
   

 

   

 

 

 

 

  
Examensarbete  
 
Magisteruppsats 
 

Sjuksköterskans erfarenhet av att bedriva personcentrerad 

vård relaterat till personer med demenssjukdom 

En kvalitativ intervjustudie   

 

Nurse's experience of conducting person-centered care related to people with 

dementia  

A qualitative interview study 

 

 

 

 

 

Författare: Shaka Mollakuqe ochTea Stankovic 

Handledare: Anna Swall 

Granskare: Marika Marusarz 
Examinator: Janeth Leksell  

Ämne/huvudområde: Omvårdnad 
Kurskod: VÅ3111 

Poäng: 15HP 
Examinationsdatum: 2019-06-07 

 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen 

sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Därmed 

ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan Dalarna 

rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access):  JA  

Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00                         



 

   

 

 

Sammanfattning 
 
Bakgrund: Invånare i Sverige uppnår högre ålder än tidigare och fler diagnostiseras med 

demenssjukdom. Vården av personer med demenssjukdom är väldigt sårbar och forskning har 

visat att personcentrerad vård kan skapa bättre livskvalitet för denna grupp. Genom att förstå 

sjuksköterskans erfarenhet av att arbeta med personcentrerad vård hoppas vi kunna belysa 

fördelar men även hinder i vården av personer med demenssjukdom och förhoppningsvis ge 

förslag för utveckling.  

 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att använda personcentrerad vård i vården av 

personer med demenssjukdom  

 

Metod: En intervjustudie utfördes med 8 sjuksköterskor som arbetar med personer med 

demenssjukdom och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Intervjuerna genomfördes i 

2 län. De transkriberade intervjuerna analyserades med en manifest innehållsanalys.  

 

Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskans erfarenhet av att använda personcentrerad vård 

baseras mycket på tid för utbildning och handledning av kollegor, men även av kunskap för 

personcentrerad vård. Livsberättelsen spelar en central roll i utformningen av både vården och 

miljön kring personen.  

 

Slutsats: Sjuksköterskor som arbetar med personer med demens behöver mer tid för utbildning 

och handledning för att kunna ge bättre personcentrerad vård utifrån personens enskilda behov.  

 
 

 

Nyckelord: BPSD, demenssjukdom, erfarenhet, personcentrerad vård, sjuksköterskans roll. 

  



 

   

 

Abstract  

Background: Swedens population is getting older then before and more are diagnosed with 

dementia. Caring for people with dementia is very vulnerable and research shows that person 

centered care can increase quality of life. By understanding the nurse´s experiance of working 

person centered can contribute to development of this type of care but also illustrade obstacles 

the nurses are facing.  

 

Aim: To describe the nurse's experience of using person-centered care in the care of people 

with dementia 

 

Methods: Qualitative interview study. 8 nurses that work with dementia care were interviewed 

in two different countys in Sweden. The transcribed interviews were analyzed with a manifest 

content analysis. 

 

Result: The result showed that the nurse's experience of using person-centered care is based 

on time for training and supervision of colleagues, but also on knowledge for personal center 

care. The life story plays a central role in the design of both the care and the environment 

around the person. 

 

Conclusion: Nurses working with people with dementia need more time for education 

 and supervision to be able to provide better person-centered care based on the persons 

individual needs. 

 

Keywords: BPSD, dementia, experience, person centered care, nurse's role. 

  



 

   

 

Innehållsförteckning 

Introduktion .................................................................................................................................................... 1 

Bakgrund ......................................................................................................................................................... 1 

Demenssjukdomar .......................................................................................................................................... 1 

Att leva med demenssjukdom ....................................................................................................................... 2 

Personcentrerad vård vid demenssjukdom ................................................................................................. 3 

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) ................................................................. 4 

Sjuksköterskans roll i demensvården ........................................................................................................... 4 

Problemformulering ........................................................................................................................................ 5 

Syfte ................................................................................................................................................................ 6 

Metod .............................................................................................................................................................. 6 

Design: Kvalitativ intervjustudie .................................................................................................................... 6 

Urval ................................................................................................................................................................ 6 

Datainsamlingsmetod ...................................................................................................................................... 7 

Data Analys...................................................................................................................................................... 7 

Forskningsetiska överväganden ....................................................................................................................... 9 

Resultat ........................................................................................................................................................... 9 

Otillräcklighet i vardagen minskar personcentrerad vård ........................................................................ 10 

Att förstå den äldres livsberättelse ............................................................................................................. 12 

Betydelse av meningsfull vardag med aktiviteter ..................................................................................... 14 

Fysiska miljöns inverkan på mående ......................................................................................................... 15 

Sammanfattning av huvudresultat................................................................................................................. 17 

Resultatdiskussion ......................................................................................................................................... 17 

Metoddiskussion ........................................................................................................................................... 20 

Samhälleliga aspekter .................................................................................................................................... 21 

Etiska aspekter utifrån klinisk nytta ............................................................................................................... 21 

Slutsats .......................................................................................................................................................... 22 

Självständighetsdeklaration ........................................................................................................................... 22 

Referenslista .................................................................................................................................................. 24 

Bilagor ........................................................................................................................................................... 32 

Bilaga 1 ............................................................................................................................................................ 32 

Bilaga 2 ............................................................................................................................................................ 34 



 

   

 

Bilaga 3 ............................................................................................................................................................ 36 

Bilaga 4 ............................................................................................................................................................ 37 

Bilaga 5 ............................................................................................................................................................ 38 
 

  



 

   

 
1 

Introduktion  
 
Enligt WHO (2017) har 47 miljoner människor runt om i världen insjuknat i demens och cirka 

10 miljoner människor beräknas få diagnosen demens varje år. I Sverige finns det cirka 160 

000 personer med demenssjukdom och varje år får cirka 24 000 personer diagnosen 

(Socialstyrelsen, 2017). Antalet personer med demenssjukdom förväntas öka kraftigt efter år 

2020 när personer som föddes på 1940-talet uppnår hög ålder (Socialstyrelsen, 2017a).  Detta 

kommer att innebära en stor utmaning för vården. Utifrån ett framtidsperspektiv med nästan 

dubbelt så många personer med demenssjukdom år 2050, är det avgörande med fortsatt 

utveckling mot ett inkluderande samhälle där personer med demenssjukdom kan leva med så 

hög livskvalitet och självständighet så möjligt.  Det kommer att krävas ökande krav på 

demensvård i form av resurser, kompetens, forskning, behov att utveckla nya skapande 

arbetssätt och rutiner (a.a.). I det dagliga arbetet som sjuksköterskor möter vi personer med 

komplexa sjukdomstillstånd, bland dessa tillhör personer med demenssjukdom som har ett stort 

behov av personcentrerad vård. Demenssjukdom kan skapa en känsla av förlorad identitet och 

i samband med sviktande minne ställs det stora krav på sjuksköterskans kompetens för att 

kunna tillmötesgå varje individs behov och önskemål. Äldreomsorgens Nationella Värdegrund 

understryker hur viktigt det är att sjuksköterskan har kunskap om vilka uppgifter vi utför och 

att uppföljning av utförda uppgiften sker. Som sjuksköterska ska vi använda oss av insatser 

som är evidensbaserade och skapar positiva effekter för personer med demenssjukdom vilket 

vi hoppas denna studie ska ge underlag för.  

Bakgrund 

Demenssjukdomar  

Att insjukna i en demenssjukdom innebär att hjärnans funktioner som minne, initiativtagande, 

känslor samt språk förändras och försämras (Marcusson, Blennow, Skoog& Wallin 2003, 

Björlin, Basun, Beck-Friis, Ekman, Englund, Jönhagen-Eriksdotter et al 2004). Symptom på 

demenssjukdom är en långvarig försämring av minne, orientering, språk, vilja initiativ, 

omdöme, praktisk förmåga samt betydande försämring av sociala/ yrkesmässiga funktioner 

jämfört med tidigare (Socialstyrelsen 2017, Duong, Patel & Chang 2017). Alzheimers som är 

den vanligaste demenssjukdomen har symtom som börjar med närminnestörning samt 

språksvårigheter i form av att hitta rätt ord. Symtomen kommer smygande och det kan ta flera 

år innan man får diagnosen Alzheimer sjukdom (Marcusson et al 2003). Vaskulär demens, som 
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innebär att hjärnan inte får tillräckligt med blod på grund av till exempelvis stroke eller ett 

försämrat blodflöde i kärl, ger symtom beroende på vart i hjärnan skadan är (Björlin, Basun, 

Beck-Friis, Ekman, Englund, Jönhagen m.fl., 2004). Symtomen kan yttra sig i talsvårigheter, 

minskad förmåga till att analysera och förstå samt personlighetsförändring. Andra typer av 

demens är frontallobsdemens med förändringar i hjärnans främre del som reglerar människans 

personlighet som ger symtom i form av stark personlighetsförändring. Lewybodydemens är en 

form av demens som bryter ner nervceller i hjärnstammen med symtomen som yttrar sig i 

motoriska svårigheter, trötthet och hallucinationer (Duong, Patel, Chang, 2017). 

Att leva med demenssjukdom 

 
I början när demenssjukdom utvecklas är det oftast individen själv som börjar märka 

förändringar i sitt mående. De kognitiva funktioner börjar svikta och personen försöker hitta 

lösningar för att kunna hantera vardagliga situationer som förut inte var komplicerade 

(Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2003). Det är inte helt ovanligt att personen med 

demenssjukdom börjar undvika sociala sammanhang och isolerar sig mer genom att hålla sig 

till trygga situationer som hen vet att den kan bemästra utan att den kognitiva svikten är 

märkbar (Bartlett, Windemuth-Wolfson, Oliver & Dening, 2017). Harris (2006) beskriver hur 

en individ som har accepterat sin demenssjukdom lättare kan bevara sin identitet, en stor del i 

acceptans är anhörigas stöd och hjälp. Om anhöriga och omgivningen fortfarande respekterar 

personen med demenssjukdom i samma utsträckning som tidigare skapar det en känsla av 

värdighet och trygghet (van Gennip., Pasman., Oosterveld-Vlug., Willems., & Onwuteaka-

Philipsen 2014). Eftersom demenssjukdomen försämras gradvis hinner personen lättare förstå 

förändringen som sker (Wolverson, Clarke& Moniz-Cook 2010). Det sociala nätverket 

omkring personen med demenssjukdom är viktig för att kunna bevara det livet som personen 

haft tidigare ( Wolverson et al 2010, Harrison 2006). Personer med demenssjukdom upplever 

en oro över att inte längre få vara delaktiga i det vardagliga livet och beslut som berör dom. 

Det finns en inre rädsla att personer i deras omgivning anse att de inte är kapabla till rätta beslut 

på grund av den kognitiva svikten (Harrison, 2006). När den kognitiva svikten ökar kan vissa 

sinnesintryck vara svårtolkade, miljö kan spela en stor roll för livskvalitén för personer med 

demenssjukdom. Att hitta i den miljön man vistas i, känna igen saker som finns omkring, rätt 

ljud och ljus ökar trygghet. En miljö som inte är utformad för personer med demenssjukdom 

kan skapa stress och leda till oro (Edvardsson & Wijk 2009, Day, Carreon & Stump 2000, 

Joosse 2012). 
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Personcentrerad vård vid demenssjukdom 

 
Tidigare har personer med demenssjukdom bemötts på ett depersonaliserande sätt och som 

dysfunktionella. Det ansågs att minnet och de kognitiva förmågorna var de enda faktorer som 

definierar personligheten (Kitwood, 1997a). Sjukdomens utveckling ansågs likna barndomen 

eller till och med döden, dessutom behandlades personer med demenssjukdom som det som 

Kitwood (1998) kallar för en malignt social psykologi, genom att infantilisera och stigmatisera 

dem, vilket beror på bristande kännedom/utbildning om demenssjukdom hos vårdare. 

Demenssjukdom innebär ett hot mot identitet och personlighet. För personcentrerad vård 

behövs förståelse för hur personen påverkas av att leva med demenssjukdom, insikt om att 

personen har ett själv, att identitet och personlighet kan fortsätta utvecklas. Personen som blir 

drabbad av en sjukdom ska aldrig förminskas eller fråntas makten av sin upplevelse av 

hälsa/ohälsa (Kitwood 1997a). Det är personens upplevelse som ska vara grunden till en 

personcentrerad vård (Kitwood, 1997a,  Kitwood, 1997b, Norberg, 2011) samt en acceptans 

för hur en människa manifesterar sin personlighet och identitet genom hela sitt liv (Kontos, 

2005). Förutsättningslös och positivt bemötande är kärnan i demensvård, vilket innebär att 

bemöta personen med demenssjukdom på ett positivt sätt, avstå från korrigeringar och 

tillrättavisningar och istället ge plats för personens egna tolkning av världen (Edvardson, 2011). 

Huvudsyftet för demensvård enligt Kitwood (1997a) är att upprätthålla personlighet och 

identitet hos den sjuke trots dennes sviktande mentala kraft. Upplevelsen av identitet är kopplad 

till sociala sammanhang, vårdens uppgift måste vara att hjälpa personen bevara sociala och 

kulturella sammanhang samt ge möjlighet för personen att fortsätta ha betydelse för andra 

(Socialstyrelsen, 2010). Kontos (2005) menar att personligheten inte enbart är en mental 

dimension utan manifesterar sig även rent fysiskt till exempel i hur en person har för vana att 

klä sig eller föra sig. Edvardsson (2012) beskriver att personcentrerad vård innebär att se 

människan bakom sjukdomen. Med personcentrerad vård kan vårdare använda sig av 

psykosociala interventioner som innefattar och belyser människovärde/självbild och skapa 

möjlighet för personer med demens att lämna något efter sig till efterföljande. Detta görs genom 

interventioner som underlättar för personer med demens att förmedla kännedom om sig själv 

till omgivningen, låta identiteten framträda, stärka personens tidigare roller, värderingar, 

erfarenheter och den individuella levnadsberättelsen. Personcentrerad vård kan enligt Kontos 

(2005) inte bli komplett om inte detta förkroppsligade personlighetsuttryck uppmärksammas. 
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Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) 

 
De beteendemässiga och psykiska symtom som kan uppstå på grund av en demenssjukdom 

brukar ofta samlas i ett enda begrepp – BPSD och drabbar ungefär 90% av alla som lever med 

en demenssjukdom (Melander, Sävenstedt, Olsson & Wäliivara 2017,Cerejeira, Lagarto & 

Mukaetova-Ladinska 2012, Läkemedelsverket 2008). Till BPSD räknas symptom som 

hallucinationer, upprymdhet, ilska eller nedstämdhet. Andra exempel kan vara sömnstörningar, 

planlöst vandrande, motorisk oro, plockighet samt apati (Läkemedelsverket 2008, Cerejeira et 

al 2012, Azermai, Petrovic, Elseviers, Bourgeois, Bortel & Stichele 2012). BPSD kan vara ett 

sätt att kommunicera och förmedla sig för den som inte längre har förmågan att verbalt uttrycka 

behov och önskningar, oförmåga att korrekt bearbeta information kan också orsaka BPSD. 

Omgivningens förståelse och inställning till dessa uttryck påverkar graden av lidande hos den 

som insjuknat i demens (Socialstyrelsen 2017a). Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att 

de initiala interventionerna vid BPSD bör vara av icke-farmakologisk art. Generellt innebär det 

att de första åtgärder bör omfatta en anpassning av miljö och bemötande ( Läkemedelsverket 

2008, Fossey, Ballard, Juszczak, James et al 2006, Kim & Park , 2017). 

 

Sjuksköterskans roll i demensvården 

 
I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor så utrycks det att ICN:s kod 

(International Council of Nurses) bör ligga till grund för sjuksköterskans arbete med att främja 

hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidandet (Socialstyrelsen 2005). 

Sjuksköterskan ska även vara aktiv i utvecklandet av omvårdnad som vilar på evidensbaserad 

kunskapsgrund (a.a.). 

Betydelsen av personcentrerad vård i sjuksköterskans profession, inom äldrevården innebär att 

sjuksköterskan aktivt leder hälsoarbetet utifrån personens levnadsberättelse, och att detta ska 

ligga till grund för utformningen av den dagliga vården och omsorgen, för att befrämja 

upplevelser av hälsa (ICN, 2011) Det innebär också att sjuksköterskan ska befrämja att den 

äldre personen kan behålla kontrollen över sitt liv och vara delaktig i vården. Sjuksköterskan 

även ska stödja närståendes delaktighet i vården. Sjuksköterskan har även huvudansvaret för 

att utarbeta riktlinjer inom ledning, omvårdnad, forskning och utbildning samt att tillämpa 

dessa (a.a.). Personcentrerad vård innebär att personen är självbestämmande och en del av 

vårdteamet när det kommer till utformningen av sin vård. Sjuksköterskan ska ha kunskap om 

http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoActivity.aspx?sname=JoaquimCerejeira&UID=45152
http://community.frontiersin.org/people/ElizabetaMukaetova_Ladinska/48263
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personens levnadshistoria och leda hälsoarbetet utifrån dessa aspekter (Svensk 

Sjuksköterskeförening 2016). Genom personcentrerad vård kan omgivningen förstärka 

människovärde/självbild genom att identifiera på vilket sätt personer med demens upplever 

meningsfullhet med element som igenkänning, respekt, tillit, möjlighet till hopp (Johnston & 

Narayanasamy 2016). Qazi, Spector & Orell (2010) beskriver hur personcentrerad vård lindrar 

symtom på ångest genom rätt bemötande. Qazi et al (2010) belyser även, som Johnston et al 

(2016) att personcentrerad vård ger ett bra underlag för att känna igen och identifiera symtom 

av ångest/oro lättare och med denna kunskap även lättare kunna hitta aktiviteter eller 

distraktioner som minskar ångest samt förhindrar uppkomsten av oro. Upplevelsen av identitet 

är kopplad till sociala sammanhang varför sjuksköterskans uppgift måste vara att hjälpa 

personen bevara social, kulturella sammanhang och ges möjlighet att fortsätta ha betydelse för 

andra (Socialstyrelsen 2010). Kim & Park (2017) konstaterar att personcentrerad vård ger 

signifikant lindring av BPSD, förbättrad livskvalitet och minskad svårighetsgrad av depression 

hos personer med demens.   

 

Problemformulering 

 

Enligt WHO beräknas det att varje år får 10 miljoner människor diagnosen demens. 

Kunskaperna kring demenssjukdom har tidigare varit begränsade varför vården och 

bemötandet mot de drabbade har varit stigmatiserande och depersonaliserande. Huvudsyftet 

med demensvård är att bevara människan bakom sjukdomen och skapa en känsla av 

sammanhang. Riktlinjer ger direktiv för hur vården för personer med demenssjukdom ska 

bedrivas och lyfter vikten av personcentrerat vård. Det är oklart hur mycket sjuksköterskor 

följer dessa direktiv i vården av personer med demenssjukdom och därför vill författarna till 

denna studie forska på sjuksköterskors erfarenhet i ämnet personcentrerad vård hos personer 

med demenssjukdom. 
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Syfte 

 

Att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att använda personcentrerad vård i vården av 

personer med demenssjukdom 

 

Metod 

 

Design: Kvalitativ intervjustudie 

En kvalitativ intervjustudie har valts då den är lämplig vid forskning som avser att skapa en 

grundläggande förståelse för människors erfarenhet( Polit & Beck, 2012 , Henricsson & 

Billhult, 2015).  Semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor valdes som metod för 

datainsamling. Metoden är lämplig för att till exempel ta fram beslutsstöd, ge underlag för 

kvalitetsförbättring, utveckla forskningsinstrument, utföra preliminär utforskning av ett 

område samt vid underökning av ämnen som är nya eller komplexa (Wibeck, 2015).  Metoden 

bedöms svara väl mot studiens syfte. I intervjuer kan man dra nytta av interaktionen i det 

pågående samtalet och data kan genereras som möjliggör att analysera gemensamma 

värdepremisser och utgångspunkter människor utgår ifrån (a.a.). 

Urval 

 

Urvalskriterierna diskuteras mellan författarna för att ge data som bäst överensstämmer med 

studiens syfte ( Polit & Beck 2012, Henricsson 2016). Ett strategiskt urval bestämdes för att 

författarna var intresserade av sjuksköterskornas erfarenhet av personcentrerad vård. 

Inklusionskriterier: Legitimerade sjuksköterskor, yrkesverksamma inom demensvård under 

minst 3år. Exklusionskriterier: Sjuksköterskor som inte arbetat inom demens, 

bemanningssjuksköterskor, vikarier Undersökningsgrupp: I studien deltog 8 stycken 

sjuksköterskor från två kommuner som arbetar med personer som har en demenssjukdom. 

Syftet med sådant urval var att få en så rik och varierad bild som möjligt. På grund av den 

begränsade tid som fanns till förfogande för att genomföra studien blev antalet 8 intervjuer. 

Sjuksköterskor som deltog i studien arbetar dagtid och har en konsultativ roll i 

omvårdnadsarbetet och har ansvar för 15-30 patienter. I studiens text kommer författarna att 

benämna deltagarna som informant eller informanter.  
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Datainsamlingsmetod 

 

Tillvägagångsätt: Kontakt togs via mail med enhetschefer för verksamheter som bedriver vård 

för personer med demenssjukdom, bilaga 1. Mailet gav information om studiens syfte, kliniska 

nytta samt kontaktuppgifter till studenter och handledare. Efter intresse från enhetschef att delta 

skickades förfrågan om deltagande, bilaga 2 och information om frivillighet, bilaga 3, till 

utvalda sjuksköterskor som motsvarar studiens inklusionskriter. Deltagare som godkände 

medverkan kontaktades för att i samråd med studenterna komma överens om tid och plats för 

intervjun. Frågorna var öppna till sin karaktär vilket förväntade ge en vägledning till vad som 

var fokus för intervjun men även ge informanten möjlighet att ge de narrativ, personliga 

berättelser, som studien eftersökte (se bilaga 5). Tidsåtgången räknades vara ca 60 minuter, 

intervjuledaren ställde frågorna. Intervjuerna spelades in med mobiltelefon/ diktafon och sedan 

transkriberades, viktiga nyckelord togs ur texten som sedan sattes in i teman. Transkriberingen 

skedde av båda författare. 

Tillförlitlighetskontroll användes genom forskartriangulering för att uppnå konsensus. 

 
Data Analys 

 

Analysen gjordes med kvalitativ innehållsanalys som blev manifest. Detta innebär att som 

författare till studien tolka informanternas upplevelse objektivt och belysa det som uttrycks 

direkt i data. Data är text som produceras vid intervjuer. Målet med kvalitativ innehållsanalys 

är att systematiskt omvandla en stor mängd text in i en mycket organiserad och kortfattad 

sammanfattning av nyckelresultat (Lundman & Hällgren Graneheim 2008, Graneheim et al., 

2017). Data analyseras induktivt dvs texten får tala fritt, strukturerat försöker man förstå och 

systematisera den till subteman och teman. Materialet transkriberades av författarna som utfört 

intervjuerna.  Det transkriberade materialet lästes flertal gånger av författarna för att få ett större 

sammanhang och förståelse för texten. Därefter diskuterade författarna texten tills konsensus 

uppnåddes. Materialet bearbetades tillsammans av författarna där meningsbärande enheter 

plockades ut ur texten och bildade kategorier genom att gruppera dessa koder som är relaterade 

till varandra genom innehåll eller sammanhang. Detta gjordes för att författarna skulle kunna 

behålla kärnan i materialet och få fram kategorier. Exempel på stegen i innehållsanalysen finns 

i tabell 1. 
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Tabell 1. 

Meningsbärande enhet 

  

Kondenserad enhet Kod 

 

“Det höga tempot i kombination 

med den kraftiga 

arbetsbelastningen där man 

många gånger står som ensam 

sjuksköterska på 46 patienter 

gör att man inte har tiden till att 

sitta ner med patienterna som 

man önskar. Det finns liksom 

ingen tid utanför till saker som 

tillstöter, t ex en orolig patient” 

(Informant 5) 

 

 

Höga tempot, kraftig 

arbetsbelastning, ensam 

sjuksköterska, 46 

patienter, ingen tid, orolig 

patient  

 

Arbetsbelastning, 

ensamhet, tidsbrist, 

samarbete med andra 

yrkesgrupper 

 

“Jag hade alltid ett 

ankomstsamtal med anhöriga för 

att lära känna, och vi hade 

kontaktperson plus en reserv och 

man skriver levnadsberättelse 

för att samla så mycket uppgifter 

man kunde för att lära känna 

och förstå vanor och behov “( 

Informant 2) 
 

 

Ankomstsamtal med 

anhöriga för att lära 

känna  levnadsberättelse 

för att samla så mycket 

uppgifter  förstå vanor och 

behov  

 

 

Levnadsberättelse, samla 

uppgifter, förstå 
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Forskningsetiska överväganden 

 

Enligt Cöster (2014) är problemmedvetenhet kring forskningsetik den viktigaste etiska insikten 

vid forskning på människor som levande individer. Regelverk, lagar och krav styr men kan inte 

alltid lösa etiska problem som uppkommer i mänskliga levda möten och sammanhang. Hälso- 

och sjukvård är ett exempel där mänskligt och professionellt liv möts med alla sina knepigheter. 

Enligt GDPR (The General Data Protection Regulation) är en personuppgift all information 

som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är levande. Personuppgifter 

skall bland annat alltid behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed. Känsliga 

personuppgifter är uppgifter som rör ras, etnicitet, politisk åsikt, religiös eller filosofisk 

övertygelse, fackförbundsmedlemskap, uppgifter om hälsa och sexualliv. Dessa uppgifter får 

behandlas endast om den registrerade gett sitt samtycke eller på annat sätt offentliggjort 

uppgifterna. Känsliga personuppgifter får behandlas för forskningsändamål om behandlingen 

godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Denna 

lag syftar att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning 

(Sveriges riksdag 2018). Då föreliggande studie riktar sig till yrkesverksamma och inte ämnar 

behandla känsliga personuppgifter krävs inte särskild etikprövning för studien. Detta har 

prövats genom "Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 

människor" se bilaga 4. Däremot är en tydlig information till forskningspersonerna om 

frivillighet, möjlighet att utan konsekvens avbryta medverkan när som helst (bilaga 3), 

tillvägagångsätt vid datainsamling, hantering av data, möjlighet till verifiering av uppgifter 

samt uppgift om var resultatet publiceras (bilaga 2) förenligt med korrekthet och god sed. När 

studien är godkänd kommer de inspelade intervjuerna och utskrifterna av dem att förstöras. 

Samtliga deltagare har fått information om att de kan ta del av det färdiga materialet när det är 

godkänt.  

 
Resultat 

 

Analysen resulterade i fyra kategorier: Otillräcklighet i vardagen minskar personcentrerad 

vård, att förstå den äldres livsberättelse, betydelse av meningsfull vardag med aktiviteter, 

fysiska miljöns inverkan på mående  

I texten finns även citat från informanterna i kursiv stil.  
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Tabell 2. Underkategorier och kategorier 

Underkategorier Kategori 

 

 Tidsbrist 

 Kraven från övriga yrkesgrupper 

 Inte räcka till  

 

Otillräcklighet i vardagen minskar 

personcentrerad vård. 

 

 Personen i centrum 

 Göra närstående delaktiga i 

vården 

 Trygghet och självbestämmande 

 

 

Att förstå den äldres livsberättelse 

 

 Intresse och kunskap 

 Aktivitet 

 Känsla av sammanhang 

 

 

 

 

Betydelse av meningsfull vardag med 

aktiviteter 

 Anpassad till individuella behov 

 Minska BPSD 

 Enkla åtgärder 

 

Fysiska miljöns inverkan på mående 

 

 
Otillräcklighet i vardagen minskar personcentrerad vård 

 
De flesta informanter upplevde att när det fanns tid för handledning och kunskapsutveckling 

kunde de arbeta mer personcentrerat. Flertal informanter önskade mer utbildning för personal 

som arbetar med personer med demenssjukdom. I många situationer arbetade personal utan 

utbildning, vilket försvårade utförandet av informantens personcentrerade 

omvårdnadsåtgärder. Informanterna upplevde att en ökad kunskap om personcentrerad vård 

kunde ge möjlighet för bättre vård av personer med demenssjukdom samt skapa reflektion och 

diskussioner i arbetsgruppen om vilka hinder/möjligheter som finns och arbeta aktivt med 

dessa. 

 

“Personal som arbetar med personer med demenssjukdom och samtidigt får möjligheten att 

etisk reflektera, får handledning och har ett intresse för äldre och demenssjukdom. Om 
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förutsättning och intresset finns för personal har jag sett att bemötande till personer med 

demenssjukdom och deras välbefinnande oftast blir bättre” (Informant 6) 

 

Informanter berättade att tidsbrist var ett stort hinder när personcentrerade omvårdnadsåtgärder 

ska utföras. Informanterna uppgav att de upplevde den fysiska omvårdnadsbiten så pass 

tidskrävande och att hen inte räckte till för dagliga aktiviteter/ möte med personer som har 

demenssjukdom, detta gjorde att informanterna kände sig otillräckliga i sin yrkesutövning. 

Informanterna anser att mötet med personen och närstående är viktig för att kunna bevara 

helhetssynen och förstå behoven personen med demens har. Utan möten upplevde informanter 

att det var svårt att få fram önskemål och göra personen med demens delaktig i den 

personcentrerad vården. I situationer som informanter inte haft tid för handledning av 

personcentrerade omvårdnadsåtgärder har omvårdnadspersonal tagit till sederande läkemedel 

som fanns ordinerade istället för att arbeta med BPSD-skattningen och omvårdnadsåtgärder 

som informanter utformat från början. Informanterna upplevde att dokumentering och övriga 

arbetsuppgifter tog mycket tid från personer med demenssjukdom, vilket försvårade det 

personcentrerade arbetet ytterligare då informanterna inte kände sig närvarande. Informanterna 

ansåg att kraven på dem från olika kollegor, i samband med att se behov och prioritera det 

dagliga arbetet skapade stress och de upplever att deras prestationsförmåga minskade. 

 

“Det höga tempot i kombination med den kraftiga arbetsbelastningen där man många gånger 

står som ensam sjuksköterska på 46 patienter gör att man inte har tiden till att sitta ner med 

patienterna som man önskar. Det finns liksom ingen tid utanför till saker som tillstöter, t ex en 

orolig patient” (Informant 5) 

 

Samtliga informanter upplevde att samarbete med övriga yrkesgrupper, som exempelvis läkare 

och enhetschef kunde påverka den personcentrerade vården antingen positivt eller negativt. 

Informanter upplevde att mer engagemang krävdes från både läkarkåren och ledningens sida 

för att få ett teamarbete som skapade individanpassad vård för personer med demenssjukdom.  

 

"Jag önskar att personalen testas för lämplighet innan man anställer. Alla behöver ha en 

baskunskap, jag tycker faktiskt att det måste vara lika viktig som att kunna ha en delegering 

för medicin, så man måste kunna ha delegation att kunna bemöta dom patienter.  Det är svårt 

och komplicerat yrke att vårda personer med demenssjukdom som inte kan uttrycka sig själva 
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och istället bli arga, gråter, vill "hem", slåss och så vidare. Det kräver mycket psykologi. Det 

går inte att gå snabbt fram på en demensavdelning." (Informant 8) 

 

Informanter behövde tid för att tillgodose vårdtagarens behov av uppmärksamhet och stöd för 

att kunna uppleva trygghet och välbefinnande. Brist på tid eller stress hos informanter har även 

visat sig leda till stress hos personer med demens vilket gav ökad risk för oro, rastlöshet, 

förvirring eller aggressivitet.  

 

“Aggressivitet som är handgriplig, för det blir så hotfullt, både mot personal och övriga 

medpatienter” (Informant 4) 

 

Informanterna i studien kände en plikt i att göra gott för de personer de vårdade, dock blev det 

komplicerat när informanter i vissa svåra situationer med aggressivitet slets mellan en persons 

behov men samtidigt behöver ta hänsyn till dem övriga personer på avdelningen för att 

exempelvis förhindra skador / ökad oro.  Självbestämmande är en viktig del i den 

personcentrerade vården och informanter kan uppleva en otillräcklighet när det behövs 

användas begränsningar och tvång för att skydda personen med demens. De situationer som 

informanterna upplevde svårast att hantera var personer som inte vill äta, som motsätter sig 

fysisk omvårdnad samt aggressivitet. Informanterna upplevde då att hen hade misslyckats med 

att lindra lidande och ställde högre krav på sig själv vilket i längden ledde till en negativ inre 

stress som kunde spegla sig mot personer de vårdade men även kollegor.  

 
Att förstå den äldres livsberättelse 

 
Personcentrerad vård ett förhållningsätt där man ser varje individ som en unik person. För att 

kunna ge god omvårdnad behöver perspektiv från personen med demens lyftas fram, tas hänsyn 

till och innefattas i hela vårdprocessen berättar informanterna. Att sätta personen i centrum och 

inkludera hen i alla beslut och vårdprocesser är viktigt enligt informanterna. När informanterna 

fick frågan om hur de arbetar personcentrerad berättade dem att de försöker se helheten hos 

personen genom att lära känna personen. Detta skedde enligt informanterna genom 

inskrivningssamtal vid första mötet där personen med demens och närstående kunde ge mycket 

information och skapa ett underlag för utformningen av den önskade vården. 
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“Det handlar mycket om bemötande, att kunna sätta sig in i patientens situation, eller att kunna 

möta personen i de situationen som de är. Att de kan känna sig sedda” (Informant 8)  

 

Informanterna betonade vikten av att livsberättelse bör skrivas i samråd med personen med 

demens och hens anhöriga.  Att skriva ner både positiva och negativa upplevelse är viktigt för 

att kunna få en helhetssyn och för att bättre kunna bemöta och förstå personen med 

demenssjukdom.  Informanterna ansåg att varje omvårdnadssituation bör analyseras som unik, 

att lyssna in personen och närstående samt med sina kunskaper sträva efter att göra vad som är 

bäst för personen och leder till minst lidande.   Informanterna berättade att kännedom om 

personens levnadsberättelse gör vårdare kan bättre stödja och trösta när minnet sviker och 

vardagen inte länge fungerar. Informanterna belyste vikten av att bekräfta minnen personen 

upplever, i stället för att tillrättavisa och påpeka felaktigheter. Flera informanter nämnde hur 

bakgrund och levnadsberättelsen var till stor hjälp för att minska BPSD- symtom som kunde 

yttra sig längre fram under vårdtiden. Informanterna berättade hur personens livsberättelse 

utgör mittpunkten som driver omvårdnaden där personen står i centrum. Levnadsberättelsen 

används för att kunna bevara goda minnen men även för att undvika stress om personen varit 

med om traumatiska upplevelser tidigare i livet. Informanterna beskrev också att om personen 

får vara delaktig i sin vård skapas det en känsla av trygghet eftersom självbestämmandet då får 

kvarstå.   

 

“Jag hade alltid ett ankomstsamtal med anhöriga för att lära känna, och vi hade kontaktperson 

plus en reserv och man skriver levnadsberättelse för att samla så mycket uppgifter man kunde 

för att lära känna och förstå vanor och behov “ (Informant 2) 

 

För att ta emot livsberättelsen ska den som lyssnar vara redo att ta emot denna berättelse, för 

att kunna göra det lilla extra som förgyller personens dag. När patienten inte kan sätta ord på 

sin berättelse måste vårdaren inhämta informationen på andra sätt, exempelvis genom 

observation eller fortlöpande dialog med närstående. Genom teamarbete kan professionella 

vårdare, tillsammans med närstående, tolka innehållet i livsberättelsen och skapa en 

hälsoplan. För att säkerställa den personcentrerade vården måste hälsoplanen dokumenteras. 

(Informant 8) 

 

En viktig del var att låta personen eller anhöriga förmedla de drömmar och förväntningar 

personen har; oavsett tillstånd eller livssituation. De beskrev att livsberättelsen hade en 
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självklar plats i vården för att informanterna skulle kunna hjälpa och förstå personen med 

demens, detta ledde till att vården kunde anpassas till den enskildes behov och bidra till den 

enskildes önskningar och behov.  

 

“ Vi kan göra saker som patienten upplever som ett hot, saker som påminner om barndomen, 

nått som de har varit med om för länge länge sen”. (Informant 1) 

 

Informanter beskrev hur oerhört viktigt det var att som sjuksköterska kunna läsa av situationen 

för att möta personen med demenssjukdom och förstå individen genom att följa de åtgärder 

som var insatta och ha dessa tillgängliga för all personal som arbetar med den berörda personen. 

Informanter i studien påpekar att anhöriga ska ses som en del av personens vardagliga liv och 

måste inkluderas i vården, både för personen, anhörigas men även för informanternas skull. 

Om informanten får en helhetsbild av personens egna styrkor och svagheter är informanterna 

ett steg närmare personcentrerad vård.  

´ 

“... att vårdpersonalen använder verktyg, hitta rätt kod, för att tillsammans med anhöriga 

hjälpa de sjuke att återskapa rutin, aktivitet och livskvaliteten i tillvaron” (Informant 6). 

 

Informanterna beskrev det var viktigt att personen med demenssjukdom känner att vårdarna 

vill hen väl för att kunna skapa en långvarig relation som förbättrar livskvalitén. Genom att 

informanterna uppmärksammade lidande och outtalade behov skapades en känsla av trygghet 

hos personen med demens. Detta förbättrade möjligheterna för personcentrerad vård. Flertal 

gånger under intervjun förklarade informanterna att bemötande var viktigt och att personal 

tänker på att mötet ska vara värdefullt och skapa en känsla av välmående hos personen, inte 

skapa rädsla och otrygghet på grund av stress/okunskap. Genom rätt bemötande kan vårdarna 

enligt informanter stärka personens känsla av värdighet trots en konstant närvaro av 

demenssjukdomen. 

 

Betydelse av meningsfull vardag med aktiviteter 

 
Terapiformer används i flera sammanhang dock oftast på omvårdnadspersonalens initiativ 

enligt informanterna, detta på grund av att det är omvårdnadspersonal som har utbildning i 

exempelvis taktil massage eller arbete med vårdhund. Det handlade även mycket om 

informanternas intresse och kunskap kring terapi för att rekommendera det som 
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omvårdnadsåtgärd. Informanterna som saknade kunskap kring de olika terapiformer förstod 

inte vikten av dessa som en grund i en meningsfull vardag.  Enligt flera informanter var målning 

en bra aktivitet då den kan utföras både i grupp men även enskilt, samt att det inte behövs mer 

personal för att utföra. Informanterna påpekar att hänsyn måste tas till individens intresse så att 

man får ut en meningsfullhet av aktiviteten och inte utför den på andras önskemål. De 

informanter som använder sig av terapi betonar vikten av att den valda aktiviteten är anpassade 

för personer med demenssjukdom, dvs mindre grupper och minskad ljudnivå. Informanter 

belyser även vikten av att alla aktiviteter inte borde ske under förmiddagen, detta baserar 

informanterna utifrån erfarenhet av att personerna blir mer oroliga/rastlösa under 

eftermiddagen kväll. Om terapi ska öka livskvalité och skapa en känsla av sammanhang borde 

den utgå från personens behov och inte bero på personalstyrka eller personalens intresse uttalar 

flertal informanter i studien. 

Informanter beskriver vikten av taktil massage för personer med demenssjukdom. Taktil 

massage kan i många fall lindra oro och sömnsvårigheter samt skapa trygghet. Dock är det 

viktigt att utgå från personernas integritet och deras gränser.  

 

“... det är helt underbart, när du kommer in efter att personen fått taktil massage, allt är helt 

avslappnat, du blir helt avslappnad själv och märker stor skillnad på hur personen är...  

(Informant 1)  

 

Informanter berättade hur vårdhund eller vårdkatt kunde bidra till att öka/motivera för fysisk 

aktivitet hos personer med demenssjukdom, samt minska BPSD eftersom fokus sätts på en 

aktivitet. Vårdhund kan användas för att minska BPSD-symtom och öka interaktionen mellan 

vårdare och individ. Informanter i studien berättar om hur de har upplevt att vårdhund lugnar 

och minskar nedstämdhet hos personer med demenssjukdom, detta kan till stor del bero på att 

interaktion med ett djur är okomplicerat och sätter inga större krav på personen med 

demenssjukdom. Informanter som arbetat med djur kunde iaktta att personer som integrerat 

med djur var mer avslappnade och det upplevdes att personerna med demenssjukdom var mer 

sociala med övriga boenden efter kontakt med djur. Det öppnade även upp för fler 

samtalsämnen och kunde hjälpa personer med demenssjukdom att återuppleva gamla minnen.  

 

Fysiska miljöns inverkan på mående 
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Informanter lyfter fram vikten av miljö för personer med demens. Miljön som personen med 

demenssjukdom erbjuds ska vara bekräftande och inkluderande. Den ska vara anpassad till 

personens individuella behov utifrån olika fysiska och psykiska begränsningar och det ska 

finnas möjlighet både till avskildhet och till meningsfull aktivitet. 

 

 “ att vara i en personlig miljö... Häri ingår att berika miljön med personliga saker såsom 

fotografier, möbler, växter samt dekorationer som patienter med demenssjukdom tycker om 

”(Informant 6) 

 

Att anpassa miljön är ett bra verktyg som gör personalen påmind om det unika hos personen 

och föremålen kan även vara utgångspunkten för meningsfulla samtal.  

Enkla åtgärder kan minska BPSD symtom. Informanter beskriver att de upplever en stor 

skillnad i personens mående beroende på hur miljön är utformad. Vid mycket 

personalaktivitet/besökande kan personer med demenssjukdom lätt bli uppjagade och 

stressade. Informanterna berättade att genom erfarenhet kan de se att det är viktigt att miljön 

är trivsam och skapar utrymme för lugn, trygghet och social gemenskap.  En levande brasa 

eller ett akvarium kan också minska oro.  

  

”långa korridorer kala väggar där patienten går fram och tillbaka” (Informant 7) 

 

“jag tänker specifikt på en sak, det var en glasruta ut i korridoren, och där står alltid någon 

och rycker i dörren, där satte vi för ett draperi, en sån enkel grej” (Informant 2) 

 

Miljön kan som det nämns tidigare i texten antingen skapa en rogivande känsla, eller vara en 

utlösande faktor för BPSD-symtom. Informanter som har arbetat med demens länge har en 

djupare förståelse för hur stängda dörrar, långa korridorer, trösklar, höga ljud, dålig belysning 

har en påverkan på personer med demenssjukdom. Informanter som förstod vikten av 

miljöanpassning berättade även att det skapade trygghet hos personer med demens att ha ting 

som är välbekanta omkring sig, exempelvis fotografier, plädar eller prydnadssaker. Kunskap 

om miljöns betydelse behövde överföras till kollegor med mindre kunskap för att få dem att 

förstå hur de kan symtomlindrar utan att behöva farmakologisk inverkan. Informanter tycker 

även att vårdare ska vara observanta och ta hänsyn till de personer som vill dra sig undan 

gemensamma utrymmen och vara själva genom att titta på tv eller lyssna på musik i sitt egna 

utrymme. Fysiska miljön kan även påverkar informanternas möjlighet att bedriva god vård 
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genom att antingen komplicera eller underlätta för omvårdnadsåtgärder beroende hur den 

fysiska miljön är utformad. 

 

Sammanfattning av huvudresultat 

 

Resultatet i studien visar att sjuksköterskor behöver mer tid för handledning och utbildning 

av kollegor, detta för att kunna skapa ett gemensamt arbetssätt som ser till att personen med 

demenssjukdom får en värdig och meningsfull vardag utifrån individens egna behov och 

önskningar. För att lyckas med detta kan vårdpersonal använda sig av anhörigas kunskap om 

personen med demens och utforma levnadsberättelsen. Levnadsberättelsen kan användas som 

ett verktyg i vardagen för att skapa aktiviteter och ger ökad kunskap om personens liv, vilket 

skapar en god grund för personcentrerad vård. Studien visar att miljön har en stor inverkan på 

livskvalitet och att vårdpersonal ska ha ett gemensamt ansvar för att utforma miljön så att den 

skapar trygghet och en känsla av gemenskap. Att använda levnadsberättelsen i vardagen kan 

även minska BPSD-symtom eftersom vårdpersonal då får en större förståelse för personen 

med demens. Det framkommer även att vårddjur, taktilmassage och målning är bra aktiviteter 

som minskar oro och ökar livskvalité. 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att arbeta personcentrerat 

med personer som har en demenssjukdom. De resultat vi har fått från intervjuerna var att många 

informanter upplevde kunskapsbristen hos omvårdnadspersonal och tidsbristen för 

handledning som ett stort hinder i att kunna utföra personcentrerad vård.  Informanterna i 

studien upplevde att de hade mycket kunskap/idéer de ville delge sina kollegor men att 

personalbristen var ett stort hinder för rätt teamarbete. En stor omsättning bland 

sjuksköterskekollegor men även ett högt tempo skapade sämre förutsättningar för den vård 

informanter egentligen ville bedriva.  Personcentrerad vård är särskilt viktig för människor som 

lever med demens på grund av de kliniska manifestationerna av sjukdomen. Sjuksköterskor 

som arbetar inom demensvården har ett ansvar att lära och sprida kunskap om personcentrerad 

vård. Att ha kunskap, enligt Kitwood, är viktigt för sjuksköterskor eftersom det ger en mall 

som är lätt att relatera till vad som kan vara bra eller dåligt med personcentrerad vård (Mitchel 

& Angell 2015). Kitwood (1998) anser att alla människor är lika, oavsett deras kognitiva 

förmåga, därför bör uppgiften för vårdgivare vara att upprätthålla och förbättra personligheten 
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hos personer med demens. Denna vård bör erkänna att alla människor är unika och individuella, 

oberoende av deras diagnos. Detta framkommer tydligt i intervjuerna där informanter påpekar 

vikten av kunskap om demens och bemötande när vården ska utformas. 

 

Informanterna upplever en maktlöshet gällande personalbrist då de inte kan påverka situationen 

eftersom det är en organisatorisk fråga. I de situationer informanter har velat engagera sig mer 

och inte använda farmakologiska åtgärder har de känt skuld mot sina kollegor då tiden för 

handledning och utbildning av omvårdnadspersonal tagit tid från deras övriga arbetsuppgifter. 

Informanterna upplever detta som ett hinder för personcentrerad vård och tar på sig ansvaret 

över att personerna inte alltid får den vård de är i behov av. I en studie av Kolanowski et al 

(2010) beskrivs det hur sederande läkemedel används mest kvällstid samt helger eftersom 

grundbemanningen av omvårdnadspersonal är mindre än på dagen, detta kan vi koppla till det 

informanterna beskriver om hur tidsbrist gör att icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder 

uteblir. I författarnas studie framkommer det tydligt att informanterna behöver möta personen 

samt anhöriga och ta del av levnadsberättelsen för att utforma vården utifrån varje persons 

enskilda behov samt ha levnadsberättelsen som ett verktyg för att minska BPSD- symtom när 

de uppkommer. Studien visar även att livshistoria gör det möjligt för vårdpersonal att se 

personen bakom demenssjukdomen, tillåta familjevårdare att upprätthålla sina anhörigas 

personlighet och ge en positiv effekt på personens förmåga till verbal kommunikation med 

omvärlden. Genom att berätta sitt livs historia kan personerna känna glädje och stolthet över 

sig själva. McKeown et al (2010) betonar vikten av hur levnadsberättelser används vid vård av 

personer med demenssjukdom. 

Personen ska ses som en unik individ och inte bedömas utifrån sin diagnos. Personer med 

demenssjukdom kan ha svårt att uttrycka sin vilja och anhöriga vara till stor hjälp i 

sjuksköterskans utformning av vården. Patientlagen (2014: 821) ger ytterligare belägg att den 

personcentrerade vården bör vara utformad i största möjliga mån utifrån personens behov och 

önskemål. 

 

Resultatet i studien uppvisar att det krävs mycket av all vårdpersonal för att kunna upprätthålla 

personcentrerad vård och ge personerna en meningsfull vardag trots svåra sjukdomstillstånd. 

Informanter påpekar att detta är till stor del en ledningsfråga där politiker och chefer måste se 

behovet invånarna har och prioritera anställning i de yrken som arbetar med särskilt utsatta 

människor. Även Rushton & Edvardsson (2017) beskriver vikten av att personens önskemål 

går före sjukvårdens behov och prioriteringar vilket framkommer vid intervjuerna att 
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informanterna upplever personalbrist som en stor orsak till att personcentrarad vård uteblir och 

att sederande läkemedel tas till istället. 

Författarna upplever att informanterna tappar engagemang i utövandet av personcentrerad vård 

då för många hinder som de inte kan påverka uppstår. Informanterna påtalar frekvent vikten av 

teamarbete och att personcentrerad vård är all vårdpersonals ansvar inte enbart sjuksköterskans. 

Socialstyrelsen (2018) skriver i sin rapport att bristen av sjuksköterskor gör att fler lämnar yrket 

och i samband med detta försvinner stor kompetens. 

 

Författarna upplevde tydligt att omvårdnadsåtgärder med vårdhund berodde mycket på 

informanternas personliga intresse för djur. De informanter som hade egna husdjur påpekade 

hur hundar/katter var positiva i det dagliga livet. För de informanter som inte hade erfarenhet 

av vårdhund fanns inget större intresse i att inkludera djur i vården av personer med 

demenssjukdom. När det handlar om olika terapiformer som omvårdnadsåtgärder finns det 

flertal studier som visar god effekt av interaktion med vårdhund, Nordgren & Engström (2013) 

beskriver att personer med demens uppvisade glädje och bättre livskvalitet mätt med QUALID 

(Quality of Life in Late-Stage Dementia) efter att ha integrerat med vårdhund. Swall (2015) 

beskriver det hur vårdhunden kan skapa meningsfullhet för personen med demens samt avleda 

tankarna från sjukdomen och på så vis skapa välmående för stunden. Författarna anser att 

djurens betydelse i vården borde belysas mer under sjuksköterskeutbildningen för att ge 

sjuksköterskor en bättre överblick i alternativa omvårdnadsåtgärder och det kan i sin tur leda 

till en minskad användning av lugnande läkemedel. Författarna anser att fokus borde vara på 

större kunskap kring vårddjur hos sjuksköterskor eftersom det är sjuksköterskan som ska leda 

och ansvara för omvårdnadsåtgärderna i vården. Med en positiv syn på vårddjur kan 

sjuksköterskan motivera övrig vårdpersonal till att använda detta som omvårdnadsåtgärd.     

   

Informanterna i studien märkte en stor skillnad hos personerna med demens efter taktil massage 

i form av att de var mer avslappnade. Sjuksköterskor skulle kunna använda taktil massage i en 

större utsträckning som omvårdnadsåtgärd, för detta behövs kunskap och utbildning. 

Författarna till denna studie anser att taktil massage borde ingå som obligatorisk kurs i 

sjuksköterskeutbildningen. Vidare skulle sjuksköterskan kunna sprida denna kunskap genom 

att utbilda omvårdnadspersonal och sjuksköterskekollegor. Taktil massage och beröring med 

personens samtycke skulle kunna skapa en meningsfull kontakt mellan sjuksköterska och 

personen utan behov av att använda ord. Detta skulle vara särskilt gynnsamt för personen som 

är i sent skede av sin demens. Harris & Richards (2010) beskriver hur taktil massage och 
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beröring minskar stress i kroppen och ger en känsla av avkoppling hos äldre personer, detta 

stärks ytterligare i studien av Bowels, Griffiths, Quirk, Brownrigg & Croot (2002) som visade 

att massage minskade aggressivitet hos personer med demenssjukdom 

 
Metoddiskussion 

 

När författarna diskuterade urvalet låg vikten i att informanterna hade kunskap kring vården av 

personer med demenssjukdom, vilket enligt Henricson & Billhult (2015) ledde till ett 

strategiskt urval. I samband med detta föll det sig naturligt att inkludera sjuksköterskor som 

arbetar med demens och exkludera de som inte gör det.  Författarna valde även att exkludera 

de informanter som inte arbetat minst 3 år eftersom författarna anser att informanterna efter en 

tid i yrket är tryggare och kan ge mer utvecklade svar. Enligt Graneheim och Lundman (2008) 

är det fördel att välja informanter med olika långt erfarenhet för att belysa forskningsfrågan 

från olika perspektiv. Författarna upplevade att det kan vara till studiens svaghet att alla 8 

informanter är kvinnor, men då studien hade vissa förutbestämda inklusionskriterier och de 

manliga informanterna som skulle kunna tillfrågats inte arbetade med demens exkluderades 

dem. Valet av intervjustudie lät informanter tala fritt men ändå styra in dem mot det valda syftet 

genom noggrant utarbetade frågor. Polit och Beck (2012) beskriver denna ansats är ett bra val 

i de situationer syftet är specifikt men svaren är oförutsägbara.  Informanterna hade inte fått ta 

del av frågorna i förväg vilken kan ha påverkat svaren negativt och gjort svaren mer kortfattade 

än om informanterna fått ta del av frågorna några dagar innan och kunnat reflektera över svaren 

innan intervjun gjordes. Intervjufrågorna utarbetades av författarna för att svara mot syftet i 

studien. Efter att intervjuerna var gjorda och materialet transkriberades samt sammanställdes 

ändrades studiens syfte för att bättre svara mot informanternas svar.  

Eftersom det är första gången författarna gör en sådan studie är inte erfarenheten stor. 

Författarna är medvetna om att resultatet kan bli påverkad p.g.a detta. När studien planerades 

var målet att intervjuerna skulle ta ca 60 minuter. Flertal intervjuer tog endast 20 minuter och 

den kortaste cirka 10 minuter, detta kan bero på bristande intervjuteknik hos författarna, tiden 

på intervjun hade kanske kunnat påverkats om författarna hade ställt mer följdfrågor, vilket 

bekräftas i Polit och Beck (2012). Författarna har även reflekterat om det var optimalt att 

intervjua informanter på deras respektive arbetsplats och på arbetstid, eftersom det kanske 

ledde till att informanterna inte utvecklade sina svar till fullo på grund av arbetsuppgifter som 

väntade, men då författarna fått ett innehållsrikt resultat väljer författarna att tro att 

informanterna upplevde trygghet av att vara på en känd plats och inte behöva ta sig iväg till en 
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annan lokal. Författarna hade även tillgång till ett avskilt rum och kollegor till informanterna 

var medvetna om att intervjun spelades in vilket gjorde att avbrott uteblev, de informanter som 

blev tillfrågade och ville delta genomförde intervjuerna. Då studien genomfördes i två olika 

län vilket ger resultat ur flertal perspektiv. Resultatet kan såklart förändras beroende på bland 

annat länets resurser, tillgång till sjuksköterskor samt ledarskap hos chefer. Trovärdighet och 

överförbarhet är begrepp som stärker en kvalitativ studies resultat. Forskaren behöver tänka 

igenom inte bara syfte och metod för datainsamling utan även analysprocessen samt fundera 

över sin egen roll och erfarenhet. Resultatet av en kvalitativ analys är beskrivande till sin natur 

men går inte att generalisera, däremot kan den vara väl överförbar till liknande kontext 

(Danielson, 2015). Trovärdigheten har stärkts genom att intervjumaterialet har lyssnats/lästs 

flera gånger av författarna (Holloway & Wheeler, 2012). Ingen av författarna har tidigare gjort 

en innehållsanalys vilket kan ha försvårat processen, för att få en ökad förståelse kring hur 

analysen ska ske har författarna tagit hjälp av handledare för att bättre förstå och kunna 

kategorisera materialet rätt.  För att stärka valideringen i arbetet har författarna valt att ha citat 

från informanterna i resultatdelen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

 

Samhälleliga aspekter 

 

Denna studie kan ge ökad förståelse för hur sjuksköterskan använder sig av personcentrerad 

vård för personer för demens. Den ger även kunskap om hur viktig levnadsberättelsen är i 

utformningen av vården. Enligt Socialstyrelsen Nationella Riktlinjer (2010) så bör hälso- och 

sjukvården ge personal möjlighet till utbildning och på så vis skapa en gemensam värdegrund 

att stå på.  Detta skulle kunna bidra till att vårdpersonalens kunskap ökar och fokus skiftar 

från demenssjukdomen och dess symtom till den enskilde individens känslor och upplevelse 

och på så vis skapa god omvårdnad med en meningsfull vardag som innehåller aktiviteter 

som främjar livskvalité. 

 

Etiska aspekter utifrån klinisk nytta 

 

Inför studien användes en etisk egengranskning enligt Högskolans Dalarna Blankett (Bilaga 

4). Det framkom inga etiska hinder. När intervjuerna transkriberades namngavs 

informanterna med siffror 1-8 istället för namn, detta för att säkerställa att sekretessen 

bevarades. Vi har även informerat informanterna enligt dataskyddsförordningen GDPR om 

att Högskolan Dalarna ansvarar för behandling av personuppgifter i samband med 
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examensarbetet. Bilaga 4 bekräftade att informanterna inte påverkades negativt varken 

psykiskt eller fysiskt.  

 

Slutsats 

 

Arbetet med personer med demenssjukdom är väldigt svårt, alla är olika utifrån personlighet, 

kontext och tidigare erfarenhet. Personer har olika strategier i livet, hotet för sviktande minne 

och kognition är en central del hos många. Varje fall är unikt och kompetensen hos 

vårdpersonal som arbetar med demens i kommun, landsting, primärvård och hemtjänst behöver 

vara grundläggande för att möjligheten till personcentrerad vård skall finnas. 

 

Efter studiens slut kan författarna dra slutsatsen att sjuksköterskor behöver mer tid för att 

tillgodose vårdtagarens behov av uppmärksamhet och stöd för att skapa trygghet och 

välbefinnande. Brist på tid eller stress hos sjuksköterskor har visat sig minska tiden för 

handledning och kunskapsöverföring.  Detta kan bidra till att BPSD- symtom hos personer med 

demens ökar och läkemedel används som en åtgärd. Utbildning av sjuksköterskor om 

personcentrerad vård och demens kan ändra attityder och bemötande i en positiv riktning 

gentemot personer med demenssjukdom. Att fördjupa sjuksköterskornas kunskap kan även 

bidra till att sjuksköterskor i mindre utsträckning upplever de negativa känslor av maktlöshet, 

osäkerhet och stress när det kommer till vården av personer med demenssjukdom.  

 Förslag till vidare forskning 
 

Målsättningen är att kunskap skapas, sprids och tas i bruk generellt inom kommunal 

äldreomsorg för att förbättra vården för personer med demens och på så sätt leda till 

kostnadseffektiva åtgärder för att förebygga vårdberoende. Efter denna studie upplever 

författarna att ytterligare en studie skulle kunna göras med utbildade sjuksköterskor inriktning 

demensvård (demenssjuksköterskor) för att jämföra erfarenhet och utformningen av 

personcentrerad vård. 

Självständighetsdeklaration 
 

Författare: Shaka Mollakuqe. Tea Stankovic. Har i lika stor omfattning bidragit till alla delar 

av denna uppsats. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

 

Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 

 

Verksamhetschefens godkännande av datainsamling 

Vi är två legitimerade sjuksköterskor som studerar till Specialistsjuksköterskor med inriktning 

Demens på Högskolan Dalarna. Som en del i denna utbildning gör vi en Magisteruppsats där 

vårt syfte är att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att lindra BPSD i vården av 

personer med demenssjukdom. Genom att lyfta fram sjuksköterskors kunskap om 

omvårdnadsrollen specifikt relaterad till beteendemässiga och psykiska symtom vid 

demenssjukdom (BPSD) erhålls en viktig del i förebyggande och lindrande vård och omsorg 

om personer med demenssjukdom. 

 

 Vi planerar att intervjua 4 sjuksköterskor i Er verksamhet. Sjuksköterskorna kommer att 

kontaktas via mail och godkänner de sitt deltagande planeras plats och tid i samråd med student 

och sjuksköterska. Intervjun beräknas ta cirka 1 timme och kommer att ske på sjuksköterskans 

arbetsplats. Under intervjun kommer vi att ställa ett antal frågor om sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder hos personer med demens.  

 

Deltagarna kommer att informeras om studien skriftligt och muntligt. Deltagarna kommer även 

informeras om att deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Resultat kommer att 

behandlas konfidentiellt och deltagarna kommer inte kunna identifieras i resultatet. Den 

färdigställda studien kommer efter godkännande att publiceras på: Högskolan Dalarna. 

Härmed tillfrågas du om samtycke till att genomföra denna studie. Vänligen hör av dig via e-

postmeddelande om du samtycker till studien och du är välkommen att höra av dig om du 

undrar över något. 

Med vänliga hälsningar  

Tea Stankovic      E-mail: h17tstan@du.se 

Shaka Mollakuqe   E-mail h12shmol@du.se 

 

Anna Swall, Högskolan  

Asw@du.se 

mailto:h17tstan@du.se
mailto:Asw@du.se
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Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Shaka Mollakuqe och Tea Stankovic 

genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivs. 

 

Ort och datum:_______________________________________________ 

 

Godkännande:_______________________________________________ 

 

Namnförtydligande___________________________________________ 
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Bilaga 2 
 

 

 

Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 
Informationsbrev till informanter angående studien: 

Hej 

Vi heter Tea Stankovic och Shaka Mollakuqe, och är legitimerade sjuksköterskor, som studerar 

vid Högskolan Dalarna till Specialistsjuksköterska med inriktning demensvård. Under våren 

2019 ska vi skriva magisteruppsats på 15 högskolepoäng.  

I Sverige lever ca 160.00 människor med en demensdiagnos och fler äldre uppvisar olika 

symtom på en begynnande demenssjukdom.  Detta ställer stora krav på vården och dess 

kunskaper om demenssjukdomar/symtom. Sjuksköterskor i alla vårdkontexter möter personer 

med demenssjukdom och en grundförutsättning för att kunna ge bra vård och minska lidande 

är att ha god kunskap kring demenssjukdom och dess konsekvenser. 

Genom att lyfta fram sjuksköterskors kunskap om omvårdnadsrollen specifikt relaterad till 

beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) erhålls en viktig del i 

förebyggande och lindrande vård och omsorg om personer med demenssjukdom. 

Syftet är att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att lindra BPSD i vården av 

personer med demenssjukdom. 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att motivera 

varför. Ditt deltagande kommer inte att på något sätt påverka ditt framtida yrkesliv. Din chef 

har informerats om denna studie och gett samtycke till förfrågan om deltagande. 

Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär att intervjuerna kommer 

avidentifieras så att det inte finns någon koppling mellan enskilda deltagare och data som 

presenteras i resultatet. 

Den färdigställda studien kommer efter godkännande att finnas tillgänglig på: Högskolan 

Dalarna. 

Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med 

examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har du enligt Dataskyddsförordningen 

(GDPR) rätt att få information om hur dina personuppgifter kommer behandlas. Du har också 

rätt att ansöka om ett så kallat registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid frågor om 

behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till Högskolans dataskyddsombud. 

Var vänlig och, skicka svar via mail så snart som möjligt, om du är intresserat att delta i studie. 

Då kontaktar vi dig så snart så möjligt. Intervjun kommer att ske på din arbetsplats och ta cirka 

1 timme. Under intervjun kommer du att få svara på frågor om hur ni arbetar med personer 

med demens på eran arbetsplats.  
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Svar skickas via mail till:  

Studerande:   

Shaka Mollakuqe                                            
E-mail: h12shmol@du.se                         
 
Tea stankovic 
H17tstan@du.se 
 
Handledare för studien: Anna Swall, Högskolan Dalarna 
Asw@du.se 
                                  
Om du inte är intresserad av att delta kan du bortse från detta brev. 

// Shaka och Tea 

  

mailto:h12shmol@du.se
mailto:H17tstan@du.se
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Bilaga 3 

 

Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 

 

Informerat skriftligt samtycke gällande studien: 

Sjuksköterskans förebyggande omvårdnadsåtgärder för personer med demenssjukdom på 

särskilt boende 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien nämnd ovan. Jag har 

informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och handhas. Jag har 

även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta min 

medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att medverka i denna 

intervjustudie som handlar om vad kännetecknar sjuksköterskans omvårdnadshandlingar för 

att förebygga BPSD hos personer med demenssjukdom på särskilt boende. 

Om du vill delta i studien och ger samtyckte till att vi använder intervjusvaren som ett resultat 

i vår studie kryssar du i rutan nedan och bifoga detta via mail. 

  □Ja, jag vill delta i intervjustudien  

 

Namn: ______________________________________  

 

Datum: 

Ort: 

Telefonnummer: 

E-mail: 
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Bilaga 4  
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor. 

Projekttitel: Student/studenter: Handledare: 

 Ja Tveksamt Nej 

 
 
Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 
innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 
förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 
personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 
studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 
elever)? 

 
 

 
 

x 

 
 
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer 
att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få 
full information om undersökningen och/eller möjlighet att 
avsäga sig ett deltagande)? 

 
 

 
 

x 

 
 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna? 

 
 

 
 

x 

 
 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller 
psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

 
 

 
 

x 

 
 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

 
 

 
 

x 

 
 
Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 
eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett register)? 

 
 
Med känsliga personuppgifter avses, enligt 
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 
sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 

 
 

 
 

x 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i en 
struktur (till exempel ett register)? 

 
 

 
 

x 

Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23 
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Bilaga 5  

 

Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 

 
 
Intervjufrågor 

 

Är du utbildad sjuksköterska inriktning demensvård?  

 

Hur arbetar ni på din enhet/avdelning för att minska BPSD? 

 

Beskriv hur du arbetar personcentrerat? 

 

Vilka verktyg använder du när du utformar omvårdnadsåtgärder vid BPSD? 

 

Vilket BPSD symptom tycker du är svårt att hantera och varför? 

 

Kan du ge ett exempel på en omvårdnadshandling på din arbetsplats som  

har minskad symtom på BPSD? 

 

Vad anser du är det största hindret för personcentrerad vård vid BPSD? 

 

Använder ni Er av terapi på din arbetsplats? Kan du ge exempel? (intervjuledaren kan då ställa 

ledande frågor om informaten har svårt att svara, ex vårdsång, vårdhund, taktil massage) Om 

terapi inte används fråga varför? 

 

Vilka svårigheter eller hinder mäter du i vården av denna grupp? 

 

 

Följdfrågor vid kortare svar: 

 

Kan du berätta mer? 

 

Hur upplever du detta? 

 

Anslutna frågor  

 

Finns det något mer du vill tillägga gällande denna studie? 

 


