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Sammanfattning 
 

Bakgrund:   Demens är en av de stora folksjukdomarna och vårdpersonal möter 

dessa personer med demens både inom akutsjukvård och kommunal vård.  På 

slutet av sitt liv bor de flesta personer som drabbats av demens på institution. 

Personcentrerad vård beskrivs vara gynnsamt i vården av personer med demens 

och personalens erfarenhet av detta har stor betydelse.  

Syfte:  Syftet var att studera sjuksköterskors, enhetschefers och undersköterskors 

erfarenhet av personcentrerad omvårdnad inom kommunal hälso och sjukvård. 

Metod:    Designen var en deskriptiv studie med kvalitativ ansats som har 

analyserats med hjälp av en induktiv innehållsanalys. Deltagarna som inkluderades 

i intervjustudien kom från samma kommun. Det var tio personer och bestod av 

fyra sjuksköterskor, fyra undersköterskor och två enhetschefer. De valdes ut av 

verksamhetschefen där inklusionskriteriet var att ha arbetat med personer med 

demens i minst fem år. 

Resultat:   I resultatet  framkom fyra kategorier och 12 subkategorier. 

Personcentrerad omvårdnad ansågs relevant i samband med god omvårdnad av 

personer med demens. I arbetet med personcentrerad vård var fokus  

att; anpassa sig till personen med demens, att se till dennes identitet och 

personlighet. Vidare lades vikt vid anhörigas deltagande, bemötande och ett 

gemensamt arbetssätt, vilket bestod av att identifiera behov och se personen 

bakom sjukdomen. 

Slutsats:   Resultatet visade att de flesta intervjupersonerna hade liknande 

erfarenheter i att arbeta med personer med demens. Det framkom i studien att 

bemötandet hade stor betydelse  i omvårdnaden. Fokus i personcentrerad 

omvårdnad var de redovisade kategorierna och dess innehåll och ansågs 

betydelsefull och nödvändig för att personer med demens får ett så bra och värdigt 

liv som möjligt efter sjukdomsdebuten.  

 

Nyckelord: Demens, personcentrerad omvårdnad, demensutbildning, intervju. 
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Summary 

 
Background:  Dementia is one of the major diseases and health professionals 

encounter these people with dementia both in emergency care and municipal care. 

At the end of life  most people affected by dementia live in institutions. Person-

centered care is described to be beneficial in the care of people with dementia and 

staff's experience of this is of great importance. 

 

Purpose:  The aim was to study nurses, unit managers and staff nurses' 

experience of person-centered care in local health care. 

 

Method:  The design was a descriptive study with qualitative approach which 

has been analyzed by means of an inductive content analysis. Participants enrolled 

in the interview study came from the same municipality. There were ten people 

and consisted of four registered nurses, four enrolled nurses and two managers for 

the organization. They were chosen by business manager and had worked with 

people with dementia in at least five years 

Results:  The result showed four categories and 12 subcategories. Person-

centered care was considered relevant in the context of good nursing care of 

people with dementia. In the process of person-centered care was the focus 

to; adapt to the person with dementia, to ensure the identity and personality. 

Furthermore, it was stressed relatives' participation, treatment and a common 

approach, which consisted of identifying the needs and sees the person 

Conclusion:  The results showed that most interviewees had similar experiences 

in working with people with dementia. It emerged from the study that the patient 

specific approach had positive outcomes when caring for a person with dementia. 

Person-centered care was considered very important and necessary to ensure that 

people with dementia have good and dignified life after being diagnosed with the 

disease. 

 

Keywords Dementia, person-centred nursing care, dementia education, interview. 
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Introduktion 
 
Demens är en av de stora folksjukdomarna och i slutstadiet bor de flesta personer 

som drabbats på institution. Sjukdomen orsakas av hjärnskador som i sin tur kan 

bero på en mängd olika sjukdomar och sjukdomstillstånd.  (Sandilyan & 

Malarvizhi, 2015).  Demens räknas inte till det naturliga åldrandet (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2008).  Personer som insjuknar i 

demenssjukdom kommer att öka inom sjukvården och inom den kommunala 

vården (SBU, 2008). I dag finns det ca 25 miljoner människor i världen som har 

demenssjukdomar och varje år beräknas 4,6 miljoner insjukna i demens 

(Ragneskog, 2011). Enligt Socialstyrelsen (2010) beräknades det att det fanns 

160 000 människor med demens i Sverige och att det var ca 65 000 som bodde i 

särskilda boenden. I välden beräknas det att öka fram tills år 2020 till 48 miljoner 

personer som insjuknat i demenssjukdom. En studie av Vaselinova (2014) har 

visat att demenssjukdom bland äldre är ett ökande problem och att de behöver 

välutbildad personal för att få sina behov tillgodosedda. 

 

Det ställs höga krav på att omvårdnadspersonal och läkare bör ha goda kunskaper 

om de olika demenssjukdomarna (Ragneskog, 2011). Det är angeläget att det finns 

anpassade boenden med välutbildad personal för denna grupp av vårdtagare och att 

det går att bedriva en god och etisk omvårdnad i samband med demenssjukdom. 

Även de personer med demenssjukdom som inte ges möjlighet att få ett anpassat 

boende har rätt att få etisk relevant och nödvändig omvårdnad enligt 

Socialstyrelsen (2010). Omvårdnadspersonal bör även kunna bedöma hur 

välbevarade olika funktioner är hos personer med demens, så att de på bästa kan 

hjälpa dem att behålla och använda dem så länge som möjligt för att få en så bra 

livskvalitet som möjligt (Edvardsson, 2010).  Eftersom personcentrerad 

omvårdnad rekommenderas i vården av personer med demenssjukdom är det 

viktigt att studera detta i dagligt arbete och hur detta omvårdnadssätt genomförs  

av olika yrkesgrupper (Engedal, Selb/Ek, Rokstad & Vatne, 2015). 
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Demens 
 
I en rapport från (SBU 2008) beskrivs att demens är en term som används för att 

beskriva många olika sjukdomar i hjärnan. Demens indelas i två huvudgrupper, 

primär och sekundär demens.  

 Primär demens kallas även degenerativ sjukdom och beror på tillbaka bildning av 

(degeneration) av hjärnans celler. Primära demenssjukdomar är Alzheimers 

sjukdom, Lewy Body demens, Parkinsons sjukdom med demens eller 

Frontotemporal demenssjukdom. Demenssjukdomarna kan ha ett smygande 

förlopp och själva demensutvecklingen kan ta upp till 20 år och ibland längre 

(Ragneskog, 2011). 

 Sekundär demens är den demensform som inte är fortskridande (progredierande). 

Demenssjukdomen beror istället på blödningar eller blodproppar i hjärnan, 

infektioner, nutritionsstörningar, B-12 brist, hög alkoholkonsumtion, hjärntumörer, 

Creutzfeldt-Jakob sjukdom, Huntingtons sjukdom eller hydrocephalus (Brodtkorb, 

Hylen Ranhoff & Kirkevold, 2010).  

Zahra Pah-Lavan (2006) beskriver i sin artikel att demens är en term som används 

för att beskriva många olika sjukdomar i hjärnan. Demenssjukdomar som leder till 

en allvarlig försämring av personens intellektuella förmåga och känslomässiga liv. 

Socialstyrelsen (2010) beskriver demenssjukdom i tre olika stadier, mild, måttlig 

och svår demenssjukdom. Vid mild demens behöver inte personen med demens så 

mycket hjälp av hälso och sjukvården eller socialtjänsten. Vid måttlig 

demenssjukdom ökar behovet av hjälp och vid svår demenssjukdom behöver 

personen med demens hjälp med nästan allt.  

    

Symtom och komplikationer vid demens 
 
Att drabbas av en demenssjukdom kan innebära att personen får många olika 

problem i det dagliga livet. Symtomen delas in i olika faser med mild demens, 

måttlig demens och svår demens och problemen för personen med demenssjukdom 

ökar i och med att sjukdomen progredierar och personen går allt längre in i sin 

sjukdom (Lindholm, 2010). Demens ger kognitiva symtom och det kan bli svårt 

för personer med demenssjukdom att hålla kvar uppmärksamheten på en uppgift. 

Minnet sviktar, både korttidsminnet och långtidsminnet, och det blir stora problem 
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att lära in något nytt. Det kan även bli stora problem med språket då flera av 

demenssjukdomarna ger sådana symtom.  Att hitta till rätt plats och orientera sig i 

tid och rum kan vara svårt. Ofta drabbas personen med demens av 

handlingsoförmåga (apraxi) och nedsatt förmåga att förstå innebörden av olika 

sinnesintryck (agnosi) (SBU, 2010 a). 

SBU (2015) har publicerat en ny vetenskaplig granskning där det visat sig att 

diagnostiken vid demens kan fastställas lättare med till exempel standardiserade 

intervjuer med anhöriga 

 

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demens 
 
Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) 

förekommer ofta vid demenssjukdomar. BPSD kan beskrivas som förändrade 

beteenden som blir belastande för individen och andra människor i omgivningen. 

Även psykiska symtom uppträder i olika svårighetsgrader och det resulterar i ett 

stort lidande för personen med demenssjukdom men även för anhöriga och 

omvårdnadspersonalen (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Vid BPSD får personer med demens oftast en störd dygnsrytm och kan ha rop och 

skrikbeteende. Personen har ofta dålig uppfattningsförmåga, tankeförmåga och 

lågt stämningsläge. Detta kan leda till sekundära symtom som hallucinationer, 

vanföreställningar, ångest och nedstämdhet och som sedan tar sig uttryck i 

beteendeproblem.  Andra vanliga symtom vid BPSD är oro, aggressivitet, 

rastlöshet, vandrande och agitation. Vidare kan samlande, svärande, rop beteende, 

bristande sexuell hämning och socialt oacceptabelt beteende vara vanliga symtom 

(Läkemedelsverket, 2008). 

 
Oro och aggressivitet 
 
Oro är vanligt förekommande hos personer med demens, förmågan att 

kommunicera muntligt avtar med sjukdomen och den sjuke försöker uttrycka sig 

genom sitt beteende. Det kan vara svårt i samspelet med omvårdnadspersonal och 

vårdtagare att tolka vad de ger utryck för. Miljön och människor runtom 

personerna med demens har en stor betydelse (Morhardt & Spira, 2013).  
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I vissa fall kan oro och aggressivitet även bero på smärta (Aarsland, Ballard, 

Corbett, Husebo & Smith, 2011).  Smärtan kan ofta vara svår att skatta på grund 

av kommunikationssvårigheter. Smärtutvärdering bygger till stor del på verbal 

kommunikation och det har visat sig att personer med demens ibland får mindre 

smärtlindring på grund av att demenssjukdomen försvårar kommunikationen 

mellan vårdare och personen med demens  (Akbarzadeh & Jakobsson, 2007). 

Aggressivitet och irritabelt beteende är vanligt hos personer med demens. 

Symtomen är mera vanliga hos personer med skador i frontalloberna i hjärnan. 

Ångest över situationer, som kan upplevas hotfulla för personen med demens kan 

utlösa aggressioner. Aggressiva angrepp kan då komma snabbt och utan någon 

klar anledning (Ervin & Koscel, 2012). 

 
Att leva med demens  
 
Det kan uppstå problem vid omvårdnaden av personer med demens eftersom deras 

förmåga att kommunicera muntligt är bristfällig och de uttrycker sig istället genom 

sina handlingar (Carey & Ryan, 2009). Agitation vid demens är inte ovanligt och 

enligt Ragneskog (2011) vårdades dessa personer med demens på sluten 

psykiatrisk vård på 1970-talet. Aggressivitet, oro och irritabilitet är också väldigt 

vanligt förekommande hos personer med demens. Kommunsjuksköterskor har ett 

stort ansvar och bör ge stöd och handledning till omvårdnadspersonalen vid olika 

problem och det kan många gånger upplevas svårt. Stöd kan ges i den dagliga 

omvårdnaden ibland och i form av handledning till omvårdnadspersonalen. 

Kommunerna har olika stödgrupper för anhöriga till personer med demens där 

personal och demenssjuksköterskan medverkar (Aarsland et al., 2011).  Det krävs 

även en värdegrund för att ge personalen en förutsättning att arbeta personcentrerat 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010; Engedal et al., 2015).        

 

Personcentrerad omvårdnad 
 
Personcentrerad vård utgår ifrån en holistisk syn och tar hänsyn till hela 

människan. Den kräver förändringar i organisationen och våra traditionella roller 

såsom att se till personen och deras förmågor, hälsa välbefinnande och inte till 

demenssjukdomen (Socialstyrelsen 2010). Personalen bemöter personen med 

demens som en egen person och utgår från deras förstådda verklighet. En av 



 

5 
 

uppgifterna personalen har är att ta hänsyn till deras bakgrund, kultur och 

autonomi (Ervin & Koschel, 2012).  Personen uppmuntras att prata om sig själv 

och sina intressen. En levnadsberättelse fylls i av vårdtagaren om det är möjligt, 

annars av anhöriga (Nolan, Davies, Brown, Keady & Nolan, 2004). 

Innehållet i levnadsberättelsen består av händelser och personer som haft betydelse 

under barndomstiden, uppväxten, vuxenlivet och ålderdomen. Den tar också upp 

personliga egenskaper och rutiner som är viktiga samt sådant som ger glädje eller 

skapar obehag för personen (SBU, 2015).  

Naomi Feils teori (1994) införde validation som ett förhållningssätt och metod att 

lättare klara av och förstå personer med demens i Sverige i början på 1900-talet. 

Detta sker i huvudsak genom att se, lyssna och bekräfta personens känslor och 

upplevelser. Personen med demens bemöts som en människa med upplevelser, 

självkänsla, och rättigheter trots tillbakagående av funktioner (Norberg, 2010). 

Dokumentet används även som ett instrument vid personcentrerad omvårdnad och 

ska på grund av sekretess godkännas av anhöriga för att den ska kunna följa 

personen med demens genom vårdkedjan (Phinney, Chaudhury & Connor, 2007). 

 Det läggs även stor vikt vid att personalen ser till personen som en 

samarbetspartner på ett positivt och socialt sätt och värnar om integritet, 

självständighet och ser personen som en medarbetare. Personalen bör även ta 

kulturell hänsyn genom att personen t.ex. kan utöva sin religion, erbjuds anpassad 

mat och får möjlighet att få en tolk vid behov (Phinney et al., 2007). En stor del i 

den personcentrerade omvårdnaden vid demens är även att se till att personerna 

blir rätt nutrierade och det kan vara befogat med extra näringstillskott eventuellt i 

form av näringsdryck om de har svårt att äta dels på grund av dåligt tandstatus 

eller andra bakomliggande sjukdomar (Faxén, 2005). I den personcentrerade 

omvårdnaden ingår allt kring personen med demens som leder till ökad livskvalitet 

och god omvårdnad (McCormack & McCane, 2006; Holst, Edberg & Hallberg, 

1999). 
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Problemformulering 
 
Att drabbas av en demenssjukdom innebär att riskera att få svårigheter att klara av 

sin vardag. Vardagslivet kan bli starkt begränsat och enkla vardagssysslor kan bli 

väldigt komplicerade för personen med demens. Det ställer stora krav på 

omvårdnadspersonalen och sjuksköterskan har ansvar för att underlätta 

omvårdnaden.  Bemötandet har en stor betydelse i den personcentrerade 

omvårdnaden och vikten av utbildad omvårdnadspersonal runt personerna med 

demenssjukdom i de olika formerna av beteendestörningar. I de Nationella 

riktlinjerna från Socialstyrelsen (2010) beskrivs att alla personer med 

demenssjukdom bör erbjudas personcentrerad omvårdnad utifrån den enskilde 

patientens tillstånd och behov vilket är av vikt att studera. Den största vikten bör 

läggas på bemötandet och miljön då det visats sig vara bra. Tidigare studier finns 

inom området, men det behövs vidare forskning med fokus på hälso- och 

sjukvårdspersonalens erfarenheter då det fortfarande används mycket lugnande 

läkemedel inom demensvården. Det är även viktigt med fortsatta studier i 

personcentrerad vård för att personer med demens ska få en så bra livskvalitet som 

möjligt trots demenssjukdom. 

 

Syfte 
 
Syftet var att studera sjuksköterskors, enhetschefers och undersköterskors 

erfarenhet av personcentrerad omvårdnad inom kommunal hälso och sjukvård. 

 
Metod 
 
Design 
 
Designen har en deskriptiv, kvalitativ ansats och har analyserats med hjälp av 

innehållsanalys. Designen beskrivs som en empirisk-holistisk, kvalitativ 

forskningsansats som redogör för personers verklighet i en viss situation. Den är 

manifest vilket betyder det som direkt återges och uttrycks i texten och latent som 

återger forskarens tolkning av texten (Graneheim & Lundman 2004). 
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Urval  
 
Deltagarna som inkluderades i studien var tio personer av vilka fyra var 

undersköterskor fyra sjuksköterskor och två enhetschefer som arbetade i den 

direkta vården och omsorgen av personer med demenssjukdom. Informanterna 

valdes ut av områdeschefen. Urvalet var att informanterna skulle ha arbetat minst 

fem år inom demensvården och vara tillsvidareanställda.. Informanterna var 

mellan 40-55, var  utbildade inom vård och social omsorg och arbetade vid tre 

särskilda boenden i en mellansvensk kommun.  

 

Datainsamling  
  
Insamlingen av data genomfördes med semistrukturerade intervjufrågor. En 

intervjuguide se (Bilaga 1) med semistrukturerade intervjufrågor konstruerades 

och användes som stöd vid intervjuerna som spelades in med hjälp av en diktafon 

(Thomson, 2011). Följdfrågor användes för att under intervjun klargöra eventuella 

otydligheter i berättelsen. Efter det transkriberades intervjuerna ordagrant. En 

pilotintervju utfördes för att kunna bedöma om intervjuguiden höll eller om den 

behövde ändras. Den användes sedan utan korrigering. 

 

Tillvägagångssätt  
 
Tillstånd begärdes av områdeschefen i kommunen för att göra studien (Bilaga 3). 

Områdeschefen skickade information till enhetscheferna och de överlämnade 

informationsbrev till personerna som var tilltänkta att intervjuas och de fick ge sitt 

samtycke. En områdeschef vid den aktuella förvaltningen kom att överlämna tio 

informationsbrev med färdigt frankerade och adresserade svarskuvert, till de som 

av henne utvalts till informanter, och som de sedan kunde skicka in om de 

samtyckte att delta i studien..  

 

 De som samtyckte till att delta i studien valde själva tid och plats för intervjuns 

genomförande och de arbetade alla på kommunala boenden. När de tackat ja 

kontaktades personerna som skulle intervjuas av författarna och de fick bestämma 

tid och plats. Intervjuerna utgick från en intervju (Bilaga1) och var omkring 45 
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minuter långa och spelades in på band. Intervjumaterialet transkriberades 

ordagrant i anslutning till intervjutillfället. 

 

Analys 
 
Analysmetoden som användes var induktiv manifest innehållsanalys beskriven av 

Graneheim & Lundman (2004) vilket innebär att forskarna noggrant förhåller sig 

till det uppenbara i texten och inte tolkar underliggande budskap.  Den kvalitativa 

innehållsanalysens syfte var att kondensera och tolka det som granskades och 

bedömdes passande vid analys av intervjuer. Intervjuerna lästes först i sin helhet 

och meningsbärande enheter relaterat till syfte markerades. Meningsbärande 

enheter i det transkriberade materialet, som svarade studiens syfte, lyftes ut. Dessa 

kondenserades och kodades. I koderna söktes likheter och skillnader som bildade 

olika subkategorier som namngavs. Under analysprocessen har materialet därefter 

bearbetats och diskuterats. Sambanden formulerades till mönster och begrepp, 

vilket beskrev alla kategorier tillsammans. Flera subkategorier fördes samman 

under en kategori.   

 

Förförståelse 
  
 Förförståelsen hos författarna inför studien grundade sig på lång 

sjuksköterskeerfarenhet inom kommunal vård och omsorg och att i det dagliga 

omvårdnadsarbetet möta personer med demenssjukdom. Utifrån det fanns en 

uppfattning om personcentrerad omvårdnad och igenkännande av Socialstyrelsens 

riktlinjer (2010) omkring det. Författarna var medvetna om sin egen förförståelse 

och sina egna kunskaper i området och har kontinuerligt reflekterat över detta. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) måste författarna vara medvetna om detta 

under hela analysarbetet 

Vår uppfattning var att många personer med demenssjukdom inte alltid fick 

relevant omvårdnad på grund av okunskap vilket ofta minskade deras livskvalitet 

och ledde ibland till ökat läkemedels intag på grund av oro och konfusion, vilket 

sedermera kunde leda till andra besvär.   
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Forskningsetiska aspekter 
 
 Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) ska forskning på människor 

överensstämma med god vetenskaplig praxis och en etisk ansökan har skrivits, 

skickats till etiska nämnden och godkänts. Studien utgår från de fyra 

forskningsetiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Intervjufrågornas svar hanterades 

konfidentiellt och information har getts om att det var frivilligt att delta och att 

deltagarna närsomhelst kunde avbryta medverkan i studien, utan att förklara varför 

enligt samtyckeskravet (Kvale, 2002). Ingen av intervjupersonerna kommer att 

kunna identifieras i resultatet. Intervjumaterialet kommer att förvaras så att endast 

författarna har tillgång till materialet och inga obehöriga har tillgång till dessa. När 

studien är färdig förstörs intervjumaterialet så endast studien finns kvar. 

 

De etiska principerna; att göra gott, att inte skada, rättvisa och autonomi 

eftersträvades enligt Sykepleiers samarbete i Norden (2003).  Undersökarna som 

utförde studien hade själv det yttersta ansvaret att se till att forskningen skulle vara 

etisk och av god kvalitet och var moraliskt acceptabel. Informationsbrev skickades 

ut där det var specificerat vad undersökningen skulle kunna innehålla 

(Helsingforsdeklarationen, 2013).  
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Resultat 
 
Resultatet baseras på tio olika intervjuer med tre olika yrkeskategorier inom 

demensvården i kommunen. Bearbetandet av intervjumaterialet resulterade i  fyra 

kategorier där informanternas erfarenhet av personcentrerad omvårdnad vid 

demens beskrivs: 

”Anpassning till personens identitet och personlighet”, ”Anhörigas deltagande”, 

”Bemötandet”, ”Gemensamt arbetssätt”. Kategorierna beskrivs med 

underkategorier i löpande text, citat finns angivet under varje underrubrik för att 

belysa variationer och verifiering av resultatet.   

 

 

Tabell 1. Översikt av omvårdnadspersonalens erfarenhet av 

personcentrerad omvårdnad vid demens. 

Kategorier Underkategorier 

 

Anpassning till personens identitet och 

personlighet 

          - Se personen bakom sjukdomen 

           - Identifiering av behov 

       - Användning av levnadsberättelser 

          - Anpassa aktiviteten i vardagen  

Anhörigas deltagande - Anhöriga som resurs       

- Stöd till anhöriga vid behov 

Bemötandet  - Förhållningssätt 

- Engagerad personal 

Gemensamt arbetssätt - Gemensamma arbetsplaner 

- Teamarbete  

-  Kompetens och kunskap om 

personcentrerad vård  
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Anpassning till personens identitet och personlighet  
 
I informanternas berättelser i denna kategori beskrevs att det var av vikt att se 

personen bakom sjukdomen, identifiering av behov, användning av 

levnadsberättelser, anpassa aktiviteten i vardagen. 

 

 
Se personen bakom sjukdomen    
 
 Informanterna ansåg att det var angeläget vid aggressivitet och oro att veta att det 

ofta var demenssjukdomen som ledde till det och inte personligheten. Viktigt var 

också att veta vad den personen var intresserad av innan sjukdomen, vilket ofta 

förändras med åren samt att vara lyhörd för vad personen intresserade sig för just 

för stunden. Vid omvårdnadsproblem försökte personal avleda personen med 

demens eller endast avvakta.  

Det framkom i intervjuerna att det var viktigt att se till personen istället för att 

enbart se till sjukdomen samt att ta reda på vem hen var. Informanterna beskrev att 

de anpassade sig till individen vilket uppfattades som individuell omvårdnad. De 

utgick från personen och att anpassa sig efter hens önskemål i omvårdnaden. Av 

stor betydelse var att ta reda på personens vanor och ovanor, följa dem så långt det 

gick och identifiera deras behov i vardagen. 

I intervjuerna beskrevs att demensombud hade en betydande roll i omvårdnaden av 

personer med demens. Personcentrerad omvårdnad fungerade inte fullt ut då 

vårdtagarna inte fick välja hur ofta de ville göra vissa saker. Enligt informanterna 

fanns önskemål om att kunna arbeta individuellt och hänsyn togs även till 

personen i dennes önskan om att göra vissa saker. De såg även till olikheterna hos 

personerna med demens, demensen gjorde ofta att intressena försvann i glömska, 

och personalen behövde ofta påminna personen om det.  

Informanterna beskrev att vardagen med personerna med demens styrdes utifrån 

deras behov och inte av personalens rutiner och att de fick göra det de kunde vid 

måltiderna för att behålla självkänslan och vitala funktioner. Om de kunde tala för 

sig själv var det viktigast att det var individanpassad omvårdnad så att hela 

människan sågs i ett sammanhang och därmed gav en känsla av sammanhang till 
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personen. I intervjuerna beskrevs att det fanns behov att tänka i nutid om hur 

personen ville ha det just då och att låta personen vara i centrum, när 

informanterna var hos denne så var det hens önskemål som gällde. Om ingen såg 

eller hörde personen med demens och gjorde något annat så blev de ofta oroliga 

relativt fort.  

”Man ser till personen istället för att enbart se till sjukdomen. (informant nr 3). 
 
 
Identifiering av behov 
 
I intervjuerna framkom det att informanterna upplevde att när morgonarbetet 

utfördes gjorde de tiden till en meningsfull stund mellan informanterna och 

personen med demens vilket ansågs vara en viktig del i vardagen. Ytterligare en 

aspekt som tycktes vara betydelsefull var att förbereda sig väl innan det personliga 

mötet med personen med demens och att personalen såg hen ”här och nu” då dessa 

personer fortskridande förändrades av sjukdomen. Riskbedömning av trycksår, 

nutrition och patientfall via datorprogrammet Senior Alert sågs av informanterna 

som en tillgång i arbetet. Likaså registreringen i BPSD registret beskrevs ge stöd i 

omvårdnaden vid beteendestörningar. Smärtskattning var viktig i omvårdnaden 

samt att smärtskattningsskalor användes för att kunna identifiera och lindra svår 

smärta. Informanterna rapporterade att personalen utgick ifrån personen med 

demens och anpassade sig efter den. Tidsbrist var periodvis ett problem och det 

fanns inte alltid tid och personen med demens kunde inte alltid få välja att till 

exempel duscha alla dagar i veckan.  

 

”Det är viktigt att man förbereder sig väl innan man går in till någon och att man 
utgår från personen och anpassar sig efter den, men ibland är det dåligt med tid 
och lite personal” (informant nr 1) 
 

Användning av levnadsberättelser  
 
Informanterna upplevde levnadsberättelserna vara ett bra hjälpmedel för att kunna 

se personen med demens tidigare relationer i livet.  Även vad som gjorde personen 

med demens intresserad och glad samt att berättelsen ökade förståelsen hos 

informanterna och gav dem mer kunskap om deras bakgrund, relationer och 

glädjeämnen. Informanterna ansåg att berättelsen var ett instrument i omvårdnaden 
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som ökade förståelsen och säkrade kvaliteten på arbetet. Informanterna 

argumenterade för den omvårdnad som personen med demens ville ha utifrån 

levnadsberättelser och närståendes berättelser. 

För att utföra en levnadsberättelse om personer med demens som inte kunde tala 

för sig eller om det inte fanns anhöriga kunde hemtjänsten eller annan vårdgivare 

kontaktas för att få informationen som upplevdes mycket viktig enligt 

informanterna.  

”Viktigt att vi ser personen här och nu. Personer förändras ju bland annat av 
sjukdomen och anhörigas berättelser är av stor betydelse” (informant nr 2) 
 

Anpassa aktiviteten i vardagen  
 
Informanterna ansåg det var av stor betydelse att personalen prioriterade samvaro 

med personerna med demens framför andra sysslor. Att försöka hitta något som de 

tyckte om att göra. Viktigt var även naturliga aktiviteter, som att sitta och tala, gå 

en promenad, pyssla med blommor och diska. Personerna med demens fick 

fortsätta att ha kvar sina privata intressen så länge det gick och utifrån deras 

förmågor. Gemensamma aktiviteter var också meningsfulla i vardagen. Det fanns 

behov av personal som var anställd enbart för trivselns skull och som bland annat 

gick på promenader med personerna med demens. Aktiviteter utifrån tidigare 

intressen gynnade personerna med demens. Informanterna anpassade sig efter 

deras dagsform, vilja och humör. De ville sitta och prata med en kopp kaffe på 

verandan vilket betydde mycket för dem. Dans och musik användes för att stilla 

oro och aggressivitet hos personen med demens enligt informanterna. 

”Jag minns en boende som älskade att dansa, han glömde all ångest och oro när 
han fick dansa med personalen”(informant nr 4) 

 
Anhörigas deltagande 
 
Beträffande anhörigas deltagande så upplevdes det av informanterna att de hade 

bra råd och information. Informanterna tyckte att de var en bra resurs i 

omvårdnaden och kunde berätta om vad som intresserat personerna med demens 

tidigare. 
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Anhöriga  som resurs  
 

Informanterna ansåg att anhöriga kunde ge bra råd och information om vad 

personen med demens tyckte om eller haft för intressen tidigare. Anhörigas 

deltagande kunde vara en resurs i omvårdnaden, de kunde berätta om olika 

företeelser som smärta, smärtreaktioner och annat. Av stor betydelse var att 

anhöriga kände  sig väl till mods när de varit på boendet och  besökt personerna 

med demens. Anhörigombud utbildades med övergripande för anhörigas 

välmående i specifika situationer. 

 

”Ja anhöriga har en viktig roll. De är ju ofta en stor hjälp vid ångest och oro, 
deras närhet gör att vårdtagarna blir lugnare” (informant nr 7). 
 

 
Stöd till anhöriga vid behov 
 
Informanterna ansåg att det upplevdes svårt för anhöriga att se deras kära bli 

personlighetsförändrade samt att de drabbades av personlighetsstörningar vilket 

ofta ledde till ett helt olikt beteende mot det de varit vana med. 

”Kan vara svårt att förstå att deras kära lägger mat i garderoben inlindat i 
kläderna osv”(informant nr 6)    
 
 Då behövdes det ett stort stöd till anhöriga i olika former, som anhöriggrupper 

eller individuellt stöd. Viktigt var också att förklara för anhöriga när försämring av 

demenssjukdomen skedde och vid tillbakagång av förmågor och funktioner, för att 

få med dem i processen. Informanterna såg en stor vikt i att tänka på att anhöriga 

inte alltid behöver veta allt som händer personen med demens, de har rätt till 

integritet. .  Ibland kunde anhöriga styra personen utifrån sina egna önskemål och 

intressen och inte utifrån personens. De anhöriga behövde ibland mer stöd och 

resurser än den sjuke. Informanterna hade erfarenhet av att det arbetet brukade 

vara lönsamt då det blev lugnare omkring den sjuke när anhöriga kände sig trygga 

och lugna. 

”Anhöriga har en viktig roll men ibland förstår de inte riktigt att deras föräldrar 
kanske inte har samma intressen som tidigare. Eller inte vill ha samma mat som 
förr. De kanske inte orkar lika som förut. Svårt för anhöriga det blir som en 
anhörigsjukdom”(informant nr 10) 
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Bemötande   
 
Personalens förståelse, förhållningssätt och etiskt korrekta bemötande uppgavs av 

informanterna vara en viktig del i personcentrerad omvårdnad, liksom även att 

personalen är engagerade i omvårdnaden runt personer med demens. 

 
Förhållningssätt 
 
Informanterna framhöll betydelsen av att personalen hade förståelse för att ha ett 

etiskt korrekt bemötande istället för att ge lugnande läkemedel omedelbart vid oro 

och aggressivitet. Det visade sig även att det var betydelsefullt hur personalen 

bemötte den personen med demens som de skulle ge omvårdnad och att vissa 

informanter hade mindre förståelse än andra vad gällde bemötande. 

personcentretar.  

”Bemötandet är viktigt, att försöka möta personen med demens där den är och inte 
argumentera och tillrättavisa”(informant nr 4).    

 

 Informanterna ansåg att anställningsintervjuer var av stor betydelse när personal 

anställdes på en demensavdelning för att få personal som var kompetenta för 

ändamålet.  Personalen skulle även ha förståelse, sympati och empati för brukarna. 

Det ansågs även att det var av stor vikt att ha ett holistiskt tankesätt och att vara 

lugn och trygg. Flexibilitet och känsla vid omvårdnaden och att intressera sig för 

personen med demens det var betydelsefullt enligt informanterna. 

Engagerad personal 
 
Lyhördhet var en viktig egenskap som lyftes av informanterna när de arbetade i 

omvårdnaden med personer med demens. Viktigt var det med personal som var 

intresserade och engagerade i att arbeta personcentrerat med personen med demens 

även att vara positiv och kunna locka till skratt och glädje var en viktig del i 

omvårdnaden. Att ha känslan av närvaro, lugn och att bry sig om personen med 

demens de var hos för stunden betydde mycket enligt informanterna.    

”Ja viss personal har nog mindre förståelse än andra, för det märker man på 
patienten om bemötandet inte är så bra”(informant nr 5) 
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Gemensamt arbetssätt  
 
Ett gemensamt arbetssätt hade betydelse enligt informanterna, vilket innefattade 

att personalen bör ha kunskap om den personcentrerade vården av personer med 

demens. De arbetade i eniga team samt hade gemensamma arbetsplaner och 

personalen bör ha kunskap om den personcentrerade vården av personer med 

demens.   

 

 Gemensamma arbetsplaner 
 
Genomförandeplanerna följdes upp och uppdaterades kontinuerligt och anhöriga 

var delaktiga. Förbättrad omvårdnad med gemensamma arbetsplaner för att de 

boende skulle må så bra som möjligt.  De gemensamma arbetsplanerna var till stor 

nytta i omvårdnaden. Information och rapportering var viktigt mellan 

vårdpersonalen på arbetsplatsen och uppdaterades kontinuerligt. Det viktigaste 

mötet var teamträffarna enligt informanterna. Där var alla kategorier med som 

chef, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut och 

diskuterade runt olika problem som kunde uppstå 

”På teamträffarna har alla yrkeskategorier sin kunskap, det ger så bra helhetssyn 
till åtgärder vid problem ” (informant nr 2) 

 
Teamarbete 
 
Informanterna ansåg att det var vid team-träffarna det lades fokus på varje person 

med demens och att det var viktigt med enighet i arbetsgruppen vid omvårdnad, så 

att personalen gjorde lika samt att personalen kompletterade varandra. Det gav 

kontinuitet, samordning och en helhetssyn på omvårdnaden kring personen med 

demens. Teamarbetet blev bättre, åtgärder utfördes snabbare och omvårdnaden 

förbättrades enligt informanterna.  

Teammötena var enligt informanterna till för att problem skulle tas upp fortare och 

att lösas samt att alla skulle få berätta sin version och sina upplevelser av personen 

med demens. Det blev en kvalitetssäkring av omvårdnaden och alla fick samma 

information och problemen åtgärdades snabbare. Kommunikation med annan 

personal i arbetslaget var också en viktig del. De använde även ett register vid 
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Beteende störningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD-registret) 

där omvårdnadspersonalen hade registrerat alla boende. BPSD-registret är ett 

nationellt kvalitetsregister med syfte att ge en ökad livskvalité och minskat lidande 

till personer med demens, det förebygger och minskar BPSD. Det bidrar även till 

forskning och en kvalitetssäkring för vården. Det ansågs av informanterna vara en 

bra hjälp i omvårdnaden när personerna med demens hade beteendestörningar. 

 ”Omvårdnaden har förbättrats sedan BPSD registret kom, nu kan vi göra 
individuella planer till personer som är oroliga. All personal kan läsa och göra 
lika så de demenssjuka blir trygga och lugna. Det är bra när sommarvikarierna 
kommer” (informant nr 5). 

 

 Kompetens och kunskap om personcentrerad vård 
 
Utbildning och engagemang behövdes enligt informanterna, det var viktigt i 

samband med den personcentrerade omvårdnaden. Utbildning i 

avslappningsövningar i omvårdnaden ansågs nödvändig och det ansågs vara av 

stor betydelse att personal hade demenskunskaper och kunskaper om 

omvårdnaden. Även att de kände till riktlinjer om personcentrerad omvårdnad vid 

demens och var beredda på att gå tillbaka till riktlinjerna för att aktualisera sig 

kontinuerligt var betydelsefullt enligt informanterna. Socialstyrelsens riktlinjer var 

även användbara i omvårdnaden och gav ett bra stöd för att kunna ha ett adekvat 

bemötande mot personer med demens.  

”Det är viktigt med utbildning i demens så att man vet att bemötande är det som 
är viktigast när man arbetar med dementa”(informant nr 8).    

 

Det beskrevs även av informanterna att det var angeläget med utbildning och 

fortbildning för att kunna bedriva och vårda personer med demenssjukdomar i 

omvårdnaden och för att ta del av ny forskning. Handplockad personal upplevdes 

också vara av stor betydelse samt att det förutsattes att den som skulle anställas 

hade utbildning, relevant personlighet och lämplighet för jobbet, för personen med 

demenssjukdoms välbefinnande. Enhetscheferna ansåg att det förekom 

kontinuerlig utbildning men undersköterskorna ansåg att de ville ha flera 

utbildningar. De utbildningar som de fick var för korta enligt informanterna. 
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Däremot ansåg de flesta sjuksköterskorna att de hade tillräcklig utbildning men 

även de ville ha kontinuerlig uppföljning med all ny forskning inom demens. 

Informanterna uppgav att de har genomgått en demensutbildning på 

Demenscentrum via internet som inriktade sig på personcentrerad omvårdnad, 

Demens ABC.  Anhörigombud hade utbildats och de fungerade som en länk 

mellan personerna med demens, anhöriga och personal. 

”De flesta av oss i personalen har gjort en webbutbildning som heter Demens 
ABC och som inriktar sig mot personcentrerad omvårdnad vid demens. Den var 
bra och gav en grund i hur man bemöter personer med 
demenssjukdom”(informant nr 9) 

 
Sammanfattning av huvudresultat 
 
Syftet med studien var att studera sjuksköterskors, enhetschefers och 

undersköterskors erfarenhet av personcentrerad omvårdnad inom kommunal hälso 

och sjukvård. Informanternas erfarenhet var att personcentrerad omvårdnad ansågs 

relevant i samband med god omvårdnad av personer med demens. Det innebar att 

anpassa sig till personen med demens och se till dennes identitet och personlighet, 

vilket bestod av att identifiera behov och se personen bakom sjukdomen. Deras 

levnadsberättelser om det tidigare livet för personen med demens när inte de själva 

kan redogöra för det på grund av sjukdomen ansågs värdefulla. Aktiviteter i 

vardagen anpassades till personen med demens.  Anhöriga har en betydelsefull roll 

i den personcentrerade omvårdnaden, men fick även begränsas i vissa fall när 

deras omtanke om personen med demens blev för stor och påfrestande. 

Personalens bemötande ansågs som en viktig del i den personcentrerade 

omvårdnaden, och att de brydde sig om personerna med demens.  

 Informanterna ansåg även att gemensamma arbetsplaner och eniga team 

underlättar för alla och att alla olika yrkeskategorier strävar mot samma mål i den 

personcentrerade vården. Utbildning ansågs som viktig för att öka personalens 

kunskap inom personcentrerad vård. 
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Diskussion  
 
Sammanfattning av huvudresultaten    
 
Anhöriga kan ses som en resurs med sin kunskap om personen med demens, där 

levnadsberättelserna är en stor tillgång. Stöd till anhöriga vid behov var en viktig 

del. Den personcentrerade omvårdanden innebar även att den planerades och 

genomfördes utifrån anpassning till personens identitet och personlighet. Ett etiskt 

humanitärt bemötande och förhållningssätt var viktigt och att planeringen och 

teamarbete i omvårdnaden har stor betydelse. Gemensamt arbetssätt ansågs viktigt, 

och vikten av att ha kunskap om demenssjukdom i omvårdnaden av personer med 

demens.   

 

Resultatdiskussion 
 
Informanterna beskrev den omvårdnad som personen med demens ville ha bör 

utgå utifrån bland annat den individuella personens levnadsberättelser. 

Informanterna i vår studie använde sig av levnadsberättelser samt arbetade 

tillsammans med närstående och de kunde även delta i vissa delar av vården. 

Vikten av psykosocial fokus i omvårdnaden beskrivs även i en studie av Morhardt 

och Spira, (2013) och att detta är en fördel för personer med demens, när de har ett 

bra kontaktnät runtomkring sig med anhöriga, vänner och omvårdnadspersonal. 

Att skapa ett förtroende för stunden var en viktig del i arbetet som ofta framhölls 

av informanterna.    

 Att bemöta personerna med demenssjukdom på ett etisk och humanitärt sätt 

ansågs mycket viktigt i ett personcentrerat bemötande och hade stor betydelse i det 

dagliga arbetet enligt informanterna. Även Engedal et al. (2013) beskrev vikten av 

att använda ett personcentrerat förhållningssätt. I studien framkom av 

informanterna att också planeringen av omvårdnaden var en viktig del i den 

personcentrerade omvårdnaden runt personerna med demenssjukdom.  Detta 

beskrivs också av Carey et al. (2009) som menar att om personalen planerar sitt 

omvårdnadsarbete och arbetar så lika som möjligt runt personer med demens har 

det betydelse för omvårdnaden.  I föreliggande studie framkom att det kändes 

viktigt med ett gemensamt arbetssätt och teamarbete.  Personalens kunskap och 
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fortbildning beskrevs som viktig i de tre grupperna, och att de bör ha kunskap om 

personcentrerad omvårdnad vid personer med demens. I en studie av Törnkvist 

(2004) beskrevs att den personliga kompetensen var en av de viktigaste 

yrkeskompetenserna för god omvårdnad? Författaren menade att utan emotionell 

förmåga och ansvarsförmåga skulle det inte vara möjligt att anställa personal även 

om de har utbildning. Bemötandet skulle i det fallet inte bli etiskt och humanitärt. 

Elliot, Williams och Meyer (2014) ansåg däremot att utbildning av personal som 

arbetar med personer med demens och personcentrerad omvårdnad var 

betydelsefullt. Detta stärks även i en studie av Barker, Haines och Hill (2015) som 

beskriver att utbildning bland personalen i personcentrerad omvårdnad är en viktig 

del.  

Enligt informanterna var personalens bemötande av värde i omvårdnaden av 

personer med demens, såsom anpassning av aktiviteterna till vardagen för 

personerna med demenssjukdom. Detta beskrevs även av Lillekroken et al. (2014).  

Informanterna beskrev vidare att aktiviteterna anpassades ofta till i vilket stadie 

personen var i sin demens. Allt som skedde kring personen med demens samt 

arbetssättet fördes fram genom gemensamma arbetsplaner så att personalen 

arbetade lika. Den personcentrerade, individuella omvårdnaden och bemötandet 

ansågs som viktig av informanterna. Cox (2014) beskrev att detta förhållningssätt 

skulle kunna ses som en kvalitetssäkring i omvårdnaden av personer med demens. 

BPSD registret, ett arbetsredskap som används på många demensboenden idag 

utgår från ett personcentrerat förhållningssätt och är ofta till stor hjälp vid oro och 

andra problem för personen med demens (Eriksdotter et al., 2013).   

 

En annan aspekt som av informanterna ansågs vara betydelsefull i den 

personcentrerade omvårdnaden var att förbereda sig väl innan det personliga mötet 

med personen med demens och att man såg hen ”här och nu” då dessa personer 

med demens fortskridande förändrades av sjukdomen. Resultatet stöds av bland 

annat Carey et al. (2009) som beskrev att behoven förändras med tiden för 

personen med demens och att det är viktigt att vård och stöd regelbundet justeras.  
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Motsvarande resultat stöds av en studie gjord av Ballard et al (2011) som visar att 

bemötandet har en stor betydelse och okunskap inom vårdpersonalen leder till 

sämre omvårdnad av personer med demens.    

Det framkom vid intervjuerna att personalen bör ha ett etiskt korrekt bemötande 

istället för att ge lugnande läkemedel vid oro och aggressivitet. Informanterna 

ansåg att det var väldigt viktigt vid anställning av ny personal att få kompetent 

personal för ändamålet. 

Metoddiskussion 
 
 
Designen för den här studien är en deskriptiv, kvalitativ ansats och har analyserats 

med en innehållsanalys (Lundman, Hällgren & Graneheim, 2008). 

Metoden användes för att utifrån intervjuerna beskriva och förklara 

omvårdnadspersonalens, sjuksköterskornas och enhetschefernas upplevelse av 

personcentrerad omvårdnad, samt för att förstå de upplevelser som uttrycktes utan 

att förvränga dem. Tanken var att försöka hitta kärnan i ämnet utifrån de olika 

yrkeskategoriernas erfarenheter och därmed få ökad kunskap om hur 

personcentrerad omvårdnad upplevdes i det dagliga arbetet samt att få veta om det 

fanns relevant kompetens eller om det behövdes utbildning inom området 

(Törnquist, 2014). 

 Urvalet av deltagare i studien var personer där samtliga hade lång erfarenhet och 

liknande erfarenhet av omvårdnad till personer med demenssjukdom, vilket stärker 

trovärdigheten i resultatet till undersköterskor, sjuksköterskor och enhetschefer. 

Resultatet som framkom anses vara relevant med tanke på att det var tio personer 

som intervjuades i en kvalitativ studie (Graneheim & Lundman 2004). 

Trovärdigheten har studerats enligt Polit & Beck (2008) och kan styrkas genom att 

alla informanter har utbildning för yrket, har valts ut enligt kriterierna och har alla 

vana inom yrket. Samma frågor har ställts till deltagarna och intervjuerna var 

likartade för alla. Citat har tagits med från intervjuerna för att stärka trovärdigheten 

i resultatet. Polit och Beck (2008) framhåller att citat från intervjuer förstärker 

trovärdigheten. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2010) är det 

personcentrerad omvårdnad och bemötande som är det väsentliga i omvårdnaden 
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av personer med demens. Intervjun hade stöd i dessa riktlinjer när den 

genomfördes.  Intervjutiden var ca 20 minuter vilket kan upplevas vara lite för en 

kvalitativ studie. Men informanterna fick information om studien i god tid för att 

hinna förbereda sig inför intervjun.  Det gjorde att tiden utnyttjades mer effektivt 

och på det sättet kunde en tillit och tilltro mellan intervjuare och informanter 

utvecklas (Polit & Beck, 2008).  Informanterna beskrev olika omvårdnadstillfällen 

och händelser som intervjuarna sedan skulle analysera objektivt utan att lägga in 

sina egna värderingar vilket ger en hög tillförlitlighet. De fick tala fritt för att 

säkerställa att det var deras egen utsaga och tid fanns för reflektion runt frågorna 

efter intervjun och även för eventuella tillägg (Polit & Beck, 2008). Samtycke 

inhämtades från chefer och informanter. Att upprätta en bra kontakt med 

intervjupersonerna i en lugn och för dem känd miljö ansågs viktig för att uppnå 

bästa möjliga förutsättning, därav utfördes intervjuer på tre demensboenden där 

informanterna var anställda. De fick även svara på frågor som var tillämpliga för 

deras yrkesroll. Deltagarna fick samma intervjuguide så förutsättningen var lika 

för alla deltagare.  Intervjuarna var inte vana att göra intervjuer, men gjorde en 

pilotstudie var för att testa intervjuguide och intervjuteknik. Författarna var 

medvetna om sin egen förförståelse och sina egna kunskaper i området och har 

kontinuerligt reflekterat över detta. Enligt Graneheim och Lundman (2004) måste 

författarna vara medvetna om detta under hela analysarbetet. 

 

Intervjuerna spelades in via en diktafon och skrevs sedan ned ordagrant. Texterna 

bearbetades och analyserades med innehållsanalys. Tillförlitligheten styrks genom 

överförbarheten. Enligt Graneheim och Lundman (2004) anses det värdefullt med 

en tydlig beskrivning av urvalsgrupp, datainsamling och analysbegrepp. 

Författarna har gett en tydlig beskrivning av detta för att styrka tillförlitligheten i 

studien. Citat från utvalda intervjuer finns påvisade i studiens resultat för att styrka 

de upplevelser som undersköterskor, sjuksköterskor och enhetschefer har angett 

under intervjuerna vilket visar på giltigheten.  I diskussionen om hur stor dignitet 

för överförbarhet den här studien har så är det främst i kommunal verksamhet och 

omvårdnad som den kan användas då den är utförd i den kontexten och kan 

användas som stöd till omvårdnadspersonal inom demensvården (Polit & Beck, 
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2008). Svagheter i studien kan vara att alla informanter var kvinnor då det inte 

finns många män inom demensvården i kommunen. 

 

Konklusion 
 
Resultatet visade att de flesta intervjupersonerna hade liknande erfarenheter av att 

arbeta personcentrerat i omvårdnaden av personer med demens. Det framkom i 

studien att bemötandet var det som hade stor betydelse i omvårdnaden. 

Personcentrerad omvårdnad ansågs som väldigt betydelsefull och nödvändig för att 

personer med demens får ett så bra och värdigt liv som möjligt efter 

sjukdomsdebuten. Enligt informanterna kan det lindra oro, aggressivitet och ångest 

vid BPSD. Behovet av utbildning bland personalen är viktig för att ge ökad 

förståelse för personer med demenssjukdom och deras beteenden. Många av 

personalen hade gjort en utbildning via nätet på demenscentrum ”Demens ABC”. 

Det behövs personal som är engagerade och har intresse för sitt arbete med 

personer med demens. Det är även viktigt att kunna ge personcentrerad vård för att 

bevara identitet och självbestämmande så långt som möjligt in i demenssjukdomen 

så att omvårdnaden blir individuellt anpassad. Anhöriga har en viktig roll i 

personcentrerade omvårdnaden då personen med demens inte längre kan berätta 

om sig själv, kan viktig information erhållas av anhöriga. Studien visade att 

personlig kompetens, noggranna förberedelser för arbetet och gemensamma 

arbetsplaner är viktiga att utarbeta som kvalitetssäkring i arbetet med personer som 

har demens. Samtidigt är det viktigt att ständigt vara beredd till omprövning vid 

förändringar i personens tillstånd. I relationen med personen med demens är en 

väsentlig uppgift att känna till levnadsberättelsen för att kunna förstå personen och 

skapa en god psykosocial atmosfär där personen med demens har förtroende och 

litar på personalen.  
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Studiens kliniska betydelse 
 
Utbildning av personal som arbetar med personer med demens har stor betydelse. 

Erfarenheter som personalen redovisat i denna studie kan bidra med ökad 

beredskap vid personcentrerad omvårdnad till personer med demens och därmed 

även förbättra personens livskvalitet.   

 

Förslag till vidare forskning 
 
Utifrån det som framkommit i studien har det visat sig att bemötandet har en 

central roll i omvårdnaden av personer med demenssjukdom och att 

personcentrerad omvårdnad spelar en stor roll. Med tanke på att de olika 

demenssjukdomarna förväntas öka i snabb takt, finns ett stort behov av vidare 

forskning inom personcentrerad omvårdnad och dess betydelse för personer med 

demens.  Det är väldigt viktigt med utbildad vårdpersonal inom demensvården så 

att personer med demens får professionell vård. Forskning inom individuellt 

bemötande behövs för att ge personer med demens en ökad livskvalitet och 

välbefinnande långt fram i sjukdomen. 
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Bilaga 1.                                   

 
Intervjuguide 
 
Huvudfråga 
 
Vad är personcentrerad omvårdnad i samband med demenssjukdom för dig? 

 Bakgrund 

 Ålder? 

 Yrkesbefattning? 

 Hur länge har du arbetat inom yrket? 

 

Frågeteman om personcentrerad omvårdnad 

 Vad är din upplevelse av personcentrerad omvårdnad i förhållande 

till brukare som har en demenssjukdom? 

 Vad anser du att personcentrerad omvårdnad är gentemot anhöriga? 

 Hur upplever du att arbetsgruppen uppfattar personcentrerad 

omvårdnad? 

 Vilka omvårdnadsproblem upplever du kan uppstå i samband med 

personcentrerad omvårdnad? 

 Hur upplever du att behovet av ökad kunskap och utbildning är i 

samband med personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom? 

 Känner du till socialstyrelsens riktlinjer om personcentrerad 

omvårdnad? 

 

Eventuella följdfrågor  

 Kan du beskriva det ytterligare?  

 Hur tänkte du då? 

 Hur kände du då? 

 Kan du ge exempel på det? 

 Kan du utveckla det ytterligare? 
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  Avslut 

 Är det något du känner att du vill tillägga som inte framkommit 

under intervjun? 

Information före intervjun. 

 Studien är en kvalitativ studie som inriktar sig på upplevelser av 

personcentrerad omvårdnad. 

 Intervjufrågorna är inte styrda utan inriktar sig som sagt var på dina 

upplevelser. 

 Jag kommer inte att prata så mycket under intervjun utan mest säga mm. 

Styr upp om vi kommer på avvägar. Kan ev ställa följdfrågor. 
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Bilaga 2. 
 
Ansökan till Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna  
 
 
OBS! Ansökan såväl som bifogade dokument ska vara maskinskriven.  
 
 

Sökandes namn:   

Ämne/nivå:  

Hemadress:       

Telefon:        E-p 
 

      

 
 
 
Undersökningen har granskats och godkänts ur personsäkerhets- och resurssyn-
punkter av undertecknad/e chef/er.  

 
 
 
 
Projekttitel:  

Personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom. 
 
 
 
 

1. Vilken/vilka etisk/a frågeställningar aktualiseras av projektet? 

 
Ur ett etiskt perspektiv där enhetschefer, undersköterskor och sjuksköterskor är 
försökspersoner kan studien bli problematisk då dessa grupper eventuellt kan 
känna sig kritiserade i sitt arbete, se sig som en svag grupp och uppleva att deras 
integritet kränkts. Intervjufrågorna kommer dock inte innefatta något som rör 
privatlivet och intervjupersonerna upplevs kunna bedöma och överblicka 
konsekvenser av att delta i projektet.  
 

2. Vilka åtgärder har vidtagits för att minska eller eliminera etiska problem? 

Åtgärder som utförts är att studien och intervjuerna kommer att inrikta sig på 
undersköterskors, sjuksköterskors och enhetschefers kunskap och upplevelser om 
personcentrerad omvårdnad. Vårdtagare eller närstående kommer inte att tas med i 
studien. Intervjupersonerna kommer genom ett informationsbrev upplysas om att 
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det är frivilligt att delta i studien och att de närsomhelst kan avbryta sin medverkan 
utan närmare motivering. Information kommer även att ges om att intervjuerna 
behandlas konfidentiellt och allt material kasseras efter att studien avslutats. 

__________________________________________________________________
___ 

3. Vem tillgodogör sig den förväntade nyttan av projektet? 

Nyttan med projektet förväntas vara att kunna ge svar på hur personcentrerad 
omvårdnad beskrivs och tolkas i en mellansvensk kommun samt vilken 
uppfattning och kunskap olika personalgrupper har om denna vårdform. Studien 
förväntas även ha nytta för vårdtagare, omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och 
enhetschefer då målet är att personcentrerad omvårdnad och behovet av utbildning 
inom ämnet medvetandegörs och i förlängningen förbättrar omvårdnaden för äldre 
personer med demenssjukdom. 

 

 

 

4. Hur informeras deltagarna? (bifoga informationsbrev) 

     Ett informationsbrev kommer att skickas till den aktuell förvaltning och till 
intervjupersoner som är utsedda att delta i studien. Se bifogat informationsbrev 
och bifogad pr 
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Bilaga 3. 

 
Samtycke till genomförande av studie 
 
I egenskap av verksamhetschef i xxx kommun har jag tagit del av skriftlig 

information gällande intervjustudier som handlar om sjuksköterskans, 

enhetschefens och undersköterskans beskrivning av vad som var i fokus i deras 

arbete med personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom. Jag har tagit del av 

detta genom att läsa PM. 

Jag ger mitt samtycke till ett genomförande av denna studie. 

 

 

 

Ort                                                   Datum 

______________                            _________________ 

 

 

_____________________                 __________________ 

Verksamhetschef                                  Tel nr:  xxxx 

 

______________________ 

Namnförtydligande 
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Bilaga 4. 

Informationsbrev om studie angående personcentrerad 
omvårdnad vid demens. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Undersökningen handlar om personcentrerad omvårdnad av personer med demens. 

Syftet med denna studie är att studera sjuksköterskors, undersköterskors och 

enhetschefers erfarenhet av personcentrerad omvårdnad vid demens. Inom 

kommunal hälso och sjukvård. 

Undersökningen omfattar fyra sjuksköterskor, fyra undersköterskor och 2 

enhetschefer som alla arbetat minst fem år på demensboende och urvalet har skett 

utifrån det. Intervjuerna kommer att ske med inspelning utifrån en färdig 

intervjuguide med färdiga frågor för att sedan granskas och skrivas ut och 

analyseras. Intervjun kommer att ta ungefär en timme i anspråk. 

Allt material hanteras anonymt och det som sägs avidentifieras. Materialet 

behandlas med sekretess. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna. 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeutbildningen med 

inriktningen ”Vård av Äldre” på Högskolan Dalarna. 
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                                                                                      Bilaga 5.                               

Författardeklaration 

 
Examensarbetets titel:  
 
 
__________________________________________________________________
____ 
 
 
Samtliga författare till examensarbetet bekräftar att hon/han har bidragit konkret i 
förberedelsearbete och utformning av examensarbetet.   
 
Påskrift av varje författare krävs för vart och ett av nedanstående moment. 
 
 

Deklaration av medverkan i individuella moment i examensarbetet.          

Namnteckning: _____________________________________________________ 

Namnteckning:______________________________________________________ 

 

1. Bidragit till formulering av forskningsproblem, syfte och 
eventuella frågeställningar.  

 

 

2. Bidragit till planering och genomförande av metod så att 
forskningsfrågan kan besvaras.  

 

 

3. Medverkat i materialinsamling och analys.  

 

 

4. Bidragit till presentation, tolkning och diskussion av 
resultatet.  

 

 

 


