litteraturstudie av vetenskapliga artiklar. Analysen för 

examensarbetet var enligt Evans (2002) beskrivande syntes med kvalitativ ansats. Styrkan 

med att använda kvalitativ metod till detta examensarbete var att det skapade en 

genomgripande inblick i omvårdnadspersonalens upplevelser av personcentrerad 

omvårdnad. För att få en djupare insikt av omvårdnadspersonalens upplevelser, ansågs en 

kvalitativ metod vara mest relevant och tillförlitlig. Valet av kvalitativa studier syftade till att 

skapa förståelse för upplevelser (Friberg, 2015). Detta skapade en djupare insikt i 

omvårdnadspersonalens upplevelser, för att bättre kunna förstå innebörden för 

personcentrerad omvårdnad till personer med demenssjukdom. Ett alternativ av metod som 

skulle vara passande för detta examensarbete, skulle vara empirisk studie med intervjuer. 

Dock behövs det tid och förberedelser för att genomföra detta, därmed valdes den metoden 

bort.  

Artiklarna söktes i två olika databaser CHINAL Plus och PsykINFO. Det har även sökts i 

andra databaser t.ex. pubMed, SveMed+, men inga nya fynd gjordes. Ämnessökord 

identifierades utifrån examensarbetets syfte. För att kunna erhålla omvårdnadspersonalens 

upplevelser användes ämnessökord såsom’’ patient-centred care’’, ’’person-centred care’’, 

’’nursing personnel’’ och ’’dementia’’, för att kunna besvara på examensarbetets syfte. Dock 

exkluderades ett flertal artiklar som inte svarade på examensarbetets syfte. Sökningen skedde 

inte med full text och andra urvalsbegränsningar eftersom att det gick att beställa artiklar 

från Mälardalens högskolebiblioteket. De artiklar som inte fanns med full text beställdes från 

högskolans bibliotek men dessa exkluderades. Eftersom fokuset inte var desamma som 

examensarbetet. Sökningen skedde på samma sätt med samma sökord i båda databaserna, 
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men detta redovisas inte i artikelmatrisen, då inga nya fynd gjordes. Sökningsprocessen 

gjordes ett flertal gånger under januari-mars månad för att hitta relevanta artiklar. 

Att använda inklusionskriterier, exklusionskriterier och det perspektiv som examensarbetets 

resultat skulle utgå ifrån användes vid artikelsökningen, kan ses som en styrka i 

examensarbetet. Enligt Polit och Beck (2012) ökar det examensarbetets resultat av 

tillförlitlighet och överförbarhet. Det artiklar som inkluderades i analysen var inte äldre än 

sju år. Det tyder på att det aktuella vetenskapliga artiklarna användes, detta styrker även 

examensarbetets tillförlitlighet. En svaghet i examensarbetet var att en del av studierna 

innehöll annat perspektiv också än enbart omvårdnadspersonalens perspektiv. Dock valdes 

artiklarna att inkluderas för att de ansågs betydelsefulla för examensarbetets resultat, och att 

det var begränsad med artiklar. Detta påverkade inte examensarbetet eftersom perspektiven 

gick att urskilja. Det framkom i artikelmatrisen att sjuksköterskorna som deltog var något 

mindre än undersköterskor som deltog. Det framkom inte några annorlunda eller olikheter i 

perspektiven, därmed har det inte påverkat analysarbetet, vilket kan ses som en styrka. En 

annan svaghet i examensarbetet var att vissa av studiernas syfte inte var enigt med 

examensarbetets syfte. Trotts detta valdes det att inkludera i examensarbetet, eftersom 

studiernas resultat var betydelsefullt för examensarbetets resultat, och kunde besvara syftet. 

De inkluderade studierna som valdes för denna examensarbetet, var genomförda i 

Australien, Irland, Norge, Storbritannien, Kanada, Jordanien. Polit och Beck (2012) menar 

att överförbarhet innebär att informationen kan överföras och utföras på likande sätt på 

andra miljöer och grupper av människor.  

Metoden beskrevs utförligt vilket styrker tillförlitligheten i detta examensarbetet. Polit och 

Beck (2012) menar att studierna har tillförlitligheten om det går att upprepa och då ge 

samma resultat. Bilagor med tabeller användes för att vara mer tydligt och konsekvent och 

göra analysen mer överblickbart. Artiklarna granskades enligt Fribergs (2015) 

granskningsmall för att säkerställa artiklarnas kvalité, för att sedan kunna använda det i 

examensarbetet. Polit och Beck (2012) menar att trovärdighet handlar om tillitsfull 

information och att dess innehåll och att tolkningen är pålitlig. En poängskala utpräglades 

(från låg, medel, till hög kvalitet). Detta hade betydelse för att läsaren ska förstå 

bedömningsprocessen (Bilaga C). En artikel hade otydligt syfte men valdes att inkluderas i 

examensarbetet, med tanke på att den besvarade examensarbetets syfte.  

Dataanalysen genomfördes med systematisk litteraturanalys ur beskrivande syntes enligt 

Evans (2002). Med beskrivande syntes var målet att inte omtolka artiklarnas resultat, 

därmed var det viktigt att sammanfatta och skriva exakt vad som uttrycktes och stod i 

resultaten. Google translate användes för att översätta engelska artiklar till svenska för att 

lättare förstå. Men det var viktigt att uppmärksamma översättningsfel och misstolkningar i 

grammatiken som gjordes i Google translate. Därmed lästes den svenska översättningstexten   

och jämfördes med den engelska texten. Teman och subteman omformulerades ett flertal 

gånger under examensarbetets gång. Formuleringen av teman och subteman samt 

undersökningen av nyckelfynd genomfördes noggrant för att förbättra examensarbetets 

giltighet. Polit och Beck (2012) beskriver giltighet det som uppträder i en studie när den 

förmedlar uppfattningen hos aktörerna som den är upplevd. På detta sätt får läsaren en 

djupare upplevelse av texten.  
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Svagheten i examensarbetet har varit att examensarbetets författare varit ensam i 

analysprocessen och genomfört analysen ett flertal gånger själv. Syftet med detta var att det 

inte fanns någon samarbetspartner att diskutera examensarbetet med och kunna se 

examensarbetets helhet med ytterligare två ögon.  

7.3 Etisk diskussion 

Trotts att uppsatsförfattaren varit själv under examensarbetets gång har inga etiska problem 

uppkommit. Hänsyn har tigits till CODEX (2015) riktlinjer och regler för forskning avseende 

forskningsprocessen. Artiklar som har inkluderats i examensarbetet har inte plagierats eller 

omtolkats, trotts att författaren har varit medveten om att Google translate kan översätta 

grammatisk fel, har även detta tagit hänsyn till. Trotts att uppsatsförfattaren har varit själv 

har hen försökt att hålla ordning på alla tio artiklarna, för att inte blanda ihop de, eller 

misstolka något som inte står med i artiklarna. Peer-Reviewed användes i databaserna för att 

få vetenskapliga artiklar, de har även kritiskt granskats utifrån Friberg (2015) 

granskningsmall, för att bedöma artiklarnas kvalité. Därmed är artiklarna inte förfalskade, 

felaktiga eller plagiat. Artiklarna har läst ett flertal gånger både för att få en överblick på vad 

de handlar om och för analysen. Eftersom analysen gjordes ett flertal gånger var det viktigt 

att undvika misstolkningar.  

7.4 Förslag till vidare forskning 

Resultat som framkom i examensarbetet är betydelsefullt att forska vidare kring personer 

med tidigt debut av demenssjukdoms upplevelser av personcentrerad omvårdnad. Vidare att 

mer forskning kring omvårdnadspersonalens upplevelser av personcentrerad omvårdnad och 

dess inverkan på omvårdnaden av personer med demenssjukdom. Slutligen att det forskas 

mer vad sjuksköterskan upplever personcentrerad omvårdnad genom att arbeta 

multiprofessionellt med andra yrkesparter för personer med demenssjukdom. Det 

multiprofessionella teamarbetet kan utveckla den personcentrerade omvårdnaden, och att 

upplevelser av detta är viktigt att beforska.   

8 SLUTSATS 

Det är betydelsefullt för omvårdnadspersonalen att ha kunskap om personcentrerad 

omvårdnad, och dess inverkan på arbetet med personer med demenssjukdom. Att ha 

kunskap om personcentrerad omvårdnad leder det till att omvårdnadspersonalen bättre kan 

hantera personerna. Det är betydelsefullt för omvårdnadspersonalen att ta hänsyn till 

personerna, se dem individuellt och ta hänsyn till deras behov. Omvårdnadspersonalen ska 

även kunna vara lyhörd och ge stöd vid svåra situationer. Personcentrerad omvårdnad för 
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personer med demenssjukdom medverkar till att personerna kan leva det liv de gjort innan 

sjukdomen, uppleva välbefinnande och känna sig trygga och ha tillit.  
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BILAGA A; SÖKMATRIS 

Databas  Sökord  Urval  Träffa
r 

Lästa 
abstra
kt  

Lästa 
artikla
r  

Exkludera
de artiklar  

Inkluderad
e artiklar  

CHINAL 
plus 

Person-
centred 
care AND 
dementia 
AND 
nursing 
personnel
* 

Peer 
reviewed 
2007-
2017 

31 10 
 
 

7 27 The 
experience of 
staff in 
specialist 
mental health 
service in 
relation to 
development 
of skills for 
the provision 
of person 
centred care 
for people 
with 
dementia.  
 
Promoting a 
continuation 
of self and 
normality; 
person-
centred care 
as described 
by people 
with 
dementia, 
their family 
members and 
aged care 
staff. 
 
A model for 
using the 
VIPS 
framework 
for person-
centred care 
for persons 
with 
dementia in 
nursing 
homes; a 
qualitative 
evaluative 
study 
 
Using drama 
to improve 
person-
centred 



 2  

dementia 
care.  

 Person-
centred 
care AND 
dementia 
or 
alzheimer
s AND 
nurse* 

 44 15 6 42 The impact of 
adopting 
person-
centred care 
approach for 
people with 
Alzheimer´s 
on 
professional 
caregivers´ 
burden; An 
interventional 
study.  
 
Understandin
g and 
achieving 
person-
centred care; 
the nurse 
perspective 

 Person-
centred 
care AND 
dementia 
or 
alzheimer
s AND 
nurse or 
nursing 
AND 
qualitativ
e study 

Peer 
rewied, 
2007-
2017 

27 15 5 26 A qualitative 
study of 
nursing 
assistans’ 
awareness of 
person-
centred 
approaches to 
dementia care 
 
 

 Patient-
centered 
care AND 
dementia 
AND 
nurse 
experienc
es or 
perceptio
ns or 
attitude 
AND 
qualitativ
e study 

Peer 
Reviewe
d 2007-
2017 

38 12 5 37 Nurses 
‘Experiences 
of providing 
care to 
Dementia 
Patients 
Through 
Home Health 
Care; After 
Further 
Training and 
Reorganizatio
n of Nursing 
Resources.  
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 Person-
centered 
care AND 
dementia 
AND 
nursing  
 

Peer 
Reviewe
d, 2007-
2017 

56 12 3 55 PerCEN trial 
participant 
perspectives 
on the 
implementati
on and 
outcomes of 
person-
centered 
dementia care 
and 
environments 

PsycINF
O 

Person-
centred 
care AND 
dementia 
Care 
assistant* 

Peer 
Reviewe
d, 2007-
2017 

7 7 3 6 Person-
centred 
dementia 
care; A reality 
check in two 
nursing 
homes in 
Ireland.  
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BILAGA B; ARTIKELMATRIS  

Titel syfte Metod  Resultat   Kvalit
é  

Titel; 
Promoting a 
continuation of 
self and 
normality; 
person-centred 
care as described 
by people with 
dementia, their 
family members 
and aged care 
staff 
 
Författare; 
Edvardsson et al.  
 
Tidskrift; 
Journal of 
Clinical Nursing 
 
Årtal; 2010 
 
Land; 
Australien  

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva upplevelser 
av personcentrerad 
omvårdnad inom 
äldrevården.  
 

Metod; kvalitativ 
metod  
Urval; intervjuer 
med 37 
sjuksköterskor och 
undersköterskor, 11 
patienter och 19 
anhöriga  
 
Datainsamling; 
Intervjuer, både 
individuellt och i 
fokusgrupper. 
 
Dataanalys; Data 
tolkades genom 
innehållsanalys  

Resultaten 
identifierar kärnan i 
personcentrerad 
omvårdnad var att 
främja en 
fortsättning av sig 
själv och normalitet. 
Fem teman kom 
upp; känna 
personen, 
välkomma familjen, 
tillhandahålla 
meningsfulla 
aktiviteter, att vara i 
en personlig miljö 
och uppleva 
flexibilitet och 
kontinuitet.  

A Hög 

Titel; 
 Person-centred 
dementia care; A 
reality check in 
two nursing 
homes in 
Ireland.  
 
Författare; 
Colomer, J., & de 
Vires, J. 
 
Tidskrift; 
Dementia; The 
International 
Journal of Social 
Research And 
Practice 
 
Årtal; 2016 
 
Land; Irland  

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva 
undersköterskors 
perspektiv och 
upplevelser av 
personcentrerad 
omvårdnad på 
vårdhemmet.  
 
 

Metod; Kvalitativ 
metod med.  
 
Urval; totalt 
deltog 13 
undersköterskor.  
 
Datainsamling; 
data samlades in 
via 
semistrukturerade 
intervjuer.  
 
Dataanalys; 
tematisk analys. 

Resultaten 
identifierade att 
kunskapen om 
personcentrerad var 
begränsad. Men 
undersköterskorna 
beskrev god 
omvårdnad som 
hand I hand med 
personcentrerad 
vård. De centrala 
principerna togs 
upp, respekt, 
autonomi, 
personens 
önskemål, integritet 
och värdighet. Dem 
upplevde att 
demensvården är 
tidskrävande och 
anhöriga har höga 
förväntningar av 
vården.  

B Hög  

Titel; Nurses` 
experiences of 
providing care to 
dementia 
patients through 

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva 
omvårdnadspersona
lens upplevelser av 

Metod; Kvalitativ 
och beskrivande 
ansats.  
 

Resultatet 
presenteras som ett 
tema, upplevelsen 
av att göra ett bra 
jobb och 

C Hög 
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home health 
care; After 
further training 
and 
reorganization of 
nursing 
resources. 
 
Författare; 
Aasgaard, H. S., 
Fagerstrom, L., 
& Landmark, B. 
 
Tidskrift; 
Home Health 
Care 
Management & 
Practice 
 
Årtal; (2014). 
 
Land; Norge 
 

att ge 
personcentrerad 
omvårdnad till 
personer med 
demenssjukdom 
inom 
hemsjukvården. 

Urval; totalt 
deltagare var åtta. 
Två sjuksköterskor 
och sex 
undersköterskor 
 
Datainsamling; 
gruppintervjuer. 
 
Dataanalys; 
fenomenologisk-
hermeneutisk 
tolkning av 
fokusgruppsintervj
uer.  

underteman som; 
tid och förtrogenhet, 
på kundens villkor 
och är säker på 
jobbet. Resultatet 
syftar till att 
omvårdnadspersona
len ändrade sitt 
synsätt och fick mer 
en holistisk syn 
samt blev mer 
involverade i det 
vardagliga livet. 

Titel; A model 
for using the 
VIPS framework 
for person-
centred care for 
persons with 
dementia in 
nursing homes; a 
qualitative 
evaluative study. 
 
Författare; 
Røsvik, J., 
Kirkevold, M., 
Engedal, K., 
Brooker, D. & 
Kirkevold, Ø. 
 
Tidskrift; 
International 
Journal of Older 
People Nursing 
 
Årtal; (2011). 
 
Land; Norge 
 

Syftet med denna 
studie var att 
utvärdera 
implementering av 
nya riktlinjer för 
personcentrerad 
omvårdnad för 
personer med 
demenssjukdom.  

 
Metod; kvalitativ 
ansats.  
 
Urval; Totalt 
deltog 23 personer, 
11 Sjuksköterskor, 
12 undersköterskor 
 
Datainsamling; 
fyra fokusgrupper.  
 
Dataanalys; 
innehållsanalys. 

Resultatet visade 
fem teman; laglighet 
av modellen 
säkrades när 
centrala rollerna 
innehavs av 
sjuksköterskor som 
representerar 
majoriteten av 
personal, modellen 
lättade personalens 
användning av sina 
kunskaper i 
personcentrerad 
omvårdnad, stöd till 
personer som 
innehar de interna 
underlättande roll i 
modellen behövs, 
den myndighet av de 
ledade legitimerad 
sjuksköterska på 
avdelningen var 
avgörande för att 
stödja lagligheten av 
modellen och 
organisationsrom 
tycks vara av 
betydelse u hur 
modellen var 
erfarenhet.  

D Hög 
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Titel; PerCEN 
trial participant 
perspectives on 
the 
implementation 
and outcomes of 
person-centered 
dementia care 
and 
environments 
 
Författare; 
Chenoweth et al.  
 
Tidskrift; 
International 
Psychogeriatrics 
 
Årtal; 2015 
 
Land; 
Australien  

Syftet med denna 
studie var att 
granska upplevelsen 
av implementering 
av personcentrerad 
omvårdnad och dess 
resultat.   

Metod; kvalitativ 
metod. Enkäter och 
intervjuer  
 
Urval; 73 anhöriga 
till personer med 
demenssjukdom, 
29 
vårdenhetschefer, 
70 sjuksköterskor 
och 
undersköterskor 
 
Datainsamling; 
individuella 
semistrukturerade 
intervjuer, samt 
fältanteckningar 
 
Dataanalys; 
Individuella och 
semistrukturerade 
intervjuer samt 
fältanteckningar. 
Data tolkades 
genom 
innehållsanalys.  

Resultatet 
identifierade att 
implementeringen 
av personcentrerad 
omvårdnad ökade 
omvårdnadspersona
lens förståelse för 
personer med 
demenssjukdom.  
Fyra teman fram 
kom; förbättring i 
vårdpraxis, 
förbättring kring 
agitation och 
välbefinnande hos 
personer med 
demenssjukdom, 
möjliggöra och 
hämmande faktorer 
genomförandet av 
personcentrerad 
omvårdnad och 
personcentrerad 
miljö, Hämmande 
faktorer.  

E Hög  

Titel; The 
experiences of 
staff in a 
specialist mental 
health service in 
relation to 
development of 
skills for the 
provision of 
person centred 
care for people 
with dementia 
 
Författare; 
Smythe et al. 
 
Tidskrift; 
Dementia 
 
Årtal; 2015 
 
Land; 
Storbritannien   

Syftet var att 
undersöka 
omvårdnadspersona
lens upplevelse av 
att tillhandahålla 
personcentrerad 
omvårdnad för 
personer med 
demenssjukdom 
inom psykiatrin.  

Metod; Kvalitativ 
metod, 
fokusgrupper.   
 
Urval; 70 
sjuksköterskor, 
undersköterskor 
och andra 
vårdpersonal och 
16 anhöriga.  
 
Datainsamling; 
Datainsamlingen 
skedde genom 
gruppintervjuer.  
 
Dataanalys; 
tematisk analys.   

 Resultatet 
identifierade att 
omvårdnadspersona
len upplevde 
personcentrerad 
omvårdnad som 
tidkrävande, 
eftersom de hade 
förståelsen för att 
personcentrerad 
omvårdnad kommer 
att ta tid, de 
upplevde 
personcentrerad 
omvårdnad som en 
aktivitet än ett 
helhetssynsätt, även 
beskrevs stöd från 
kollegor som ett 
viktigt redskap samt 
att de lärde sig från 
varandra.   

F Hög 

Titel;  
A qualitative 
study of nursing 
assistans´aware
ness of person-
centred 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
undersköterskors 
upplevelser av 
personcentrerad 

Metod; kvalitativ 
metod 
 
Urval; 28 
undersköterskor.  
 

Resultaten tyder på 
att även om 
sjuksköterska 
assistanser hade 
kunskaper om 
personcentrerad 

G Medel, 
otydlig
t syfte 



 4  

approaches to 
dementia care. 
 
Författare; 
Hunter, P. V., 
Hadjistavropoul
ost, T., & 
Kaasalainen, S. 
 
Tidskrift;  
Ageing & Society 
 
Årtal; (2016). 
 
Land; Kanada 

omvårdnad för 
personer med 
demenssjukdom  

Datainsamling; 
fyra 
gruppintervjuer 
och tre individuella 
intervjuer  
 
Dataanalys; 
innehållsanalys 

demensvård under 
sitt arbete var 
tillämpningen av 
personcentrerad 
omvårdnads olika 
mellan 
omvårdnadspersona
len. Det framkom 
teman som; utveckla 
relationer, 
mötesgående 
preferenser, vara 
flexibel, skapa en 
helhetsförståelse 
och ge psykologiskt 
stöd. 

Titel; 
Understanding 
and acheiving 
person-centred 
care; the nurse 
perspective  
 
Författare; 
Ross, H., Tod, A. 
M., & Clarke, A.  
 
Tidskrift; 
Journal of 
Clinical Nursing  
 
Årtal; 2015 
 
Land; 
Storbritannien 

Syftet med denna 
studie var att 
identifiera 
sjuksköterskors 
förståelse av 
personcentrerad 
omvårdnad  

Metod; Kvalitativ 
metod.  
 
Urval; sju 
sjuksköterskor, tre 
undersköterskor 
och fyra 
sjuksköterskestude
nter deltog.  
 
Datainsamling; 
semistrukturerade 
intervjuer  
 
Dataanalys; 
Semistrukturerade 
intervjuer, 
Ramverksanalys 
som tillåter 
integrering av 
tidigare kunskaper. 

Det fanns en god 
förståelse för vad 
personcentrerad 
omvårdnad innebär. 
Det var viktigt med 
relationer, 
personliga 
egenskaper av 
personal och 
respektera principer 
för personcentrerad 
omvårdnad som 
strävar efter att 
tillhandahålla säker 
och högkvalitativ 
personcentrerad 
omvårdnad.  

H Hög 

Titel; The impac 
of adopting 
person-centred 
care approach 
for people with 
Alzheimer´s on 
professional 
caregivers´burde
n; An 
interventional 
study   

Författare; 
Hayajneh, F. A., 
& Shehadeh, A. 
 
Tidskrift; 
International 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka effekten 
av att implementera 
personcentrerad 
omvårdnad för 
personer med 
Alzheimers 
sjukdom.  

Metod; Kvalitativ 
ansats.  
 
Urval; totalt 
deltog tio personer, 
5 sjuksköterskor, 2 
allmänläkare, 1 
psykolog, 1 
fysioterapeut och 1 
dietist.  
 
Datainsamling; 
Enkät och semi-
strukturerade 
individuella 
intervjuer. 
 
Dataanalys; 
Hermeneutisk-

Resultatet visade att 
implementeringen 
av personcentrerad 
omvårdnad 
förändrade vårdares 
synsätt. Tre teman 
dök upp, acceptans, 
empati och 
elasticitet. Det lede 
till respekt och 
förståelse för 
personer med 
Alzheimers 
sjukdom. 
Omvårdnadsperson
alen upplevde mer 
tillfredställelse att 
arbeta med dessa 
människor.    

I Hög  
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Journal of 
Nursing Practice 
 
Årtal; 2014 
 
Land; 
Jordanien 

fenomenologisk 
ram användes som 
är både analytiskt 
och explorativ. 

Titel; Using 
drama to 
improve person-
centred 
dementia care. 
Författare; 
Kontos, P., 
Mitchelle, G., 
Mistry, B., & 
Ballon, B. 
 
Tidskrift; 
International 
Journal of Older 
People Nursing 
 
Årtal; (2010). 

Land; Kanada 

Syftet med denna 
studie var att med 
hjälp av drama 
tillämpa 
personcentrerad 
omvårdnad för 
personer med 
demenssjukdom.   

Metod; Kvalitativ 
ansats.  
 
Urval; totalt 24 
deltagare. 16 
undersköterskor, 4 
sjuksköterska, 4 
Allierad 
vårdpersonal 
 
Datainsamling; 
Fokusgrupper och 
semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Dataanalys; 
Tematisk analys 

Drama var effektivt 
som en pedagogisk 
metod samt bidrog 
till genomförandet 
av personcentrerat 
förhållningsätt i 
praktiken.  
Betydelsefulla 
tillämpningen 
angrepp; ny 
medvetenhet om 
personernas 
kroppsrörelser och 
dispositioner kan 
förmedla innebörd; 
söka biografiska 
information från 
familjen; ökad tid; 
stödja personerna. 

J Hög  
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BILAGA C; FRIDBERGS GRANSKNINGSMALL  

❖ Finns det ett tydligt problem formulerat?  

❖ Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna?  

❖ Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven?  

❖ Vad är syftet? Är syftet tydligt? 

❖ Hur är metoden beskriven?  

❖ Hur har undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna?  

❖ Hur har data analyserats?  

❖ Hur hänger metoden och teoretiska utgångspunkten ihop?  

❖ Vad visar resultatet?  

❖ Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

❖ Hur argumenterar författarna?  

❖ Finns det en metoddiskussion?  

❖ Finns det en återkoppling till omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkten?  

❖ Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet?
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