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Sammanfattning 
 
Bakgrund: En demenssjukdom är sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minnes- och 
tankeförmågor och ger en påverkan på personens förmåga att klara det normala dagliga livets 
aktiviteter. Genom personcentrerad omvårdnad kan personen med demenssjukdom bibehålla ett gott 
liv och ha så gott välbefinnande som möjligt. Syfte: Att beskriva omvårdnadspersonalens upplevelse av 
att vårda enligt personcentrerad omvårdnad inom demensvård. Metod: Studien är en litteraturöversikt 
med kvalitativ ansats och induktiv analys användes. Resultat: Vid analysen identifierades två 
kategorier; personen i centrum och hinder i utförandet. Att anpassa vården efter de behov personen 
med demenssjukdom har samt att utbildning inom det specifika området är nödvändigt var två av 
huvudfynden. Även ett antal hinder som kunde uppstå i omvårdnaden belystes av 
omvårdnadspersonalen, så som bristande kommunikation, tidsbrist samt ifrågasättande anhöriga. 
Slutsats: Det krävs både mer forskning och utbildning om personcentrerad omvårdnad inom 
demensvården för att omvårdnadspersonal ska kunna utföra personcentrerad omvårdnad på ett adekvat 
sätt inom demensvården. 
 

Nyckelord: demens, kompetens, omvårdnadspersonal, personcentrerad omvårdnad, upplevelse 
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Summary 
 
Title: Person centered care in dementia care from a personnel perspective – a literature review. 

Background: Dementia is described as pathological changes in the brain that affects abilities of 
memory and thinking, and gives an impact on the person’s ability to cope with normal activities of daily 
life. The person with dementia can through person centered care maintain a life as good as possible and 
a good wellbeing. Aim: To describe the nursing staff’s experiences of caring according to person 
centered care in dementia care.  Method: The study is a literature review with a qualitative approach 
which was inductively analyzed. Results: During the analysis process two categories were identified; 
the person in focus and obstacles in the implementation. Two of the main findings were to individualize 
the care and that education within the specific area is necessary. A number of obstacles that could occur 
were identified by the staff, such as lack of communication, time and questioning relatives. 
Conclusion: Both research and education about person centered care in dementia care is required to 
be able to implement person centered care in an adequate manner. 
 

Key words: competence, dementia, experience, nursing staff, person centered care 
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Inledning 

År 2015 var det 46,8 miljoner människor världen över som levde med demenssjukdom 
och denna siffra förväntas dubblas var 20:e år (Prince, Wimo, Guerchet, Ali, Wu & 
Prina, 2015). I Sverige idag finns det cirka 160 000 personer med demenssjukdom och 
varje år insjuknar cirka 25 000 personer. Av invånarna i Sverige har åtta procent över 
65 år och nästan hälften av alla invånare över 90 år en demenssjukdom. Antalet 
personer som insjuknar varje år ökar inte, men på grund av den åldrande be-
folkningen ökar antalet personer som lever med demenssjukdom (Socialstyrelsen, 
2014).  
 

Det finns evidens för att omvårdnadspersonal har bristande kunskap om både 
demenssjukdomar och bemötandet i vården för personer med demenssjukdom. Detta 
talar för att det finns ett behov av utbildning och detta efterfrågas även av 
omvårdnadspersonalen själva (Marx, Stanley, Van Haitsma, Moody, Alonzi, Hansen & 
Gitlin, 2014). I Sverige idag finns det inskrivet i styrdokument att vården för personer 
med demenssjukdom ska bygga på ett personcentrerat förhållningssätt 
(Socialstyrelsen, 2014; Socialstyrelsen, 2010). Att arbeta personcentrerat leder till att 
personen med demenssjukdom har möjlighet till att bibehålla ett gott liv och ha så gott 
välbefinnande som möjligt (Socialstyrelsen, 2014). Dock behövs det mer kunskap om 
hur det upplevs att arbeta utifrån detta begrepp (Socialstyrelsen, 2014; Surr, Smith, 
Crossland & Robins, 2016). 
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Bakgrund 

Demenssjukdom 

En demenssjukdom är sjukliga förändringar i hjärnan som påverkar minnes- och 
tankeförmågor och är alltså ingen normal åldersförändring (WHO, 2016). Det finns 
flera olika demenssjukdomar där den vanligaste av dem är Alzheimers sjukdom. De 
andra vanligt förekommande demenssjukdomarna är vaskulär demens, frontal-
lobsdemens och Lewy Body demens (Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering, 2007). Demenssjukdomarna delas in i stadierna mild, måttlig och svår 
utifrån individens kognitiva och funktionella förmågor. I det svåra stadiet krävs 
ständig tillsyn samt stora omvårdnadsinsatser då personen i fråga har svårt att klara 
sin tillvaro utan stöd (Socialstyrelsen, 2010). Demenssjukdomar kan uttrycka sig 
symtommässigt på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbats. Vanligt 
förekommande symtom är ett försämrat minne samt att förmågan att planera och 
utföra alldagliga sysslor försämras, där även språk, tidsuppfattning och lokalsinne kan 
påverkas negativt (Ballard, Gauthier, Corbett, Brayne, Aarsland & Jones, 2011).  
 
Demenssjukdom diagnostiseras utifrån diagnostiska kriterier enligt DSM 

(Diagnostical and Statistical manual of Mental disorders). Dessa diagnostiska kriterier 
uppdateras kontinuerligt och vid den senaste revisionen DSM-5 har benämningen 
demens tagits bort och ersatts med benämningen neurokognitiv sjukdom (American 
Psychiatric Association, 2014). För att diagnostiseras med neurokognitiv sjukdom 
krävs det att personen i fråga uppfyller ett antal kriterier, däribland brister i exekutiva 
och språkliga förmågor, minne, perceptuell-motoriska förmågor och social kognition. 
Andra möjliga orsaker till symtomen som talar för en demenssjukdom ska uteslutas 
innan en demenssjukdom kan fastställas. En differentialdiagnos är till exempel 
depression (Siberski, 2012). Denna övergång från begreppet demenssjukdom till 
neurokognitiv sjukdom kommer ta tid att etablera i samhället och även inom forskning 
(Kovach, 2014). Därför kommer begreppen demenssjukdom och personer med 
demenssjukdom att användas genomgående i detta arbete. 
 

Att leva med demenssjukdom 

Tidigare var uppfattningen att personer med demenssjukdom förlorade sin identitet 
och att de vid sjukdomens slutstadium var tomma skal där endast de fysiska behoven 
behövde tillgodoses. Personen bakom sjukdomen glömdes bort (Kitwood, 1997). 
Denna tidigare förlegade syn där personer med demenssjukdom sågs som tomma skal 
samt levande döda existerar dock fortfarande i samhället, vilket förmodligen kan 
påverka situationen för personen som lever med en demenssjukdom (Behuniak, 2011). 
Synen på personer med demenssjukdom ser olika ut i olika kulturer. I vissa icke-
europeiska länder finns tron om att demenssjukdom är ett straff för sina synder och 
ses därmed som något skamligt. I Asien och södra Europa ser de däremot med respekt 
på personer med demenssjukdom (Losada et al., 2010).  
 
Både mild, måttlig och svår demenssjukdom kan resultera i en minskad känsla av 
personlig värdighet. Denna upplevelse kan orsakas av de kognitiva försämringarna 
som råder vid demenssjukdom (Gennip, Pasman, Oosterveld-Vlug, Willems & 
Onwuteaka-Philipsen, 2016). Personer med demenssjukdom kan uppleva att de 
förlorar en del av sin identitet och att de berövas sin självständighet, vilket även det är 
en konsekvens av att bli mer beroende av andra (Gennip, Pasman, Oosterveld-Vlug, 
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Willems & Onwuteaka-Philipsen, 2016). Andra personer med demenssjukdom 
upplever dock att de är samma person som de var innan och att deras identitet inte alls 
är förlorad (Hedman, Hansebo, Ternestedt, Hellström & Norberg, 2013; MacRae, 
2010). I takt med att sjukdomen fortskrider kan aggressiva beteenden, både fysiska 
och verbala, uppstå. Dessa är mycket vanliga (Staedtler & Nunez, 2015). Upp till 90 
procent av personerna med demenssjukdom har åtminstone ett av symtomen på 
beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (Kales, Gitlin & Lyketsos, 
2015). Beteendena kan bero på svårigheter att hantera och förstå vardagen som följd 
av de kognitiva försämringarna (Isaksson, Graneheim, Åström & Karlsson, 2010). 
Viktigt som omvårdnadspersonal att förstå att det finns en mening bakom varje 
beteende (Asplund & Normann, 2011). Så småningom kommer stöttning och vård att 
behövas då det blir svårare att hantera vardagen (Socialstyrelsen, 2010; 
Socialstyrelsen, 2014). 
 

Vård och omsorg 

Trots demenssjukdom kan personen i fråga klara sig i hemmet på egen hand. Personer 
med demenssjukdom ska ges möjlighet att bo kvar i det ordinära boendet så länge som 
möjligt (Socialstyrelsen, 2010; Socialstyrelsen, 2014). Att bo kvar i det egna hemmet 
är oftast det bästa för personen med demenssjukdom och de närståendes stöd är en 
stor resurs för att möjliggöra detta (Ekman et al., 2011b; Jansson & Grafström, 2011). 
Vården av personen med demenssjukdom ska vara utformad så att vårdinsatserna ökar 
när sjukdomstillståndet förvärras (Jansson & Grafström, 2011). När hemsituationen 
blir svårare att hantera för personen kan denne erbjudas plats på korttidsboende, 
dagvård eller särskilt boende för extra stöttning samt avlastning för de anhöriga. På 
grund av möjligheten till olika stödinsatser flyttar ofta personen med demenssjukdom 
inte in på ett särskilt boende förrän sent in i sjukdomsförloppet (Jansson & Grafström, 
2011). Dock ser vården olika ut internationellt. Detta beror på de olika 
förutsättningarna som råder, så som kulturella aspekter, politik och resurser (Knapp, 
Comas-Herrera, Somani & Banerjee, 2007). I utvecklingsländer är det vanligt att 
familjemedlemmar till personer med demenssjukdom är dess vårdare, ofta på grund 
av de ekonomiska förutsättningarna. Att vara anhörigvårdare har visat sig generera i 
negativ hälsa, både för den som vårdas och den som ger vård. Detta som följd av den 
okunskap och stress som råder kring vården för personer med demenssjukdom (Wang, 
Xiao & Bellis, 2014). Vad som är viktigt att ha i åtanke är att anhörigvårdare, i viss 
utsträckning, är en del av välbefinnandet för personer med demenssjukdom (Brodaty 
& Donkin, 2009). 
  

För att göra vården och omsorgen personcentrerad är det viktigt att ta hänsyn till de 
behov som tillhör den kulturella bakgrunden (Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). 
Det handlar exempelvis om möjligheten att utöva sin religion, få kulturellt anpassad 
mat samt få tillgång till personal som talar samma språk. Främst det sistnämnda kan 
hos individen leda till en känsla av trygghet, ökat välbefinnande och känslan av att vara 
hemmastadd. Detta är dock inte alltid möjligt att tillgodose (Socialstyrelsen, 2010; 
Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). 
 

I och med att sjuksköterskan har ett ansvarsfullt arbete och hög kompetens ställs krav 
på att vara professionell samt att ha goda kunskaper och färdigheter (Josefsson, 2009), 
bland annat för att kunna handleda och undervisa omvårdnadspersonal, patienter 
samt anhöriga (Nilsson, Lundgren & Furåker, 2009). Ofta saknar sjuksköterskor 
specifik kunskap om just demenssjukdomar (Nolan, 2006). För att erhålla en 
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förbättrad förmåga att hantera komplicerade situationer hos personer med 
demenssjukdom krävs specialistutbildning inom det specifika området (Law, 2008). 
Att erhålla detta underlättar även för sjuksköterskan att vårda personer med demens-
sjukdom på ett adekvat sätt (Arnold & Mitchell, 2008; Law, 2008). 
 

Personcentrerad omvårdnad 

Det finns ingen klar och entydig beskrivning av vad begreppet personcentrerad om-
vårdnad innebär (Brooker, 2007), men när det talas om vård av kvalitet så talas det 
ofta om just personcentrerad omvårdnad (Socialstyrelsen, 2010; Socialstyrelsen, 
2014). Det var Carl Rogers (1961) som, i mitten av 1900-talet, introducerade uttrycket 
personcentrerad. Rogers menade att individen är sin egen expert. Därefter kom Tom 
Kitwood (1997) och myntade begreppet personcentrerad omvårdnad inom demens-
vård, där det tidigare varit fokus på det biomedicinska perspektivet. Grundtanken med 
det nya synsättet var att personen finns kvar bakom sjukdom och symtom och att 
vården ska utformas och utföras med personen i centrum. Att använda begreppet 
personcentrerad omvårdnad anses vara mer lämpligt än patientcentrerad omvårdnad 
då begreppet patient objektifierar och förminskar personen (Ekman et al., 2011a). 
 

Demenssjukdomar är kroniska och går inte att bota, däremot ska symtomen lindras. 
Detta bör göras med hjälp av den personcentrerade omvårdnaden för att personen med 
demenssjukdom ska kunna bibehålla ett gott liv och ha så gott välbefinnande som 
möjligt (WHO, 2016). Personcentrerad omvårdnad bygger på en humanistisk grund 
där personen med demenssjukdom, så långt som det är möjligt, ska inkluderas i de 
vårdbeslut som tas samt kunna vara delaktig i sin egen vård (SFS 2014:821; Ekman et 
al., 2011b). Det innebär även att personens upplevelse av sjukdom och ohälsa ska 
respekteras samt att lära känna personen bakom sjukdomen (Ekman et al., 2011b; 
Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). Syftet med personcentrerad omvårdnad är att 
göra vården mer personlig (Socialstyrelsen, 2012). 
 
Personcentrerad omvårdnad och dess förhållningssätt handlar om att sätta personen i 
centrum och att se denne bakom både sjukdom, åldrande, symtom och beteende 
(Brooker, 2004; Ekman et al., 2011a). Modellen VIPS (Värdesätta, Individer, 
Perspektiv, Social miljö) introducerades för att förse den evidensbaserade vården med 
bra praxis i personcentrerad omvårdnad (Røsvik, Brooker, Mjorud & Kirkevold, 2013). 
VIPS-modellen utgår från filosofin om personcentrerat förhållningssätt för personer 
med demenssjukdom. De fyra komponenter som ingår i modellen är att se personen 
med demenssjukdom som värdefull, att ha ett individanpassat förhållningssätt, att se 
världen ur personens perspektiv och att skapa en social miljö där denne kan uppleva 
välbefinnande (Brooker, 2004). Innebörden av dessa begrepp är att individens 
rättigheter ska stödjas oberoende av ålder och kognitiv nedsättning samt att dennes 
unika bakgrund, identitet, behov och resurser ska accepteras. Vidare innebär det att 
varje individs upplevelser är betydelsefulla och att alla människor är i behov av 
relationer samt en social miljö som främjar den personliga växten (Brooker & Latham, 
2015). Ingen av dessa fyra komponenter är värdesatt högre än någon annan (Brooker, 
2004).  
 

Forskning om omvårdnadspersonalens inställning till personer med demenssjukdom 
samt de strategier som används är bristande (Pulsford, Duxbury & Hadi, 2011). 
Omvårdnadspersonalen upplever deras kompetens som otillräcklig för att kunna vårda 
personer med demenssjukdom på ett adekvat sätt (Griffiths, Knight, Harwood & 
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Gladman, 2014; Hynninen, Saarnio & Isola, 2014). För att kunna förbättra vård-
kvaliteten krävs det att omvårdnadspersonalen förstår orsaken till beteenden och 
känslor samt hur dessa bör bemötas (Isaksson, Graneheim, Åström & Karlsson, 2010). 
För att möjliggöra utförandet av den personcentrerade omvårdnaden måste det som 
främjar individen lyftas fram och belysas (Socialstyrelsen, 2010, Brooker, 2004). 
Kunskapen och förståelsen kring att utföra personcentrerad omvårdnad inom 
demensvård behöver ökas (Socialstyrelsen, 2014; Surr, Smith, Crossland & Robins, 
2016). 
 

Syfte 

Syftet var att beskriva omvårdnadspersonalens upplevelse av att vårda enligt person-
centrerad omvårdnad inom demensvård.  
 

Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt av artiklar med kvalitativ design har genomförts. Detta innebär 
att en översikt har gjorts av den kunskap som finns inom ett valt område eller problem 
(Friberg, 2012b). Kvalitativ design innebär att upplevelser och erfarenheter hos 
människor studeras. Analysen i arbetet kan vara deduktiv eller induktiv. Vid en 
deduktiv analys finns det en teori eller hypotes som följer som en röd tråd genom hela 
arbetet. En induktiv analys innebär att slutsatser har dragits utifrån redan existerande 
erfarenheter och material (Henricson & Billhult, 2012), som har använts i detta arbete. 
 

Urval och datainsamling 

Sökning gjordes i databaserna CINAHL och Medline som har ett stort utbud av artiklar 
inom medicin och omvårdnad (EBSCOhost, 2016) samt Pubmed med medicinska 
artiklar (National Center for Biotechnology Information, 2016). I en första sökning 
användes sökorden: dement* OR alzheimer* AND person centred care OR person 
centered care AND qualitative OR focus group OR narrative* OR grounded theory 
OR interview* OR phenomenol* OR experience* AND nurs* OR approach i alla tre 
databaserna. Vid sökningen användes trunkering och booleska operatorer för att få en 
bredare sökning. Vid trunkering, asterisk (*), möjliggörs sökträffar på ordets alla 
böjningsformer. En boolesk operator, i detta fall OR, användes för att få träffar på den 
ena eller den andra söktermen, exempelvis dement* OR alzheimer*. Även AND är en 
boolesk operator som användes för att koppla ihop två sökord, exempelvis dement* 
AND person centered care. Genom denna sökning fanns båda söktermerna med i 
samma artiklar (Östlundh, 2012).   
 

De avgränsningar som användes vid sökprocessen var “advanced search”, att 
artiklarna skulle vara skrivna på engelska samt publicerade från år 2006 och framåt. 
För att veta om studierna var vetenskapligt accepterade användes även “peer reviewed” 
som en ytterligare avgränsning (Östlundh, 2012). För att göra litteratursökningen mer 
fokuserad användes inklusions- respektive exklusionskriterier (Rosén, 2012). 
Inklusionskriterierna var kvalitativa studier med fokus på omvårdnadspersonal som 
vårdar personer med demenssjukdom, detta innefattade bland annat sjuksköterskor, 
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undersköterskor, läkare och studenter. I den studie läkares åsikter förekommer 
benämns omvårdnadspersonal som vårdpersonal, då det inte framkommer vilken 
yrkesgrupp som har sagt vad. Exklusionskriterier var att artiklar som byggde på 
pilotstudier och redan existerande reviewartiklar valdes bort. 
 

När artikelsökningen var gjord (bilaga 1) lästes abstrakt och de som överensstämde 
med det tänkta syftet gick vidare till nästkommande steg. Där lästes resultatdelen och 
kvalitetsgranskningen genomfördes (Friberg, 2012a). Sökningen i CINAHL gav 67 
träffar. Av dessa hade 30 relevanta titlar och abstrakt lästes. Efter att abstrakt hade 
lästs kvarstod sex artiklar som gick till kvalitetsgranskningen varav en togs med i 
resultatdelen. Sökningen i Medline gav 121 träffar, av dessa hade 37 relevanta titlar och 
abstrakt lästes. Det kvarstod då 19 artiklar och dessa gick vidare till kvalitets-
granskningen där sex av dessa togs med i resultatdelen. PubMed användes som 
kompletterande databas då tidigare sökningar i CINAHL och Medline gav för få 
relevanta träffar. Sökningen i PubMed gav 217 träffar, varav 65 av dessa hade relevanta 
titlar och abstrakt lästes. Av dessa kvarstod 34 artiklar som sedan gick vidare till 
kvalitetsgranskningen där sex av dessa togs med i resultatdelen. Kvalitets-
granskningen har gjorts enligt protokoll för basala kvalitetskriterier från Hälso-
högskolan i Jönköping (bilaga 2). De artiklar som inte uppfyllde kvalitetskriterierna 
togs inte med i detta arbete. Några artiklar återfanns i alla tre databaserna eller i två 
utav dem och på grund av detta blev slutantalet artiklar 9 (bilaga 3).  
 

Dataanalys 

En kvalitativ analys genomfördes. Denna litteraturöversikt har genomförts enligt 
Fribergs (2012a) analysmetod för kvalitativa studier som består av fem steg. Modellens 
fem steg innebär att helheten bryts ned till delar och dessa delar bildar sedan en ny 
helhet, det nya resultatet. Alla artiklar lästes grundligt för att skapa en helhet och få en 
förståelse av artiklarnas innehåll. Därefter identifierades nyckelfynd i varje enskild 
studies resultat. Dessa nyckelfynd ströks över med markeringspenna för att få en 
överblick över vad som överensstämde med syftet. De olika artiklarnas resultat 
jämfördes med varandra för att hitta likheter och skillnader. Det i materialet som 
kunde anses handla om samma sak sammanställdes. Denna sammanställning fick 
sedan rubriker som utgörs av kategorierna; att sätta personen i centrum och hinder i 
utförandet av personcentrerad omvårdnad med tillhörande underkategorier. 
 

Etiska överväganden 

Endast artiklar som har tillstånd från en etisk kommitté har använts, vilket har 
kontrollerats genom ett kvalitetsgranskningsprotokoll (bilaga 2). Innebörden av detta 
är att de medverkandes integritet och värdighet har respekterats samt att deras 
säkerhet har skyddats (SSN, 2003). Det finns forskningsetiska krav som innebär att 
medverkade har givit sitt samtycke om deltagande samt att de när som helst under 
processens gång har kunnat dra sig ur. Medverkande ska även ha blivit informerade 
om forskningens syfte, att personuppgifter förvaras så att obehöriga inte kan nå dem 
samt att uppgifter insamlade om medverkande endast ska användas i forskningssyfte. 
Det innebär även att ingen ska kunna utläsa vem som deltagit i studien eller vem som 
gett vilket svar (Vetenskapsrådet, 2002), dessa har övervägts i samtliga artiklar. Enligt 
Helsingforsdeklarationen (2013) ska studier vara baserade på vetenskaplig grund och 
ske med respekt och hänsyn till tidigare forskning inom det aktuella ämnet. Vidare 
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innebär det att innehållet inte medvetet får ändras samt att det sker med tydlig 
referenshantering. Egna värderingar har inte heller påverkat urvalet av artiklar, utan 
samtliga artiklar som ansågs relevanta i förhållande till syftet har använts för resultatet 
(Friberg, 2012b). 
 

Resultat 

Omvårdnadspersonalens upplevelse av att vårda enligt personcentrerad omvårdnad 
inom demensvård kan beskrivas med två kategorier. Personen i centrum med 
underkategorierna stödja meningsfulla aktiviteter, livsberättelsen; en viktig del samt 
kräver kompetens. Den andra är; hinder i utförandet med underkategorierna 
kommunikationssvårigheter, anhörigas deltagande samt tidens betydelse. 
 

Figur 1. Huvud- och underkategorier 
 
 

 

Personen i centrum 

Kärnan i den personcentrerade omvårdnaden beskrevs av omvårdnadspersonalen vara 
att främja personen trots konsekvenserna av demenssjukdomen. Även att de ska kunna 
känna sig som en fullvärdig person och ha ett liv så normalt som möjligt nämndes 
(Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay, 2010). Att anpassa vården efter de behov som 
personen med demenssjukdom har och att denne själv bestämmer tempot i utförandet 
av dagliga aktiviteter lyftes fram som en viktig del (Cleary & Doody, 2016). Med hjälp 
av att implementera personcentrerad omvårdnad hade vårdpersonalens empati för 
personerna med demenssjukdom ökat (Hayajneh & Shehadeh, 2014). De tillfrågade 
beskrev hur personcentrerad omvårdnad stöttar individen och att personen med 
demenssjukdom har rätt till att vara den person de var innan sjukdomen (Edvardsson, 
Fetherstonhaugh & Nay, 2010).  
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Egenskaper som ansågs vara väsentliga i utförandet av personcentrerad omvårdnad 
var att visa värdighet, respekt, tålamod, ödmjukhet samt att se personen som en full-
värdig och likvärdig individ (Smythe, Bentham, Jenkins & Oyebode, 2015; Hayajneh & 
Shehadeh, 2014). Omvårdnadspersonalen ansåg att god vård måste grundas utifrån 
idén av personcentrerad omvårdnad (Colomer & de Vries, 2016). De belyste också det 
viktiga i att individanpassa miljön, exempelvis med personliga ägodelar. Att göra detta 
ansågs bidra till personcentrering på flera olika sätt. Detta genom bevarande av 
identitet, att främja upplevelsen av att vara en kompetent och bekräftad person, att 
starta konversationer, att känna sig hemmastadd och genom att påminna 
omvårdnadspersonalen om det unika i varje enskild individ (Edvardsson, 
Fetherstonhaugh & Nay, 2010). 
 
Stödja meningsfulla aktiviteter   
Meningsfulla aktiviteter för personen med demenssjukdom var en av de komponenter 
i den personcentrerade omvårdnaden som ansågs viktig (Edvardsson, 
Fetherstonhaugh & Nay, 2010). De tillfrågade ansåg att personerna med demens-
sjukdom bör få delta i vården och ta beslut om dagliga aktiviteter (Cleary & Doody, 
2016). Uppfattningen var att de som omvårdnadspersonal bör stötta dem och deras 
familjer att fortsätta med ett liv så normalt som möjligt. Genom att ha kunskap om 
personen upplevde omvårdnadspersonalen också att de kunde “ge det lilla extra”, till 
exempel sitta i solen eller ägna sig åt trädgårdsarbete. Aktiviteterna skulle vara 
individanpassade och förklarades som ett sätt för personen att känna sig som en 
kapabel individ förmögen att göra de saker som denne tycker om (Edvardsson, 
Fetherstonhaugh & Nay, 2010). 
 
Livsberättelsen; en viktig del 
Att känna till individens livsberättelse, behov, intressen och särdrag ansågs vara 
grundläggande i den personcentrerade omvårdnaden (Edvardsson, Fetherstonhaugh 
& Nay, 2010; Ross, Mary & Clarke, 2015). Det var särskilt viktigt att omvårdnads-
personalen lärde känna familjen samt att de arbetade som ett team när personen med 
demenssjukdom själv inte kunde förmedla sina behov (Ross, Mary & Clarke, 2015; 
Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay, 2010). Omvårdnadspersonalen beskrev att 
kunskapen om individen också var tvungen att överföras i det praktiska och aktivt 
användas i omvårdnaden för att kunna arbeta personcentrerat. Att lära känna 
personen med demenssjukdom beskrevs som avgörande för att inleda konversationer, 
utföra aktiviteter och hitta rutiner. De ansågs också som ett sätt att öka självförtroendet 
där individen kunde få känna sig kapabel att fullfölja en uppgift (Edvardsson, 
Fetherstonhaugh & Nay, 2010). Med hjälp av livsberättelsen kunde omvårdnaden 
göras mer flexibel och anpassad efter individens unika behov (Ross, Mary & Clarke, 
2015). Livsberättelsen gav även tillfälle för personen med demenssjukdom att bli hörd 
(McKeown, Clarke, Ingleton, Ryan & Repper, 2010).  
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Kräver kompetens 
Vårdpersonalen beskrev att implementering av personcentrerad omvårdnad 
förändrade deras upplevelse av personerna med demenssjukdom. Förändringen 
resulterade i tolerans och empati vilket gjorde att vårdpersonalen upplevde en känsla 
av befrielse och trevnad i en annars stressfull och krävande arbetsmiljö (Hayajneh & 
Shehadeh, 2014). Det fanns god kunskap om och förståelse för vad personcentrerad 
omvårdnad innebär (Ross, Mary & Clarke, 2015; Smythe, Bentham, Jenkins & 
Oyebode, 2015), men det ansågs fortfarande att personer med demenssjukdom 
förlorade sig själva, att de endast var skuggor av vilka de tidigare var och de jämfördes 
även med att vara levande döda (Ericson-Lidman, Franklin Larsson & Norberg, 2014; 
Cleary & Doody, 2016). Den vårdpersonal som genomgått en utbildning inom 
personcentrerad omvårdnad förstod personen med demenssjukdom och dess 
beteenden på ett annat sätt nu än innan (Hayajneh & Shehadeh, 2014). Det ansågs 
viktigt att ha ett multidisciplinärt team där olika professioner kunde lösa problem 
tillsammans genom att tillämpa den senaste forskningen och de olika kunskaperna. 
Detta uttrycktes som en ovärderlig resurs där rätt förhållningssätt till individen kunde 
utvecklas (Cleary & Doody, 2016; Ross, Mary & Clarke, 2015).  
 

Många uppgav att de inte fått någon ytterligare utbildning inom personcentrerad om-
vårdnad. För att kunna tillämpa förhållningssättet på ett korrekt sätt var behovet av 
utbildning stort (Colomer & de Vries, 2016; Ericson-Lidman, Franklin Larsson & 
Norberg, 2014). Den enda utbildning de fått var från och genom kollegor som hade mer 
erfarenhet än de själva samt genom empiriskt lärande (Smythe, Bentham, Jenkins & 
Oyebode, 2015; Ericson-Lidman, Franklin Larsson & Norberg, 2014). De uppgav att 
utbildning var nödvändigt för att kunna förbättra kunskapen om personer med 
demenssjukdom och deras behov. Utbildning ansågs även vara viktigt för att känna 
engagemang i sitt arbete och för att kunna bemöta personer med demenssjukdom på 
ett lämpligt sätt (Ericson-Lidman, Franklin Larsson & Norberg, 2014). God kompetens 
om personcentrerad omvårdnad och förmågan att kunna tillämpa detta på ett 
meningsfullt sätt sågs som betydelsefullt (Smythe, Bentham, Jenkins & Oyebode, 
2015), dock fanns det brist på detta inom området (Colomer & de Vries, 2016). 
Deltagarna upplevde att en dålig förståelse för demenssjukdomar ledde till en 
inadekvat vård. Bristen på förståelse för och kunskapen om demenssjukdomar kunde 
leda till rädsla för personen med demenssjukdom. Det fanns också 
omvårdnadspersonal som inte bemötte dem på ett personcentrerat sätt, även detta på 
grund av bristande förståelse (Talbot & Brewer, 2016). Vissa ansåg även att utbildning 
inom personcentrerad omvårdnad inte var nödvändigt då det som lärdes ut ändå inte 
stämde överens med verkligheten (Smythe, Bentham, Jenkins & Oyebode, 2015). För 
att kunna skapa en god vård för personer med demenssjukdom ansågs det väsentligt 
med utbildning (Talbot & Brewer, 2016).  
 

Hinder i utförandet 

Att vårda personer med demenssjukdom ansågs vara annorlunda än att ge vård till 
andra grupper av vårdsökande. De ansåg att det fanns egenskaper hos om-
vårdnadspersonalen som var särskilt viktiga inom vården av personer med 
demenssjukdom. Exempel på detta var lämpligt sätt att kommunicera, empati, 
flexibilitet och tålamod (Colomer & de Vries, 2014). Ett antal hinder som kunde uppstå 
i omvårdnaden belystes av omvårdnadspersonalen, så som bristande kommunikation, 
tidsbrist samt ifrågasättande anhöriga (Colomer & de Vries, 2016; Smythe, Bentham, 
Jenkins & Oyebode, 2015; Ericson-Lidman, Franklin Larsson & Norberg, 2014). 
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Kommunikationssvårigheter 
Vårdpersonalen uppgav att bristande kommunikation var ursprunget till verbala 
beteendemässiga problem hos personer med demenssjukdom (Colomer & de Vries, 
2016; Cleary & Doody, 2016). Vikten av att bekräfta individens känslor istället för att 
argumentera och konfrontera belystes som en viktig del i den personcentrerade 
omvårdnaden (Cleary & Doody, 2016; Ericson-Lidman, Franklin Larsson & Norberg, 
2014), där god kommunikation sågs som ett sätt att minska förvirring och agitation 
(Colomer & de Vries, 2016). Noggrant övervägande av hur personer med 
demenssjukdom blir tilltalade ansågs som viktigt, exempelvis att endast ställa en fråga 
i taget för att minska eventuell förvirring (Ericson-Lidman, Franklin Larsson & 
Norberg, 2014).  
 
Anhörigas delaktighet 
En annan viktig del i den personcentrerade omvårdnaden var att anhöriga skulle få 
känna sig delaktiga och välkomna i vården kring personen med demenssjukdom 
(Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay, 2010). Vårdpersonalen beskrev att arbetet med 
personer med demenssjukdom betydde nära och mycket kontakt med anhöriga 
(Colomer & de Vries, 2016). Det upplevdes att orealistiska krav ibland kunde ställas 
och leda till att relationen mellan anhöriga och omvårdnadspersonal blev ansträngd. 
Problem kunde då uppstå på grund av olika uppfattningar och perspektiv på hur 
vården borde utformas (Ericson-Lidman, Franklin Larsson & Norberg, 2014; Colomer 
& de Vries, 2016). Detta upplevdes orsaka stress för båda parter (Colomer & de Vries, 
2016). De anhöriga beskrevs även som en stor resurs där unika kunskaper om personen 
med demenssjukdom lyftes fram och kunde integreras i omvårdnaden (Edvardsson, 
Fetherstonhaugh & Nay, 2010; Ross, Mary & Clarke, 2015). 
 
Tidens betydelse 
Omvårdnadspersonalen upplevde att de var oförmögna att tillhandahålla person-
centrerad omvårdnad på grund av tidsbrist samt otillräcklig bemanning (Smythe, 
Bentham, Jenkins & Oyebode, 2015). De ansåg att omvårdnaden kunde ta mycket tid, 
exempelvis för att stötta individerna i deras ångest, oro och ibland utmanande 
beteenden (Cleary & Doody, 2016; Colomer & de Vries, 2014). Bristande kunskap 
ansågs inte vara den enda orsaken till att personcentrerad omvårdnad inte kunde 
tillämpas, utan andra okontrollerbara orsaker nämndes (Smythe, Bentham, Jenkins & 
Oyebode, 2015). Om de skulle lägga vikt vid att tillämpa personcentrerad omvårdnad 
skulle detta göra att tiden för de väsentliga uppgifterna inte räckte till (Smythe, 
Bentham, Jenkins & Oyebode, 2015; Talbot & Brewer, 2016). Å andra sidan beskrevs 
det att tiden fanns men att kvaliteten på interaktionen med personerna med 
demenssjukdom var dålig. Detta på grund av att omvårdnadspersonalens privata 
problem diskuterades istället för att aktivt spendera tid med personerna med 
demenssjukdom (Talbot & Brewer, 2016). Tidspressen beskrevs ge dåligt samvete, till 
exempel i situationer där en person med demenssjukdom behövde mer tid än de andra 
och att de då inte fick sina behov uppfyllda (Ericson-Lidman, Franklin Larsson & 
Norberg, 2014).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva omvårdnadspersonalens upplevelse av att vårda enligt 
personcentrerad omvårdnad inom demensvård. Endast kvalitativa artiklar valdes ut 
då det var upplevelsen av fenomenet som skulle studeras (Dahlborg Lyckhage, 2012). 
Det är viktigt att ha i åtanke att kvalitativa studier endast kan ses i sitt specifika 
sammanhang och är kontextbunden. Det är ändå viktigt att utföra dessa kvalitativa 
studier då kunskap från både kvantitativa och kvalitativa studier krävs för att kunna 
göra vården evidensbaserad (Dahlborg Lyckhage, 2012). Det valda ämnet sågs som 
intressant och aktuellt för båda författarna, därmed minskade risken för att kvaliteten 
av arbetet skulle påverkas negativt (Segesten, 2012). Om ämnet ansågs ointressant och 
irrelevant hade arbetet inte genomförts med lika stort engagemang och slutresultatet 
hade troligen påverkats.  
 
I denna studie har en analys av redan befintliga resultat av studier gjorts. I och med 
detta ökade risken för att misstolkningar av information skulle ske, vilket kan ses som 
en svaghet. Varken följdfrågor eller förtydligande av svar kunde efterfrågas samt att 
kroppsspråk och ansiktsuttryck gick förlorat, vilket kan ses som en svaghet. Det 
optimala hade varit att genomföra individuella intervjuer för att minimera risken för 
misstolkning (Danielson, 2014). Detta genomfördes inte då den tid som skulle behövas 
för att genomföra individuella intervjuer inte fanns till förfogande. En 
litteraturöversikt sågs då som det bästa att utföra för att få en överblick av ett avgränsat 
område. För att få fram ett resultat så trovärdigt som möjligt genomgick varje artikel i 
litteraturöversikten en kvalitetsgranskning (bilaga 2) (Friberg, 2012c) och kan ses som 
en styrka. De artiklar som exkluderats uppfyllde inte kraven i denna granskning.  
 
Urvalet av artiklar har utgått från det valda syftet (Backman, 2016) och det visade sig 
att begreppet personcentrerad omvårdnad inte var lika väl beforskat som förväntat. 
Uttrycket personcentrerad är från mitten av 1900-talet (Rogers, 1961) och är oerhört 
lite beforskat för att ha funnits så länge. Detta resulterade i att syfte och inriktning på 
arbetet fick ändras ett flertal gånger innan det kunde fortskrida. Anledningen till 
uppfattningen om att personcentrerad omvårdnad var ett väl etablerat och beforskat 
begrepp var att begreppet bearbetats under hela sjuksköterskeutbildningen och 
personcentrerad vård är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Bearbetningen 
av personcentrering i sjuksköterskeutbildningen har lett till en förförståelse av be-
greppet och kan ha resulterat i ett mer kritiskt förhållningssätt när artiklar valdes ut, 
vilket kan ses som en styrka. Friberg (2012b) beskriver vikten av ett kritiskt 
förhållningssätt för att minska risken för ett selektivt urval. 
 

Då endast 9 artiklar svarade mot det angivna syftet samt klarade kvalitets-
granskningen antas att ett selektivt urval inte har gjorts. Egna värderingar påverkade 
inte urvalet av artiklar, som anses vara en risk vid utförandet av litteraturöversikter 
(Friberg, 2012b). Författarna har suttit enskilt och analyserat materialet. Efter-
följande diskussion skedde sedan tillsammans för att bidra med tolkningar från olika 
perspektiv. Tillförlitligheten anses därför vara högre än vad den annars hade varit 
(Wallengren & Henricson, 2012) och ses som en styrka i arbetet. 
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I och med det låga antalet slutartiklar samt att studierna var utförda i olika delar av 
världen är detta resultat inte generaliserbart. Målet med studien var att sammanställa 
kunskap inom det valda ämnet och därmed ge ökad förståelse för detta. Detta anses 
vara uppnått och resultatet, trots att det inte är generaliserbart, har ändå varit av 
betydelse då en bred översikt av och god kunskap om omvårdnadspersonalens 
upplevelse av personcentrerad omvårdnad inom demensvård har erhållits. 
 

Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva omvårdnadspersonalens upplevelse av att vårda enligt person-
centrerad omvårdnad inom demensvård. Detta anses vara besvarat då upplevelserna 
av detta tydligt tagits upp i resultatartiklarna. Exempelvis beskrev Colomer och de 
Vries (2014) samt Ericson-Lidman, Franklin Larsson och Norberg (2014) vilka hinder 
som fanns för tillämpningen av personcentrerad omvårdnad och vikten av god 
kompetens. Det visade sig dock att några artiklar motsade varandra. Cleary och Doody 
(2016) samt Smythe, Bentham, Jenkins och Oyebode (2015) är exempel på detta då 
deras synsätt på personer med demenssjukdom inte stämde överens med varandra. 
 
Vissa delar av resultatet visade på att “tomma skal-synsättet” (Kitwood, 1997) var 
förlegat och att det istället övergått till personcentrerad omvårdnad och modellen VIPS 
(Ross, Mary & Clarke, 2015; Smythe, Bentham, Jenkins & Oyebode, 2015). Vad som 
även framkom var att synsättet tomma skal, i viss utsträckning, fortfarande existerar 
(Ericson-Lidman, Franklin Larsson & Norberg, 2014; Cleary & Doody, 2016) och 
stämmer överens med tidigare forskning (Behuniak, 2011). Dessa studier är utförda i 
olika delar av världen och parallellen kan då dras att synsättet tomma skal existerar 
internationellt.  
 

I resultatet framkom det att många inte hade någon ytterligare utbildning inom 
personcentrerad omvårdnad men att de var i behov av det (Colomer & de Vries, 2016; 
Ericson-Lidman, Franklin Larsson & Norberg, 2014). Detta överensstämmer med 
tidigare forskning där det framkommit att kompetensen är otillräcklig för att kunna 
vårda personer med demenssjukdom (Griffiths, Knight, Harwood & Gladman, 2014; 
Hynninen, Saarnio & Isola, 2014). Detta är något tvetydigt då det enligt Socialstyrelsen 
(2010) ska erbjudas långsiktig utbildning till omvårdnadspersonalen. Detta innebär att 
det i verkligheten inte fungerar så som Socialstyrelsens styrdokument anger. Både mer 
forskning och utbildning är befogat. Vidare utvärderingar bör genomföras för att 
kunna identifiera förbättringsområden. Nationell utvärdering - Vård och omsorg vid 
demenssjukdom 2014 (Socialstyrelsen, 2014) anses dock vara bra då den identifierar 
just detta men att konkreta tillvägagångssätt behöver utformas. Det framkom även i 
resultatet att vissa ansåg att utbildning inte var nödvändigt då det som lärdes ut ändå 
inte gick att implementera i arbetet (Smythe, Bentham, Jenkins & Oyebode, 2015). 
Hayajneh och Shehadeh (2014) visade å andra sidan på att utbildning gav 
vårdpersonalen ändrad syn på och gav förståelse för personen med demenssjukdom. 
Att utbildning är bristande och att det biomedicinska synsättet fortfarande lever vidare 
gör det än mer tydligt att utbildning inom området behövs. Utbildning är förmodligen 
en av de avgörande komponenterna som underlättar tillämpningen av 
personcentrerad omvårdnad inom demensvård.  
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Resultatet gav även insyn i vissa hinder som kunde uppkomma i utförandet av 
personcentrerad omvårdnad. De anhörigas delaktighet var ett utav dessa. Det upp-
levdes att allt för höga krav på hur vården borde utformas kunde ställas av de anhöriga 
(Ericson-Lidman, Franklin Larsson & Norberg, 2014; Colomer & de Vries, 2016). Detta 
tar även Bauer (2006) upp och förklarar att de allt för höga kraven är en följd av 
missnöjd omvårdnad. Detta kan tolkas som att även de anhöriga behöver utbildning 
och information. Detta genom att skapa förståelse både för personen med 
demenssjukdom och dennes omvårdnadspersonal. Detta anses även kunna leda till 
mer realistiska krav på vården från de anhörigas sida. Trots de orealistiska kraven är 
de anhöriga ändå en stor tillgång för att personer med demenssjukdom ska kunna bo 
kvar i sitt eget hem så länge som möjligt (Ekman et al., 2011b; Jansson & Grafström, 
2011). 
 

Det grundläggande för personcentrerad omvårdnad är att personens upplevelser ska 
respekteras (Ekman et al., 2011a; Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). Det är lätt att 
personen med demenssjukdom kan bli kränkt eller sårad då vårdgivaren är i en makt-
position (Norberg & Zingmark, 2011; Edberg, 2011). Genomgående i resultatet 
beskrevs vikten av att visa just respekt och värdighet (Edvardsson, Fetherstonhaugh & 
Nay, 2010; Cleary & Doody, 2016; Hayajneh & Shehadeh, 2014; Smythe, Bentham, 
Jenkins & Oyebode, 2015; Colomer & de Vries, 2016; Ross, Mary & Clarke, 2015; 
McKeown, Clarke, Ingleton, Ryan & Repper, 2010; Ericson-Lidman, Franklin Larsson 
& Norberg, 2014; Talbot & Brewer, 2016). Detta går att relatera till Brookers (2004) 
VIPS-modell där fyra lika viktiga komponenter ingår; att se personen som värdefull, 
att ha ett individanpassat förhållningssätt, att se världen ur personens perspektiv och 
att skapa en social miljö. Med hjälp av denna modell erhålls en beskrivning av 
innebörden av personcentrerad omvårdnad som kan underlätta tillämpningen av 
detta. En förutsättning är kunskap om och förståelse för de faktorer som bidrar till 
personcentrerad omvårdnad (Socialstyrelsen, 2010; Brooker, 2004). För att kunna 
använda sig av VIPS-modellen i arbetet med personer med demenssjukdom anses god 
kompetens vara av stor betydelse. 
 

Resultatet visade att ett flertal olika faktorer var avgörande för tillämpningen av 
personcentrerad omvårdnad. Vikten av livsberättelsen som redskap för att kunna 
individanpassa omvårdnaden och ge tillfälle för individen att bli hörd belystes. Då 
personen med demenssjukdom själv inte kunde förmedla sina behov och intressen var 
anhörigas kunskap om individen betydelsefull (Ross, Mary & Clarke, 2015; 
Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay, 2010; McKeown, Clarke, Ingleton, Ryan & 
Repper, 2010), vilket stämmer överens med tidigare forskning. Holst (2011) förklarar 
det som att anhöriga och vårdgivare är medförfattare till livet personen med demens-
sjukdom har.  
 
Att individanpassa miljön ansågs bidra till personcentrering genom bevarande av 
identitet, att få känna sig hemmastadd och genom att påminna om det unika i varje 
enskild individ (Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay, 2010). För att alla ska få 
möjligheten till detta är det viktigt att ta hänsyn till den kulturella bakgrunden 
(Socialstyrelsen, 2010; Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). Dessa behov är dock inte 
alltid möjliga att tillgodose (Socialstyrelsen, 2010). Det anses därför viktigt att öka 
tillgången till omvårdnadspersonal med samma språkliga bakgrund som individen. Att 
individanpassa mötet.  
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Det sågs som betydelsefullt att stötta personerna med demenssjukdom och deras 
familjer att fortsätta med ett liv så normalt som möjligt. Detta går att göra via 
meningsfulla aktiviteter (Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay, 2010). Harmer och 
Orrell (2008) beskriver hur personer med demenssjukdom upplever att meningsfulla 
aktiviteter är sådant som uppfyller deras olika behov. Däremot anser omvårdnads-
personal och anhöriga att det innebär aktiviteter som endast bevarar den fysiska 
förmågan. I och med att meningsfulla aktiviteter har olika innebörd för personen med 
demenssjukdom och personerna i dess omgivning är det viktigt att arbeta 
personcentrerat. Att lyssna till individens behov och vad meningsfulla aktiviteter 
innebär för denne istället för antaganden. Cleary och Doody (2016) belyste vikten av 
att personerna med demenssjukdom bör få delta i vården och ta beslut om dagliga 
aktiviteter. I Patientlagen (SFS 2014:821) står det skrivet om att få vara delaktig i sin 
egen vård och att den ska utföras och planeras i samråd med patienten. Att använda 
VIPS som verktyg kan förmodligen leda till ökad delaktighet i den egna vården. Genom 
att till exempel individanpassa vården som ges och se den aktuella situationen ur 
personens perspektiv, skulle den personcentrerade omvårdnaden kunna uppnås. VIPS 
och personcentrerad omvårdnad går hand i hand med varandra. Som nämnts tidigare 
handlar båda begreppen om att se till individens behov, intressen och resurser; alltså 
att sätta personen i centrum (Brooker, 2004; Ekman et al., 2011a). Implementerar 
omvårdnadspersonal detta skulle det kunna leda till att personen med demenssjukdom 
kan och får vara delaktig i sin egen vård. 
 

Slutsatser 

För att personen med demenssjukdom ska få ett gott välbefinnande är det nödvändigt 
med personcentrerad omvårdnad. Det krävs både mer forskning och utbildning inom 
området för att omvårdnadspersonal ska kunna utföra personcentrerad omvårdnad. 
Det krävs även förändringar på organisatorisk nivå, exempelvis ökad bemanning, för 
att detta ska upplevas möjligt att uppnå. Personcentrerad omvårdnad är en stor del i 
omvårdnadsarbetet och trots det så lite beforskat. Detta har gjort att en nyfikenhet om 
fortsatt forskning väckts, för att erhålla djupare förståelse och kunskap om området. 
 

Kliniska implikationer 

Resultatet förväntas ge förståelse för den personcentrerade omvårdnadens innebörd i 
vårdandet av personer med demenssjukdom. Med denna litteraturöversikt finns 
förhoppningar om att kunna underlätta tillämpningen av den personcentrerade 
omvårdnaden, genom att belysa de hörnstenar förhållningssättet bygger på. Det 
förväntas också ge en översikt av vad som behöver förbättras för att kunna uppnå och 
använda personcentrerad omvårdnad inom demensvård. I yrkesrollen som sjuk-
sköterskor kommer det personcentrerade förhållningssättet genomsyra det arbete som 
utförs. 
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people 
with DD” 

 

vårda och arbeta på 
ett privat boende 
för personer med 
demenssjukdom. 

Semi-
strukturerade 
intervjuer. 

 

 
– Viktigt att individanpassa rutiner och 
aktiviteter. 
 
– Ansåg att utbildning är viktigt för att 
kunna tillämpa personcentrerad 
omvårdnad, även för att uppleva fortsatt 
engagemang i sitt arbete. 
 
– Upplevde att anhöriga kunde ställa 
orimliga krav på vården. 

 

Hayajneh, F., & 
Shehadeh, A. 
(2014).  
 
Jordan 
 
”The impact of 
adopting person-
centred care 
approach for people 
with Alzheimer’s on 
professional 
caregivers’ burden: 
An interventional 
study” 

 

Att utforska hur 
implementering av 
ett personcentrerat 
förhållningssätt i 
vården av personer 
med Alzheimer’s 
sjukdom  
påverkar vård-
givares arbets-
börda. 

Kvalitativ 
design. 
 
Enkät och 
semi-
strukturerade 
intervjuer. 

 

N=10 

 

– Upplevde att deras förmåga att känna 
empati för personerna ökade. 
 
– Upplevde att de fick förmågan att 
förstå personen med demenssjukdom 
och dess beteenden som förut kunde 
upplevas som jobbiga. 

McKeown, J., 
Clarke, A., Ingleton. 
C., Ryan, T., & 
Repper, J. (2010). 
 
Storbritannien 
 
”The use of life 
story work with 
people with 
dementia to 
enhance person-
centred care” 

Att undersöka hur 
levnadsberättelsen 
är förstådd och 
utvecklad i 
praktiken, alla 
deltagares 
upplevelser och 
dess effekter på 
utförandet och 
resultatet av 
vården. 

Flerfallsstudie. 
 
Kon-
versationer 
och 
observationer 
med 
efterföljande 
intervjuer. 

N=16 – Att använda livsberättelsen med 
personer med demenssjukdom kan 
förstärka den personcentrerade 
omvårdnaden. 
 
– Att bevara “personhood” hos personer 
med demenssjukdom visade sig vara 
viktigt. 
 
– Att livsberättelsen möjliggjorde för 
personen med demenssjukdom att bli 
hörd. 
 
– Att livsberättelsen kan möjliggöra 
chansen för personen med 
demenssjukdom att vara stolta över 
samt värdesätta sina liv. 

 

Ross, H., Tod, AM., 
& Clarke, A. (2015). 
 
Storbritannien 
 
”Understanding 
and achieving 
person-centred 
care: the nurse 
perspective” 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
förståelse för och 
de faktorer som 
underlättar 
användandet av 
personcentrerad 
omvårdad på en 
akutmedicinsk 
avdelning. 

Kvalitativ 
design. 
 
Semi-
strukturerade 
intervjuer. 

 

N=14 – Det fanns en god förståelse för vad 
personcentrerad omvårdnad innebär. 
 
– Vikten av att lära känna anhöriga för 
att kunna ge en god och säker vård till 
personer med demenssjukdom. 



 

 

 

Smythe, A., 
Bentham, P., 
Jenkins, C., & 
Oyebode, JR. 
(2015). 
 
Storbritannien 
 
”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” 
 

Att undersöka 
omvårdnads-
personalens 
upplevelser av att 
arbeta med 
personer med 
demenssjukdom 
med syftet att 
utveckla en bättre 
förståelse för 
färdigheter, 
attityder och 
kunskap de känner 
att de behöver för 
att kunna ge vård 
av hög kvalitet. 

Kvalitativ 
design. 
 
Grupp-
intervjuer. 
 

N=86 
 

– Svårigheter att definiera 
personcentrerad omvårdnad. 
 
– Åsidosätts tid för personcentrerad 
omvårdnad ansågs det att tiden för de 
grundläggande arbetsuppgifterna inte 
räckte till. 
 
– De värdesatte att lära sig av sina 
erfarenheter och av sina kollegor. 

Talbot, R., & 
Brewer, G. (2016). 
 
Storbritannien 
 
”Care assistant 
experiences of 
dementia care in 
long-term nursing 
and residential care 
environments” 

Att få en förståelse 
för omvårdnads-
personalens 
upplevelse av att 
vårda personer med 
demenssjukdom. 

Kvalitativ 
design. 
 
Semi-
strukturerade 
intervjuer. 
 

N=8 – De bemötte inte personerna med 
demenssjukdom på ett personcentrerat 
sätt, ofta på grund av bristande 
förståelse. 
 
– Det viktiga med utbildning och att ta 
reda på orsaken till beteenden och 
reaktioner för att kunna skapa en god 
vård av personer med demenssjukdom 
betonades. 
 
– Tiden för personcentrerad omvårdnad 
fanns.  
 
– Om tid läggs på att tillämpa 
personcentrerad omvårdnad leder det 
till att tiden för de väsentliga 
uppgifterna inte räcker till. 
 

 


