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Sammanfattning 
 

Bakgrund 
Varje dag möter sjuksköterskor många individer i vården varför det är viktigt att varje individ 

får rätt vård utifrån deras behov, en personcentrerad vård. En utsatt grupp är personer med 

demenssjukdomar på grund av att deras sjukdom ofta leder till kommunikationshinder. Det är 

därför viktigt att sjuksköterskor har rätt utbildning inom både demenssjukdomar och 

personcentrerad vård. Alla ska få lika vård på lika villkor trots en nedsatt kognitiv förmåga. 

Syfte 
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad 

vård för personer med demenssjukdomar. 

Metod 
Litteraturöversikten består av 15 kvalitativa artiklar från olika länder, artiklarna har publicerats 

mellan år 2010–2019. Databaser som användes för att söka artiklarna var CINAHL och 

PubMed.  

Resultat 
Resultatet presenteras i fyra huvudkategorier med underkategorier. Dessa huvudkategorier 

belyser (1) sjuksköterskans upplevelse och erfarenheter av att lära känna personen med 

demenssjukdomar, (2) kommunikation med patienten, (3) tid för patienten och (4) vikten av 

utbildning för personalen inom personcentrerad vård och demenssjukdomar.  

Slutsats 

Sjuksköterskor erfarenhet av utbildning inom demenssjukdomar och PCV, var att det är svårare 

att ta hand om personer med demenssjukdomar utan rätt utbildning. Enligt studier har det 

framkommit att nyexaminerade sjuksköterskors attityder är sämre mot personer med 

demenssjukdomar på grund av en minskad kompetens och osäkerhet om hur en person med 

demenssjukdom ska tas hand om. Vilket kan resultera i ett bristande bemötande från 

nyexaminerade sjuksköterskor samt att de undviker att skapa en dialog och en relation med 

personen med demenssjukdom. 

Nyckelord 

Demenssjukdomar, Erfarenheter, Litteraturöversikt, Personcentrerad vård, Sjuksköterskor 

 
 
 



  

 
Abstract 
 

Background 
Every day, nurses face many disruptions in care, why it is important that every individual gets 

the right care based on their needs, a person-centered care. One vulnerable group is people 

with dementia due to the fact that their illness usually leads to communication difficulties. 

Therefore, it is important that nurses have the right education in both dementia and person-

centered care. Everyone should receive equal care on equal terms despite a reduced cognitive 

ability. 

Aim 
The purpose of the literature review was to describe nurses' experiences of person-centered 

care for people with dementia. 

Method 
The literature review consists of 15 qualitative articles from different countries, the articles 

were published between 2010–2019. Databases used to search the articles were CINAHL and 

PubMed. 

Result 
The result is presented in four major main themes with subcategories. These main categories 

highlights (1)the nurse's experience of getting to know the person with dementia, (2) 

communication with the patient, (3) time for the patient and (4) the importance of training for 

the staff in person-centered care and dementia. 

Conclusion 
Nurses experience with education in dementia and PCV, was that it is more difficult to care 

for people with dementia without the right education. According to studies, it has emerged 

that the attitudes of newly graduated nurses are inferior to people with dementia due to a 

reduced competence and uncertainty about how a person with dementia should be treated. 

This can result in a lack of response from newly graduated nurses and that they avoid creating 

a dialogue and relationship with the person with dementia. 

Keywords 
Dementias, Experience Literature review, Nurse, Person-centered care 
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1.Inledning 
I dagens samhälle blir människor äldre och äldre. Vid en äldre befolkning ökar också antalet 

personer med sjukdomen demens. Personcentrerad vård (PCV) är av värde vid vårdande av 

personer med demenssjukdomar, varför det också krävs ökad kunskap kring PCV. Vi har valt 

att fördjupa oss i sjuksköterskors erfarenheter av PCV för personer med demenssjukdomar. 

Författarna till litteraturöversikten har olika erfarenhet av demenssjukdom; både genom att ha 

haft anhöriga som lidit av sjukdomen samt erfarenhet från tidigare arbete som undersköterska 

inom den medicinska kliniken med multisjuka äldre. En av författarna kom nära 

demenssjukdomen under sin verksamhetsförlagda utbildningsperiod som tillbringades på 

särskilt boende för personer med demenssjukdom. Vi ser det som en självklarhet att arbeta 

personcentrerat inom vården. 

 

2. Bakgrund 
I bakgrunden beskrivs sjukdomen demens, olika typer av demens, statistik för 

demenssjukdomar, tidiga och sena symtom, kommunikationshinder vid demenssjukdom, PCV 

inom demens och sjuksköterskans ansvarområde, teoretiskreferensram och 

problemformulering. 

 

2.1 Sjukdomen demens 

Begreppet demens kommer från latin och betyder bort/från förstånd och är en av Sveriges mest 

omfattande folksjukdomar (Socialstyrelsen, 2017). Begreppet demens är en övergripande term 

för flera neurodegenerativa sjukdomar som ofta drabbar äldre människor och har en kronisk 

och progressiv karaktär. Den innefattar en personlighetsförändring samt minnessvårigheter. 

Demens innebär att personen har fått en permanent hjärnskada som leder till försämring av 

minnet, kommunikation, tolkning av omgivningen samt tankeförmågan (Gransjön-Craftman et 

al., 2019). Personlighetsförändring kan leda till att relationer med anhöriga förändras. 

Relationen kan då påverkas negativt och leder successivt till att personen med demens inte 

längre känner igen sina anhöriga. Samtidigt kan personerna med demenssjukdom känna en stor 

otrygghet som skapar en ängslan och oro av att vara ensam (Ragneskog, 2013).  

Demenssjukdomar räknas som ett handikapp på grund av minnet förvärras samt att förmågan 

att tänka rationellt begränsas. Risken att drabbas av en demenssjukdom ökar i takt med det 

normala åldrandet, cirka 80 procent av alla som drabbas är över 65 år eller äldre, ungefär 50 
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procent av alla som är över 90 år eller äldre har en demensdiagnos. Antalet personer med 

demenssjukdom förväntas att öka kraftigt efter år 2020, på grund av många är födda under 

1940-talet (Socialstyrelsen, 2018). 

 

2.2 Olika typer av demens 
Det finns olika typer av demens. Svenskt demenscentrum (2013) beskriver att Alzheimers 

sjukdom är den typ av demens som flest drabbas av i Sverige, denna typ av demenssjukdom 

kommer smygandes och har en inverkan på nervcellerna i hjärnan. Vävnaden i hjärnan förstörs 

succesivt, vilket leder till att nervcellerna förtvinar och slutligen dör. Vid Alzheimers sjukdom 

drabbas först tinning- och hjässloben och till slut hela storhjärnan. Symtomen för Alzheimers 

sjukdom är svårigheter att planera dagliga sysslor, glömska, språket försämras, 

tidsuppfattningen försämras, hallucinationer, vanföreställningar och beteendeförändringar. 

Senare symtom i Alzheimers sjukdom är kroppsliga symtom.  

Vaskulär demenssjukdom även kallad blodkärlssjukdom, innebär att blodkärlen i hjärnans bark 

har blivit påverkade eller skadade. Andra sjukdomar såsom stroke (blodpropp i kärl i hjärnan 

eller blödning i hjärnan) ger skador eller patologiska förändringar i blodkärlen i hjärnbarken. 

Sjukdomen diagnostiseras genom röntgenundersökning. Symtom som speglar vaskulär 

demenssjukdom är att de utvecklas plötsligt och upplevs mer påtagliga, symtomen har likheter 

med Alzheimers sjukdom (Svenskt demenscentrum, 2013).  

Lewy-body demens, även kallad parkinsonism, är ytterligare en typ av demenssjukdom. Den 

kallas parkinsonism på grund av att det finns många likheter med parkinsons sjukdom i form 

av symtom. Symtomen som är lika är muskelstelhet, rörelsemönstret blir förlångsammat och 

skakningar. Skillnaden mellan sjukdomarna är att i lewy-body demens uppkommer de 

kognitiva problemen samtidigt som motoriska problemen. Lewy-body demens innebär att 

proteinet i hjärnan (alfa-synuklein) ökar och blir skadligt för hjärnan, vilket leder till att hela 

hjärnbarken, stammen och delar utav det centrala nervsystemet påverkas (Svenskt 

demenscentrum, 2013). 

 

2.3 Statistik 
Enligt Blake, Berry och Brown (2019) finns det cirka 47,5 miljoner personer i världen som har 

någon form av demenssjukdom. I Sverige är det cirka 130,000–150,000 personer som har någon 

form av demenssjukdomar (Socialstyrelsen, 2018). Svenskt demenscentrum (2013) redogör för 

statistik rörande vilka olika demenssjukdomar som flest människor i Sverige är drabbade av.  
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• 60 procent har Alzheimers sjukdom  

• 25 till 30 procent har vaskulär demens  

• 10 till 15 procent har Lewy-bodys sjukdom  

Sveriges samhällskostnad för demenssjukdomar är drygt 60 miljoner kronor om året, ungefär 

80 procent utgörs i kommunen, 5 procent i landstingen och ungefär 15 procent på anhöriga till 

personer med demenssjukdom. Varje år insjuknar cirka 20000–25000 personer i 

demenssjukdom och ungefär lika många avlider varje år i demenssjukdomen (Socialstyrelsen 

2018).  

 

2.4 Tidiga och sena symtom i demenssjukdomen  
Wawrziczny et al. (2018) menar att personer i tidigt stadie av demenssjukdomen uttrycker en 

känsla av stress, ilska och sorg. De uttrycker även en känsla att ha blivit bestulna på framtiden, 

då ingen vet hur framtiden ser ut eller hur utvecklingen av demenssjukdomen ter sig. Många 

upplever även att det är svårt att lära sig nya saker till exempel inom hushållet. För att säkerställa 

symtomen är det viktigt att ha differentialdiagnoser i åtanke så som urinvägsinfektion eller 

andra infektioner i kroppen. Ragneskog (2013) menar att personer som får en demensdiagnos i 

tidigt stadie oftast inte märker de tidiga symtomen. Wawrziczny et al. (2018) beskriver att 

personer med diagnostiserad demenssjukdom har upplevelsen av minskat välbefinnande. En 

känsla som kommer först när de inte kan upprätthålla arbetet på grund av att de inte är 

tillräckligt orienterade, på grund av minskad förståelse från omgivningen och 

missuppfattningar som uppstår. 

Personer med demenssjukdom har väldigt svårt att kunna läsa av situationer i sin omgivning 

vilket kan leda till att de kan skratta eller blir väldigt glada på fel tid och på fel plats. När 

demensen har utvecklats till svår innebär det att kommunikationen försvåras ytterligare på 

grund av att språk- och talcentrum i hjärnan blivit drabbad. Förändringar i hjärnan påverkar 

hämningar vilket kan leda till en ökad aggressivitet eller sexuella handlingar. Förmågan till att 

tänka ut saker logiskt minskar markant och personen kan inte skilja på en växt och mat och tror 

att växten kan ätas (Ragneskog, 2013). 

 

2.5 Kommunikationshinder vid demenssjukdom 
Saldert (2014) skriver att personer med demenssjukdomar som har ett kommunikationshinder, 

inte kan förmedla allt de vill genom sitt kroppsspråk eller sitt tal. De leder i sin tur till att 

samspelet med andra personer, vårdpersonal eller anhöriga blir lidande. Personer med 
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kommunikationshinder i demenssjukdomen blir frustrerade över att de inte blir förstådda. Det 

är därför viktigt att personer med demenssjukdom som har ett kommunikationshinder har någon 

som känner dem väl och kan förklara för vårdpersonalen hur personen ifråga vill ha det. Genom 

att använda sig av den kommunikationsstrategin underlättas personcentrerat arbete (Saldert, 

2014).  

Kommunikationsproblem leder till att personer med demenssjukdom ofta upplever att de får en 

sämre vård, ofta händer det att sjuksköterskor och annan vårdpersonal inte förklarar vad de gör 

under omvårdnaden, i tron om att patienten inte förstår och pratar över huvudet på patienten. 

Den bristande kommunikationen med patienten leder till kränkning av patientens integritet och 

minskar patientens delaktig i sin vård (Saldert, 2014). 

 

2.6 PCV inom demens och sjuksköterskans ansvarsområde 
Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) ska en legitimerad sjuksköterska både leda samt 

vara ansvarig för omvårdnadsarbetet, vilket innebär att samverka i team med patienten och 

anhöriga. Genom att samarbeta med patienter och anhöriga bildar sig sjuksköterskan en 

uppfattning om situationen. För att vårda patienten personcentrerat är det viktigt att vara lyhörd 

och lyssna på patientens behov och upplevelser. Utifrån samtalet skapas patientens 

grundläggande omvårdnadsbehov i det dagliga livet. Det dagliga livet innefattar det 

psykosociala, kulturella, andliga samt fysiska dimensionerna. För sjuksköterskan är det viktigt 

att föra patientens talan vidare om patienten inte kan det själv, på det sättet fortsätter vårdkedjan 

i rätt riktning och främjar patientens hälsa, behov, rättigheter, delaktighet och integritet (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). 

Roland och Chapell (2017) beskriver att sjukdomsförloppet är olika för alla personer som 

drabbas av demenssjukdom. Anhöriga upplever svårigheter att hantera olika situationer som 

kan uppstå på grund av sjukdomens symtom. De känner att de behöver mycket hjälp av 

sjuksköterskan för att lära sig att hantera patienten och klara av vardagen (Roland & Chapell 

(2017).  

För att lära sig att arbeta mer personcentrerat är det viktigt att ha förebilder med erfarenheter. 

Nyanställd personal kan då få råd från erfarna sjuksköterskor hur de ska gå till väga för att 

anamma personcentrerat förhållningssätt i praktiken. Sjuksköterskor önskar fler övningar i 

praktiska scenarion i personcernerad vård, för att lättare förena teori och praktik samt träna på 

teamarbete med övrig vårdpersonal (Smythe, Bentham, Jenkins& Oyebode, 2015).  

PCV för personer med demenssjukdomar beskrivs enligt Cleary och Doody (2016) som att all 

vårdpersonal som vårdar personer med demenssjukdomar kräver rätt utbildning inom 
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demenssjukdomar samt är införstådda i vad yrket innebär. De beskriver även vikten av att ha 

en ökad förståelse för demenssjukdomar och inom PCV. För att kunna ge personer med 

demenssjukdomar en PCV är det viktigt att personalen lär känna personen på individuell nivå 

och i ett tidigt skede ha samtal om livshistoria och tidigare intressen. Att vårda personer med 

demenssjukdomar är både tidskrävande och tålamodsprövande. Ena dagen kan personen med 

demens ha en bra dag, vara mottaglig för vård och kan kommunicera om viljor och behov, 

medan den andra dagen kan personens beteende ha ändrats till att inte har förståelse till 

medicinering eller mat och kommunikationen fungerar sämre (Cleary & Doody, 2016). 

Socialstyrelsen (2017) beskriver att för att vård och omsorg ska bli så bra som möjligt för 

personer med demenssjukdomar ska den ske genom ett personcentrerat förhållningssätt. Det 

innebär att fokus ska sättas på människan och inte sjukdomen. Förhållningssättet skapas genom 

att personen med demenssjukdom och dess anhöriga får berätta om sitt liv. Det skapar en bild 

om hur värderingar, upplevelser, önskemål, rättigheter, självkänsla, livsmönster och preferenser 

ser ut. För att kunna ge en så bra vård som möjligt för personer med demenssjukdom är det 

viktigt att sjuksköterskan går in med en inställning att vilja vårda med stor empati 

(Socialstyrelsen, 2017).  

Genom att sjuksköterskan möter personer med respekt och ser personen med demenssjukdom 

som unik, leder det till att vårdarna och sjuksköterskan kan påverka och mildra symtomen som 

demenssjukdomen kan orsaka. Det är viktigt att ha i åtanke att personer med demenssjukdom 

kan vara i stort behov av tröst, närhet, att känna sig betydelsefulla samt trygghet. Det är även 

viktigt att se till att dem känner sig delaktiga i dem olika vårdmomenten. Personen känner mer 

tillit till vården om sjuksköterskan stärker personens ställning, detta leder i sin tur till en PCV 

för personer med demenssjukdom (Svenskt demenscentrum, 2013). 

Hayajneh och Shehadeh (2014) beskriver att PCV inte bara är en fördel för patienterna utan 

även kan bidra till en minskning i åtaganden för vårdpersonalen. Minskningen av åtaganden för 

vårdpersonalen visades genom tre teman som identifierades och utvecklades genom effektiva 

hanteringsstrategier. De tre teman som framkom var acceptans, empati och motståndskraft.  

En strategi för att arbeta personcentrerat kan vara att ge möjlighet för patienter som tidigare i 

livet hade husdjur att träffa till exempel hundar. I studien av Swall, Ebbeskog, Lundh- Hagelin, 

och Fagerberg (2017) framkommer att möten med hunden minskade symtomen av 

demenssjukdomen. Mötet med en hund fungerade som taktil stimulering, vilket resulterade i att 

oxytocin nivåerna ökade och ledde till minskad stress, färre aggressioner, minskad smärta samt 

gav ett lägre blodtryck. Under tiden som spenderades med hunden kunde personen med demens 

visa upp sitt innersta jag som personen var innan sjukdomen. Personer med demenssjukdom 
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som fick ta hand om en hund blev mer sociala och utåtriktade. Vårdandet av hunden fick 

personerna att känna sig friska och kunde glömma bort sina kognitiva bortfall. Hunden skapade 

en känsla av välbehag och optimal hälsa som innebär jämvikt mellan själ, kropp och andligt. 

Hunden hjälper till att skapa en klarhet hos personer med demens som väcker känslor och 

minnen hos individerna vilket är målet med personcentrerat arbetssätt (Swall et al., 2017). 

 

2.7 Teoretisk referensram 
För att sjuksköterskor ska kunna utföra PCV har McCormack och McCance (2010) skapat ett 

ramverk eftersom det kan vara svårt att utföra praktiskt. “Person - Centred Nursing Framework” 

har skapats och ska användas som ett verktyg för att minska gapet mellan verkligheten och 

konceptet PCV. Ramverket kan användas för att utvärdera om utvecklingen inom PCV har givit 

resultat. Ramverket består av fyra grundstenar, för att uppnå sista grundstenen måste de andra 

grundstenarna vara uppfyllda. 

McCormack och McCance (2010) beskriver att grundstenarna är uppbyggda som en trappa i 

fyra steg. Trappstegen ska följas i turordning och vara uppfyllda innan nästa steg påbörjas. 

Ramverket är dynamiskt och flexibelt och leder till en ökad förståelse för PCV. Steg ett är att 

sjuksköterskan ska vara professionellt kompetent vilket innebär att hen ska vara engagerad i 

arbetet, visa tydlighet i värderingar och att känna sig själv. Vårdmiljön är steg två och ska 

innehålla bra system att arbeta i, maktdelning, potential för nytänkande, nya idéer och den 

fysiska miljön som består av lokaler, färger och tillgång till utrustning som behövs. Den tredje 

grundstenen är personcentrerade processer som innebär att leverera vård genom aktiviteter. 

Sjuksköterskan ska arbeta med patientens övertygelser, engagemang och värderingar med en 

sympatisk närvaro och vårda holistiskt. Den fjärde och sista grundstenen är resultatet av en god 

PCV, som betyder engagemang i vård, tillfredsställelse med vård, känsla av välbefinnande och 

att skapa en terapeutisk miljö (McCormack & McCance, 2010). 

Förutsättningar för att en sjuksköterska ska kunna implementera PCV i praktiken, är att 

sjuksköterskan har en utmärkande egenskap av professionell kompetens (McCormack & 

McCance, 2006). Detta fokuserar på att sjuksköterskan har skapat samarbetsfärdigheter mellan 

olika professioner, visar engagemang för sitt yrke, förstår innebörden av trosuppfattningar, 

värderingar och ha en god självkännedom. En professionell kompetens innefattar att 

sjuksköterskor har kunskap och förmåga att prioritera och fatta beslut om vården samt ha 

kompetens inom tekniska och fysiska aspekter till vården. Genom att ha förmåga om 

samarbetsfärdigheter mellan olika professioner, innebär det att sjuksköterskor har lärt sig att 

kommunicera på olika nivåer och göra det medicinska språket förståeligt för alla. Att visa 
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engagemang för sitt yrke som sjuksköterska visar även en känsla att sjuksköterskan vill ge en 

så god omvårdnad som möjligt till patienterna. Sjuksköterskor som har kompetens inom 

trosuppfattningar och värderingar, visar att sjuksköterskan har en ökad medvetenhet om beslut 

som fattas av patienten och hur sina åsikter kan påverka patienten både negativt och positivt. 

Innan en god vård kan ges till andra är det viktigt att sjuksköterskan har en god självkännedom 

till jaget och antagandet, om detta inte finns hos sjuksköterskan kommer den goda omvårdnaden 

inte att uppfyllas. En slutsats av McCormack och McCance (2006) beskriver att sjuksköterskor 

har lättare att kommunicera med alla patienter om de förhåller sig till en personcentrerad 

strategi. 

 

2.8 Problemformulering 
I Sverige är det cirka 130,000–150,000 personer som har någon form av demenssjukdomar. I 

vården av personer med demenssjukdom är det viktigt att alla som vårdar en person med 

demenssjukdomar har rätt kunskap inom ämnet, för att öka förståelsen av deras behov i vården. 

För att ha ett personcentrerat förhållningssätt krävs det ett engagemang av sjuksköterskan, bland 

annat genom samtal med anhöriga och personen med demenssjukdom. Sjuksköterskans roll är 

att skapa en relation och få en inblick i personens livshistoria, vilket underlättar till att tillämpa 

PCV. Därför är det viktigt att ta reda på sjuksköterskors erfarenheter av att tillämpa PCV för 

personer med demenssjukdomar. 

 

2.9 Syfte 
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av personcentrerad 

vård för personer med demenssjukdomar. 

 

3. Metod 
I metod delen beskrivs design, urval och datainsamling, värdering av artiklar, tillvägagångsätt, 

tolkning och analys av data och etiska överväganden. 

 
3.1. Design 
Designen i detta examensarbete är en litteraturöversikt. Segesten, (2017) beskriver att en 

litteraturöversikt skapar en översikt inom det valda området, vilket i detta fall är inom 

sjuksköterskans område, omvårdnadsrelaterade problem eller kunskapsområde inom 

sjuksköterskeyrket. När valt område handlar om upplevelser, ökning av förståelse eller öka 
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kunskapen inom valda området, rekommenderas det att använda sig av kvalitativa 

vetenskapliga artiklar. 

 

3.2 Urval och datainsamling 

Datainsamling av artiklar har utförts i PubMed och CINAHL sökbaserna användes då de har 

omvårdnadsrelaterade samt medicinsktrelaterande vetenskapliga artiklar (Friberg, 2017). 

Sökord som användes i denna litteraturöversikt var: ”personcentred care”, ”nurses experiance”, 

”staff nurse”, ”nurse”, ”dementia”, ” Alzheimers”, ”importance” och ”experiance”. Totalt 

hittades 206 stycken artiklar, vi läste alla titlar och valde ut 70 stycken artiklar utav dessa, då 

de var mest relevant till vårt syfte och frågeställning. Efter att ha läst abstracten valdes 26 

stycken artiklar ut. 11 av dessa 26 artiklar valdes bort då de inte var inom ramen för våra 

inklusionskriterier (se bilaga 1). Till slut återstod 15 stycken artiklar till resultatet (Se bilaga 2). 

Arbetet inkluderar kvalitativa studier, med en uppbyggnad på IMRAD, vilket står för 

Introduction, Method, Results and Discussion samt peer reviewed, vilket är en process där en 

vetenskaplig kommitté läser artikeln och godkänner den innan publicering (Karolinska 

institutet, 2019). Artiklarna var utgivna inom 2010-01-01 till och med 2020-01-01. Studierna 

utfördes i olika länder och publicerades på engelska. Artiklarna skulle innehålla och ha 

tyngdpunkt/fokus på PCV för personer med demenssjukdomar och sjuksköterskans 

erfarenheter. Inkluderande studier utfördes på sjukhus/sjukhusmiljö samt på 

vårdboende/särskilt boende och enbart med personer/patienter med demenssjukdomar. 

Kvantitativa artiklar samt kvalitativa artiklar som handlade om personer med demenssjukdomar 

som har hemsjukvård/hemtjänst, bodde hemma och artiklar som ej var skrivna på engelska 

exkluderades. 

 

3.3 Värdering av artiklarnas kvalitet 
En granskningsmall (se bilaga 3) användes för att granska kvalitativa artiklar enligt modellen 

av William, Stoltz & Bahtsevani, (2011) och Forsberg & Wengström, (2016). 

Granskningsmallen utgick från 25 stycken svarsfrågor som ger poäng. Frågorna besvarades 

med ja (ett poäng) och nej (noll poäng). Utifrån poäng räknades procentsats ut som sedan 

påvisar kvalitén på artikeln (tabell 1). Till litteraturöversikten valdes endast artiklar med hög 

eller medelprocent. 
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Tabell 1 
Studie Hög Medel Låg 

Kvalitativ >80 procent >60 procent <59% 

 

3.4 Tillvägagångssätt 
Litteraturöversikten har skrivits under vårterminen 2020. Framställningen av 

litteraturöversikten har genomförts tillsammans men på olika orter och med hjälp av högskolan 

Dalarnas samtalsrum connect, via google drivedokument och telefonsamtal. Sökning av 

artiklarna har genomförts tillsammans via PubMed och CINAHL genom telefonsamtal. 

Artiklarna som hade intressanta rubriker som speglade syftet valdes för att läsa vidare på 

abstractet. Valda artiklar har gemensamt diskuterats och värderats med hjälp av 

granskningsmallen för att få ut kvaliteten på dem. Slutligen skrevs en sammanfattning om de 

olika artiklarna i ett Google drivedokument där båda kunde redigera och skriva samtidigt som 

telefonkontakt hölls.  

 

3.5 Tolkning och analys av data 
Litteraturöversikten innehåller 15 stycken kvalitativa artiklar. Författarna läste artiklarna första 

gången enskilt för att få en uppfattning om artiklarna besvarade syftet till litteraturöversikten. 

Därefter skedde en telefonkontakt där de diskuterades, analyserades och jämfördes skillnader 

och likheter, för att tydliggöra syftet och resultatet i artiklarna. Efter diskussionen 

sammanställdes resultaten från valda artiklar i ett drivedokument, för att senare sättas in 

resultaten i olika kategorier och underkategorier.  

Analys och tolkning av data har genomförts i tre steg enligt Friberg (2017). Det första steget 

innebär att läsa genom valda artiklar för att öka förståelsen och dess innebörd. Andra steget 

innebär att dokumentera författarna för valda artiklar, land, år, titel, syfte, metod, design, 

deltagare, resultat samt kvalitetsnivå (se bilaga 2). I steg tre beskrivs en sammanställning av 

skillnader och likheter av artiklarnas resultat vilka sammanställs i teman eller kategorier 

(Friberg, 2017). 

 

3.6 Etiska övervägande 
Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (2003:460) beskriver att hänsyn ska tas till den grundläggande friheten, hälsa, 

säkerhet, mänskliga rättigheterna och den personliga integriteten. Enligt Vetenskapliga rådet 
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(2019) beskrivs det att forskningsetiken förändras relativt ofta och ändras i takt med att det 

vetenskapliga landskapet förändras. Då formuleras det nya principer samt att äldre tolkas om 

och blir användbara i hur landskapet har formats (Vetenskapliga rådet, 2019). 

Helsingforsdeklarationen etiska regler handlar om olika etiska riktlinjer som ska följas och tas 

hänsyn till gällande forskning kring människor, vilket innebär att individens integritet och 

rättigheter ska skyddas. I forskning kring patienter ska relevant behandling ges trots forskning 

pågår. Alla resultat ska publiceras även om resultatet är negativt (World Medical Association 

[WMA], 2018).  

Samtliga artiklar som ingår i litteraturöversikten har granskats och godkänts av en etisk 

kommitté. I hela litteraturöversikten har APA-guiden använts för att tydligt kunna hänvisa till 

angivna källor.  

 

4.Resultat 
Resultatet för litteraturöversikten är baserat på 15 stycken kvalitativa vetenskapliga artiklar som 

publicerades mellan 2012–2019. De femton artiklarna är utförda i länderna: Sverige (2), Norge 

(1), England (3), Irland (5), Malta (1), Tyskland/Österrike (1), Kanada (1) och Australien (1). 

Samtliga studier har fokus på sjuksköterskors erfarenheter om PCV för personer med 

demenssjukdomar och vad som är viktigt för sjuksköterskan att ha med sig för att kunna ge 

personer med demenssjukdomar en PCV. Resultatet i litteraturöversikten presenteras i fyra 

olika kategorier med respektive underkategorier (se figur 1). 

 

Figur 1 
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4.1 Lära känna personen 
Sjuksköterskors erfarenhet av personcentrerad vård för personer med demenssjukdomar visar 

att livshistorien är viktig för att kunna skapa en så bra PCV som möjligt för personer med 

demenssjukdom (Cooney & O’Shea, 2019; Oxelmark, Ulin, Chaboyer, Bucknall & Ringdal, 

2018). För att kunna samspela mellan personen med demenssjukdom och personalen på boendet 

är det viktigt att ha kunskap om personens förflutna. Genom kännedom till personens förflutna 

kunde en planering av önskemål, behov och vårdplaner lättare uppnås och utföras. Genom att 

sjuksköterskan planerade och kände personen kunde en PCV till personer med demenssjukdom 

tillämpas trots att personen inte själv kunde förmedla önskemål kring sin vård (Cooney & 

O’Shea, 2019). För att lära känna en person/patient kan ett frågeformulär vara aktuellt, vilket 

ökar deltagandet för patienten/personen i sin vård (Oxelmark et al., 2018). 

 

4.1.1 Sjuksköterskans engagemang för att skapa förtroende 
Sjuksköterskors erfarenhet från olika situationer i möten med personer med demenssjukdom är 

att en ökad förståelse för personen bakom demenssjukdomen, skapades genom att man som 

sjuksköterska bildade sig en uppfattning och vara engagerade i att få fram en livshistoria. De 

lärde känna personen på djupet genom att visa äldre foton vilket ledde till att sjuksköterskan 

kunde se personen med demenssjukdomen som en levande person och såg bakom sjukdomen. 

Enligt sjuksköterskorna resulterade detta i att personen med demenssjukdomen visade glädje 

och log när de såg de äldre fotona. Sjuksköterskornas erfarenhet var att de i dessa fall lärde 

känna personerna de vårdade. Dock visade det sig vid intervjuerna att en tredjedel inte alls 

kände sina vårdtagare, då de inte hade varit engagerade i deras livshistoria (Cooney & O’Shea, 

2019). 

Enligt Cooney et al. (2014) anser sjuksköterskor att genom samtal och se gamla bilder av 

personen, minnen och andra associationer bidrar det till att få en helhet till livshistorien. Desto 

mer information om livshistorien desto bättre kan sjuksköterskan se behoven personen med 

demenssjukdomen behöver. Sjuksköterskor ansåg att de fick ett större engagemang och 

delaktighet av personen med demenssjukdom när sjuksköterskorna hade en större förståelse 

kring hur personen ville ha det.  

Sjuksköterskorna uttryckte att genom att förstå personen med demenssjukdoms förflutna, leder 

det till att sjuksköterskan har förståelse för vad som är viktigt för dem i nuet, vilket i sin tur 

ledde till att personen med demenssjukdom kände sig sedd av sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna ansåg genom att bygga ett förtroende, tillit och ta reda på bakgrundsfakta om 
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personerna de vårdade ledde det till att lättare kunna tillämpa PCV utifrån deras behov och vilja 

(Cooney et al., 2014). 

 

4.2 Kommunikation med patienten 
Clissett, Porock, Harwood och Gladman (2013) beskriver att det är viktigt att ha en god 

kommunikation med personer med demenssjukdomar. För att skapa en PCV behöver 

sjuksköterskor stanna och prata med personen, detta leder till att personen känner sig 

tillfredsställd med dagen, fast de inte kommer ihåg vem det var. Sjuksköterskor ansåg att det 

var viktigt att kommunicera med personen på en djupare nivå, för att kunna bygga en egen 

uppfattning om personen och bedöma hur pass adekvat personen är till tid, rum och person trots 

en demensdiagnos som bakgrundssjukdom. Detta var väldigt svårt med personer som hade en 

svår demenssjukdom ansåg sjuksköterskorna och det ledde till brist i kommunikationen 

(Clissett et al., 2013).  

En viktig del i sjuksköterskans arbete är kommunikation för att kunna bygga upp tillit och 

förtroende för personen med demenssjukdom. Studien visar att sjuksköterskor har en erfarenhet 

av att personer med demenssjukdomar som kommer in till sjukhus är vårdkrävande och anser 

att de är passiva personer, detta för deras symtom blir annorlunda i sjukhusmiljö och mer 

desorienterade. Sjuksköterskors erfarenheter är att de har en god kommunikation med personen 

med demenssjukdom, men glömde bort det mest väsentliga inom omvårdnadsdelen, vilket var 

hunger, törst, inkontinensproblematik och lägesändringar i sängen (Clissett et al., 2013). 

 
4.2.1 Erfarenheter kring kommunikationsstrategier 
Scerri, Innes och Scerri (2015) beskriver att god kommunikation kan hjälpa sjuksköterskan att 

uppfylla personens behov. Genom att lyssna, inspektera patientens egna uttryck och språk 

verbalt, använda sig av en låg och lugn ton, tala långsamt, hålla huvudet rakt och hålla 

ögonkontakt med personen, kan leda till att personer med demenssjukdomar får en tillit till 

sjuksköterskan. Sjuksköterskor som använder sig utav denna kommunikationsstrategin har en 

erfarenhet att de får mycket bättre kontakt med personerna med demenssjukdomar. Då kan 

behoven identifieras, vilka leder till att sjuksköterskan kan bedöma, planera och göra 

omvårdnadsåtgärder utifrån personens vilja, detta leder i sin tur till att en PCV kan uppnås 

(Scerri et al., 2015). 

Det framkommer tydligt att när en person dabbas av demens, drabbas hela familjen. För att en 

PCV ska kunna uppfyllas är det väldigt viktigt att inkludera familjemedlemmar och ha en tydlig 

kommunikation. En kommunikationsstrategi som tas upp är VIPS- 
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modellen/omvårdnadsprocessen, vilket hjälper till för att sjuksköterskan ska kunna tolka 

meningen bakom personen med demenssjukdomars beteende. Det beskrivs att det är bättre för 

sjuksköterskan att se på personens uttryck än att höra vad personen säger (Scerri et al., 2015).  

 

4.3 Tid för patienten 
Reilly & Houghton (2019) beskriver att sjuksköterskors erfar en tidsbrist i mötet med för 

patienter, framförallt inom slutenvården. Detta resulterade i att sjuksköterskor inte hann träffa 

alla sina patienter under ett pass. Tidsbristen drabbade många patienter med demenssjukdom 

eftersom sjuksköterskor valde bort just den gruppen av patienter. En anledning var att personer 

med demenssjukdomar eventuellt inte kommer ihåg om sjuksköterskan varit där eller inte. 

Patienter som hade en mild demenssjukdom har enligt sjuksköterskan fått mindre information 

om sjukhusvistelsen. Sjuksköterskor erfarenheter var att patienterna inte fick samma möjlighet 

till att vara delaktiga i sin vård och vidare planering inför hemgång, vilket ledde till oroliga 

patienter enligt sjuksköterskor (Reilly & Houghton, 2019). 

Smythe et al. (2016) beskriver att genom intervjuer har sjuksköterskor erfarenheter av att deras 

yrkesroll är så komplex att det finns stora svårigheter att utföra PCV, detta är på grund av att 

dokumentation, ansvarsområden, pappersarbete och ledningsfrågor tar upp alldeles för stor tid. 

Detta leder till att sjuksköterskor inte hinner med den dagliga omvårdnaden med personerna på 

boendet. Att sjuksköterskan inte har tillräckligt med tid för personerna leder till att den 

personcentrerade vården minskar, på grund av att tiden att sitta och prata inne hos patienterna 

blir bortprioriterade (smythe et al., 2016).  

Sjuksköterskor som vårdar personer med demens ansåg att det är väldigt viktigt att ha tid för 

patienten. Tid behövs för att kunna lyssna och stötta, tid upplevdes svårt att ha tillräckligt av då 

det ofta är underbemannat. Det krävs tid för att sjuksköterskorna ska lära känna personen, kunna 

förstå den och identifiera orsaker till varför personen i fråga har ett svårt beteende (Clifford & 

Doody, 2017). 

 

4.3.1 Sjuksköterskors erfarenheter kring en stressad arbetsmiljö  
Houghton, Murphy, Brooker och Casey (2016) beskriver att det kan vara väldigt stressigt att 

arbeta på en akutsjukvårdsavdelning och medicinavdelningar, vilket leder till att sjuksköterskan 

inte har tid med alla uppgifter som faller under sjuksköterskans ansvar. Sjuksköterskans 

erfarenhet var att patienterna inte får tillräcklig omvårdnad speciellt personer med demens, då 

det är väldigt vanligt att det tar längre tid inne hos dessa personer och att sjuksköterskan inte 
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hinner att diskutera omvårdnadsåtgärder. Detta resulterar i att sjuksköterskan enskilt gör upp 

planer för patienterna, detta leder till att patienterna med demenssjukdom blir oroliga och 

känner sig inte delaktiga och involverade i vården (Houghton et al., 2016). Det resulterar även 

i att sjuksköterskan ansåg att de har svårt att integrera med patienter med demenssjukdom, det 

tar för lång tid att vara inne hos personen och svårigheter att få fram hur de vill ha det på grund 

av demenssjukdomen. Sjuksköterskor har erfarenheter av att det är etiskt utmanande att vårda 

patienter med svår demenssjukdom, som exempel inför undersökningar ger sjuksköterskan 

sederande läkemedel utan att patienten kan säga ifrån hur den personen vill ha det. De ger 

läkemedlet dels för att patienten ska kunna slappna av inför undersökningen, samtidigt för att 

sjuksköterskan inte kan stå upptagen på undersökningen med patienten, då tiden inte finns och 

en sjuksköterska har fler patienter att ta hand om (Houghton et al., 2016; Brooke & Semlyen, 

2019). 

Sjuksköterskor erfarenheter av minskad tid med patienten, leder till sämre förutsättningar att 

skapa en god relation mellan sjuksköterskor och patienten. Det leder till att sjuksköterskor 

känner en frustration och känsla av maktlöshet. De beskriver att de inte hinner med att vara inne 

hos alla personer på boende som de hade önskat, sjuksköterskor anser att det inte leder till en 

PCV utan istället till brister i omvårdnaden. Bristen på den personcentrerade vården leder till 

en minskad förståelse för personerna med demensdiagnos samt att arbetsmiljön blir påverkad 

(Smythe et al., 2016). 

 

4.4 Vikten av utbildning 
Sjuksköterskor beskriver att personer som inte har rätt utbildning inom demenssjukdomar inte 

har samma förståelse och tålamod och kan ha svårt i mötet med personer som har en 

demensdiagnos. Med rätt utbildning beskriver sjuksköterskorna att öppenheten ökar för att få 

alla delaktiga, engagerade i vården och involvera personerna i deras egen vård för att kunna 

uppnå en PCV. De beskriver även att genom utbildningar inom demenssjukdomar kan 

sjuksköterskan få patienterna att vara mer delaktiga när de utvecklat en svår i demenssjukdom 

i ett senare stadium och inte kan engagera sig i sin egen vård. Genom utbildningarna får 

sjuksköterskan råd och tips hur arbetet ska genomföras med personerna med demenssjukdomar 

att arbetet ska utföras evidensbaserat och utifrån ett personcentrerat förhållningssätt (Smythe et 

al., 2016; Norheim & Guttormsen -Vinsnes, 2012).  

Genom att använda interventioner med olika seminarium på vårdboenden har sjuksköterskorna 

fått verktyg för att kunna anpassa en PCV. Seminarierna gick ut på att diskutera olika faser. 
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Seminarierna hölls av en seminariehandledare som kunde analysera, reflektera och 

systematisera deras arbete. Slutsatsen är att seminarierna bidrog till en ökad PCV och minskad 

stress på arbetsplatsen för sjuksköterskorna (Edvardsson, Sandman & Borell, 2014). 

Sjuksköterskor ansåg att genom utbildningar med olika scenarion bidrog till en ökad inblick i 

vardagen för personer med demenssjukdom, attityden ändras från något jobbigt till att 

sjuksköterskorna verkligen vill hjälpa personer med demenssjukdomar. Utbildningen gav 

sjuksköterskor kunskap om hur de ska ha en öppen dialog både med patienten och personalen 

i ens team, att reflektion leder till att arbetet drivs framåt och skapar en PCV för patienterna 

(Hung, Son & Hung, 2018). Utbildning inom demens värderades högt då det utan utbildning är 

svårare att ha en förståelse för beteende som finns inom demenssjukdomar (Clifford & Doody, 

2017). 

Vissa sjuksköterskor erfar en stor osäkerhet med personer med demenssjukdomar då personen 

inte kan identifiera sina behov utifrån situationen inom slutenvården. Osäkerheten tyder på i 

studien att sjuksköterskor saknar utbildning inom demenssjukdomar. Studien visar att vissa 

sjuksköterskor antar utmaningen med dessa patienter och vänder det jobbiga till något kreativt 

istället. Sjuksköterskor inom slutenvården vill kunna behandla alla patienter i ett akut skede, 

genom erfarenheter kunde sjuksköterskorna hitta nya lösningar för personer med 

demenssjukdomar, för att de också ska kunna tillämpa en personcentrerad vård utifrån deras 

behov i ett akut skede (Pinkert et al., 2017). 

 

4.4.1 Sjuksköterskors erfarenheter av utbildning inom PCV  
Hung, Son och Hung, (2018) tar upp hur viktigt det är att alla som vårdar personer med 

demenssjukdomar behöver gå en grundutbildning inom demenssjukdomar samt 

grundutbildning inom PCV. Sjuksköterskor som gick en grundutbildning i läran om filosofi om 

PCV, gav en positiv återspegling på hur den personcentrerade vården kunde tillämpas i det 

praktiska arbetet. Genom att sjuksköterskor fick gå utbildningen ökar detta medvetenheten om 

demenssjukdomar. Sjuksköterskor fick lära sig hur de kan hantera olika situationer som kan 

uppstå på ett boende, som exempel om personen med demenssjukdom blir agiterade eller 

utåtagerande (Hung et al., 2018).  

 

4.4. 2 Sjuksköterskors erfarenhet av olika attityder 
För att tillhandahålla en PCV är en förutsättning att sjuksköterskor och vårdpersonal har en 

positiv attityd till demens Enligt sjuksköterskan är det viktigt att personer med demenssjukdom 
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känner sig delaktiga, att välbefinnandet är tillfredsställt och är involverade i vården. Detta anser 

sjuksköterskorna leder det till att lättare uppnå en PCV för personer med demenssjukdomar 

(Mullan & Sullivan, 2016; Clissett et al., 2013). 

I studien av Pinkert et al. (2017) framkommer det i intervjuer att det finns nyexaminerade 

sjuksköterskor som inte är intresserade av att ta hand om personer med demenssjukdomar, detta 

är på grund av att de ser deras grundsjukdom som obotlig och det finns ingen tid eller vikt i att 

läggas på dessa patienter. De beskriver att det finns andra patienter som behöver deras hjälp 

mer och att de patienterna kan bli friska från sjukdomen de inkommer för (Pinkert et al., 2017).  
 

5.Diskussion  
I diskussionen beskrivs sammanfattning av huvudresultat, resultatdiskussion, metoddiskussion, 

etikdiskussion, klinisk implementering och förslag till vidare forskning. 

 
5.1 Sammanfattning av huvudresultatet  
Fyra kategorier framkom av de 15 olika studierna som valts till litteraturöversikten. Första 

kategorin var; att lära känna patienten. Detta beskrivs som en viktig del för att sjuksköterskan 

ska få en så bra bild av personen med demenssjukdom som i sin tur bidrar till att kunna ge 

personen en god PCV (Cooney & O’Shea, 2019; Oxelmark et al., 2018 och Gransjön- Craftman 

et al., 2019). Kommunikation med patienten var kategori två. Sjuksköterskor erfarenhet är att 

de behöver ha en god kommunikation med patienterna och speciellt med personer med 

demenssjukdomar. Sjuksköterskor ansåg att det var svårt att ge en PCV om personen med 

demenssjukdomar led av kommunikationshinder (Scerri et al. 2015; Saldert 2014). I kategori 

tre, tid för patienten, framkom det av Reilly & Houghton (2019) att sjuksköterskor ansåg att det 

fanns en tidsbrist i mötet med patienten, framförallt inom slutenvården. Detta resulterade i att 

de inte hann med att träffa alla sina patienter under ett pass. Tidsbristen drabbade många 

patienter med demenssjukdom, eftersom sjuksköterskor valde bort just den gruppen av 

patienter. I den fjärde kategorin konstaterades att vikten av utbildning för sjuksköterskor inom 

demens värderades högt, utan utbildning är det svårare att ha en förståelse för beteende som 

finns inom demenssjukdomar (Clifford & Doody, 2017; Cleary & Doody, 2016). 

 

5.2 Resultatdiskussion 
I litteraturöversikten har det framkommit att sjuksköterskan behöver utbildning och kunskap 

för att kunna ge en PCV till personer med demens eftersom detta skapar en ökad förståelse för 
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demenssjukdomar. Tidigare forskning visar på att det är viktigt med utbildning för att på så sätt 

ha en förståelse för vad yrket innebär (Cleary och Doody, 2016; Hayajneh & Shehadeh, 2014). 

Genom att studera en grundutbildning inom läran om filosofi för PCV, ansåg sjuksköterskor att 

det lättare kunde identifiera personen bakom sjukdomen och ökade medvetenheten inom 

demenssjukdomar. Sjuksköterskor ansåg att de fick lära sig att hantera olika situationer genom 

olika scenarion som kan uppstå under en vardag för personer med demenssjukdomar (Hung et 

al. 2018; Hayajneh och Shehadeh, 2014; Smythe et al., 2016; Norheim och Guttormsen- 

Vinsnes 2012). Litterturöversiktförfattarna anser att det är viktigt att tidigt i utbildningen 

implementera PCV och viktigt att läsa om demenssjukdomar, då det är en väldigt vanlig 

förekommande sjukdom i Sverige.  

Studierna som ingår i resultatet tar ofta upp livshistorien som en viktig spelpjäs i den 

personcentrerade vården för att förstå personen. Det beskrivs också att specialistsjukvården är 

otillräcklig för personer med demenssjukdom, eftersom befolkningen blir äldre och lever längre 

och därav blir demenssjukdomar vanligare och fler behöver vård. Det är därför viktigt att i ett 

tidigt skede fånga upp personer som visar tecken på demenssjukdom för att kunna göra en tydlig 

plan för vad personen vill och behöver. 

Studierna har även visat att det är svårare att vårda inom slutenvården när livshistorien inte 

alltid finns att tillhandahålla. Livshistorien av personer med demenssjukdomar är viktig för 

sjuksköterskan för att kunna individanpassa vården. Vid kännedom om personens livshistoria 

växer en förståelse fram och sjuksköterskorna kan agera bättre om beteendemässiga 

förändringar skulle uppstå. När sjukdomen blir svårare blir det svårare att kommunicera med 

personerna i tal och då är det extra viktigt att känna personen så sjuksköterskan kan anpassa 

vården och veta vad den menar och hur den vill ha det. Många av studierna betonar att 

sjuksköterskan behöver engagera sig i personerna med demens för att skapa en relation mellan 

sig och på så sätt skapa en PCV. Engagera sig genom att tala med anhöriga och andra instanser 

där personerna har haft kontakt. Detta görs för att skapa sig en bild av personen innan 

sjukdomen samt vilka intressen och rutiner personen hade innan den blev sjuk (Galvin och 

Sadowsky 2012; Gransjön- Craftman et. al 2019; Cleary och Doody 2016; Socialstyrelsen 

2017). 

Socialstyrelsen (2017) menar att för att vården ska bli så bra som möjligt är det viktigt att 

sjuksköterskorna har en vilja lära känna personens olika vanor och önskemål att vilja att vårda. 

För att utföra PCV menar Svensk Sjuksköterskeförening (2017) att det viktigt att patienten och 

anhöriga är med vid planeringen och målsättningen för vården. Det är viktigt att vara lyhörd 

och lyssna på personens behov och förstå personens grundläggande omvårdnadsbehov i det 
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dagliga livet, för att främja personens rättigheter, integritet och delaktighet som ingår i PCV. 

Enligt Gransjön- Craftman et. al (2019) krävs det att arbetet utgår ifrån ett interprofessionellt 

samarbete mellan varandra. En öppen kommunikation där reflektion och diskussion finns 

tillgängligt, både för teamet och med patienten, bidrar för att uppnå en PCV. Enligt 

sjuksköterskors erfarenheter är det viktigt att alla i vårdteamet är sammansvetsade och att alla 

arbetar mot ett och samma mål för patienten. Det är speciellt viktigt när det uppstår krävande 

vårdsituationer. Personer med demenssjukdom kan vara utåtagerande i form av skrikande, 

aggressivitet samt misstänksamhet mot vårdpersonalen. Det är då viktigt att ha god 

sammanhållning i teamet och ha öppna diskussioner och reflektioner då detta kan vara 

känslomässigt jobbigt för en del personer som vårdar personer med demensdiagnos, detta leder 

till svårigheter att ge personen med demensdiagnoser en PCV. De beskriver även att det finns 

svårigheter att ge PCV när personerna med demenssjukdomar förlorar sin talförmåga och 

endast kan uttrycka sig på andra sätt (Gransjön- Craftman et al., 2019). 

I en del av studier framkommer det att det är vanligt inom slutenvården att sjuksköterskor drar 

sig från kontakt med personer med demenssjukdomar, på grund av personernas dåliga minne 

och svårigheter i att utvärdera åtgärder. I studien Reilly & Houghton (2019) beskrivs det att 

sjuksköterskor upplever att de har för lite tid för möte med patienter och inte hinner skapa bra 

relationer, viket drabbar framförallt patienter med demenssjukdom. Sjuksköterskor förklarar att 

de gjorde ett aktivt val att välja bort dessa patienter. Sjuksköterskor upplevde att patienterna 

inte fick vara delaktiga och engagerade i sin egen vård, utan att sjuksköterskan planerade vården 

utan dem. Socialstyrelsen (2017) beskriver att alla ska vara delaktiga i sin vård oavsett hinder, 

för att det ska leda till en PCV.  

Studierna visade att det är nyexaminerade sjuksköterskor som har dessa åsikter vilka inte heller 

har något intresse av att fördjupa sin kunskap om demenssjukdomarna. Det framkom att 

nyexaminerade sjuksköterskor som inte hade utbildning inom demenssjukdomar och PCV har 

en sämre attityd till personer med demenssjukdomar (Pinkert et al., 2017). För sjuksköterskor 

är det viktigt att föra patientens talan vidare om patienten inte kan det själv, detta leder till att 

vårdkedjan fortsätter i rätt riktning och främjar patientens hälsa, behov, rättigheter, delaktighet 

och integritet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Här blir den personcentrerade vården 

lidande eftersom det inte finns något engagemang hos sjuksköterskorna. Sjuksköterskan anser 

att personer med en demenssjukdom har upplevt en sämre vård då de har 

kommunikationssvårigheter och det talas ovanför huvudet på personen. Sjuksköterskor 

erfarenhet är då att personen känner sig kränkt och inte delaktig i sin vård utan bara får den ut 

rättad (Saldert, 2014). 
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McCormack och McCance (2010) anser vidare att det är viktigt med rätt verktyg att jobba med 

gällande teknik, lokaler, potential för nytänkande och tillgång till bra utrustning. Hayajneh och 

Shehadeh (2014) menar att för att ha en stödjande miljö på demensboenden är viktigt i vården 

för personerna med demens. 

Studierna i litteraturöversikten har visat att det är positivt i slutenvården för personerna med 

demens att göra det mera hemtrevligt och då speciellt för de personerna med en demens i början. 

Vid svårare demens var det inte lika positivt då de kunde bli aggressiva (Brooke & Semlyen, 

2019). Litteraturöversiktförfattarna anser att det är viktigt att sjuksköterskan har en erfarenheter 

kring att kunna bedöma hur personer med demenssjukdom vill ha det, det blir då lättare att 

kunna tillämpa en PCV för personer med demenssjukdomar och minska beteende som 

aggressivitet. 

Ett fynd litteraturöversiktförfattarna hittade och ansåg var väldigt viktigt var aktiviteter som är 

anpassade för personen utifrån förmåga och vad hen har tyckt om att utföra innan sjukdomen 

hade förvärrats till sämre kognitiv förmåga. Författarna anser att det är viktigt att sjuksköterskan 

känner till olika saker personen tyckte om att göra tidigare i livet, för att kunna skapa en 

individuell plan och en personcentrerad vård för personer med demenssjukdomar. Svenskt 

demenscentrum (2013) menar att sjuksköterskan ska stärka personer med demens genom 

aktiviteter på deras nivå för att de ska glömma sjukdomen och personen sätts i fokus. Studier i 

litteraturöversikten menar att sjuksköterskorna jobbade med aktivitetscoacher för att kunna 

anpassa aktiviteter till rätt nivå och en aktivitet som personen skulle tycka om. Här är 

livshistorien viktig för att kunna veta vad personen skulle tycka om (Clifford & Doody, 2017). 

Personerna som var involverade i aktiviteterna upplevde att de kunde glömma bort sina symtom 

och de fick känna en känsla av välbehag (Swall, Ebbeskog, Lundh- Hagelin, & Fagerberg, 

2017). Clifford och Doody (2017) beskriver i en studie vikten av ett samarbete sjuksköterskor 

och aktivitetskoordinator emellan. Aktivitetskoordinators roll var att ordna lämpliga aktiviteter 

för personer med demens. Aktiviteterna som tillämpades kunde vara handmassage, musik samt 

husdjursterapi. Clifford och Doody (2017) visade även på vikten att sätta sig in den 

demenssjukas livshistoria. För att lära känna personen och dennes livshistoria tog 

sjuksköterskorna hjälp av familjen, arbetsterapeut, geriatriken, sjukgymnast, allmänläkare och 

psykiatrin. Samarbetet dem emellan gjorde att aktiviteterna utgick från ett mer personcentrerat 

tillvägagångssätt (Clifford & Doody, 2017). 

Ett annat fynd som noterades var att sjuksköterskor förklarar att det finns brister i 

personcentrerad vård inom slutenvården med personer med demensdiagnos (Pinkert et al. 

2017). Några patienter kommer om och om igen in till avdelningar, utan en skötare med sig 
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eller utan några papper från kommunen. Några patienter är så pass desorienterade att de inte 

kan uppge sitt personnummer, vissa ringer ofta och frågar när de kan få åka hem och vissa 

personer packar för att åka hem. Många sjuksköterskor upplever att när patienter med 

demenssjukdomar kommer in till sjukhus, utan papper eller någon som berättar hur personen 

är, blir det svårt att utföra arbetet personcentrerat och svårt att ge dem rätt vård, då de inte kan 

förmedla sin vilja. Sjuksköterskor upplever då att de får vårda personen som känns rätt och se 

till så att personen har det så bra som möjligt. Genom en minskad oro hos personer med 

demenssjukdom, kan detta vara ett tecken till att de känner trygghet och sjuksköterskor 

upplevde då att de gav personerna en god vård (Pinkert et al., 2017).  

 

5.3 Metoddiskussion  
Författarna har valt att sitta på två olika orter under hela arbetet med litteraturöversikten och 

haft diskussioner genom telefon, zoom och via google drive dokument. Författarna valde 

artiklar tillsammans men satt på olika orter och letade, vilket kan ha påverkat resultatet på grund 

av att diskussionen har gjorts genom telefon och inte en personlig kontakt. Som stöd för 

litteraturöversikten valde vi att använda oss av CINAHL och PubMed som sökbaser för 

artiklarna, då sökbaserna har omvårdnadsrelaterade artiklar. Sökorden har författarna 

tillsammans kommit överens om och har använt oss av booleska termer som ”AND” och ”OR”. 

Sökorden som användes i litteraturöversikten är: ”personcentred care”, ”nurses experience”, ” 

staff nurse”, ” nurse”, ”dementia”, ” Alzheimers”, ”Importance” och ”experiance”. 

Litteraturöversikten hade kunnat få ett annat resultat om andra sökord hade identifierats av 

författarna. Alla artiklarna skulle vara granskade av experter inom ämnet (peer reviewed) och 

publicerade år från 2010–2020, då den personcentrerade vården uppdateras regelbundet och 

äldre artiklar kan vara irrelevanta. Detta kan ses både som en styrka och svaghet, på grund utav 

utvecklingen av personcentrerad vård är relativt snabb och ny evidens skapas och uppdateras. 

Endast kvalitativa artiklar valdes till litteraturstudien, då studiens syfte handlar om 

sjuksköterskors erfarenheter, vilket rekommenderas av Friberg (2017). I litteraturstudien har 

granskningsmall använts, för att kvalitetssäkra de vetenskapliga artiklarna som är funna 

William, Stoltz & Bahtsevani, (2011). Till studien valdes först och främst artiklar från länder i 

Europa men inkluderade även två andra länder för att kunna se skillnader och likheter med 

personcentrerade vården. Vi valde inkludera länder som vi ansåg skulle kunna ha en liknande 

typ av PCV som Sverige, vilket kan ses som svaghet då vi begränsar oss till en del av världen. 

Litteraturöversikten består av 15 vetenskapliga artiklar och alla har olika författare för att få ett 

så stort resultat från olika infallsvinklar. Liknande resultat har framkommit från de olika 
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artiklarna vilket gör att vi upplever att tillförlitligheten och trovärdigheten ökar. Detta anser vi 

är en styrka. Artiklar som vi valde att exkludera i urvalet var dem som inte hade ett innehåll på 

inledning, metod, resultat och diskussion (IMRAD), artiklar som inte speglade studiens syfte 

och frågeställning samt artiklar som är inriktad på PCV i hemmet eller i öppenvården. De 

kvalitativa artiklarna innehöll intervjuer vilket leder till att upplevelser undersöks och 

sanningen om den personcentrerade vården framkommer. Det styrker vårt syfte med studien, 

artiklarna hade som tyngd att det är viktigt att ha kunskap om demenssjukdomar samt viktigt 

att sjuksköterskan får tid med sina patienter. En minskad tid hos patienterna leder till en sämre 

PCV.  

Två databaser användes i samband med sökningar av artiklar för att få en bredare sökning till 

resultatet. En begränsning till två databaser kan ses som en styrka. Författarna har befunnits sig 

på två olika orter och arbetat på distans. Alla artiklar har lästs individuellt och resonemang har 

skrivits i Google drive. Författarna har arbetat noga för att tillsammans framställa 

litteraturstudien. Slutliga urvalet av artiklar speglar studiens syfte som var att undersöka 

sjuksköterskans erfarenheter av PCV för personer med demenssjukdomar.  

 
5.4 Etikdiskussion 
Enligt etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i norden, SSN (2003) beskrivs att 

forskningsetiken bygger på etiska principer och har uppkomst från FN:s deklaration som 

handlar om mänskliga rättigheter samt Helsingforsdeklarationen. De beskriver att 

förhållningsättet ska handla om att värna om integritet, autonomi, att inte skada, principer om 

rättvisa och att göra gott. Syftet med forskningen är att skapa ny kunskap inom hälsa och 

sjukdom, människor, samhälle och kultur, genom forskning ska det kunna tillämpas i praktiken 

samt bidra till ökad kunskap inom valda ämnet.  

Författarna anser att enligt ovanstående är litteraturstudien en bidragande faktor till kunskap 

och ökad medvetenhet inom PCV för personer med demenssjukdom. 

Litteraturöversiktförfattarna har haft ett etiskt ansvar genom att vara objektiva i analysen av 

artiklar och inte lagt till egna värderingar som kan förvränga resultatet. 

Samtliga artiklar är godkända av en etisk kommitté och att alla deltagare som har blivit 

intervjuade har fått information om att de får avbryta intervjun samt avbryta uppdraget när som 

helst, vilket tyder på att etiska övervägande har gjorts.  

I de 15 olika studierna framkommer det att de antal deltagare som varit med i artiklarna 

mestadels är kvinnor inom sjuksköterskeyrket i de olika länder som vi studerat. I några artiklar 

beskrivs de enbart som deltagare och inte könsfördelat, vilket vi anser egentligen inte spelar 
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någon roll för vårt syfte och frågeställning. Av egna erfarenheter kan vi relaterat till att 

sjuksköterskeyrket är kvinnostyrt, dock med enbart erfarenheter inom Sverige.  

I samtliga artiklar som lästes i samband med arbetet kan det inte härledas till vilka eller vilket 

sjukhus eller särskilt boende studierna utfördes på, vilket vi anser är en etisk aspekt. Vi upplever 

att resultatet av den personcentrerade vården är snarlik, utifrån de åtta olika länder vi har 

studerat och ger en bra bild att de flesta människor vill ge en god PCV till personer med 

demenssjukdomar.  
 

5.5 Klinisk betydelse för samhället  
Utifrån resultatdiskussionen beskrivs att det är viktigt att ha rätt utbildning när sjuksköterskan 

ska jobba med personer med demenssjukdomar, det är viktigt att sjuksköterskor får rätt tid med 

personerna för att lära känna individen och inte enbart se en person med en sjukdom. Det är 

viktigt att öka kunskapen inom PCV för personer med demenssjukdomar för nyanställda och 

för nyexaminerade sjuksköterskor, vilket vårt resultat uppger att attityden hos nyexaminerade 

sjuksköterskor är sämre för personer med demenssjukdomar än för yngre och relativt friska.  

Utifrån en samhällsnivå kan den litteraturstudien öka kunskapen för all vårdpersonal och öka 

förståelsen för personer med demenssjukdomar och hur en PCV ska ges till dem. Det är viktigt 

att samhället är informerade om vilket behov en person med demenssjukdomar behöver för att 

öka förståelsen till varför de har ett annat beteende än andra äldre personer.  

Litteraturstudien belyser hur sjuksköterskan upplever den personcentrerade vården för personer 

med demenssjukdomar, att det kan finnas andra som har samma känsla som studiens resultat 

har och kan då få tips och råd hur andra sjuksköterskor gick tillväga för att uppnå en god PCV. 

Resultatet belyser också hur viktigt det är att få rätt utbildning, genom utbildning ökar 

förståelsen av vikten av en god kommunikation och genom kommunikationsstrategier kan en 

person med demenssjukdom känna tillit, öppenhet, förmedla sina behov och förväntningar på 

vården.  
 

5.6 Slutsats 
Sjuksköterskor erfarenhet av utbildning inom demenssjukdomar och PCV, var att det är svårare 

att ta hand om personer med demenssjukdomar utan rätt utbildning. 

Litteraturöversiktsförfattarna anser att det är viktigt att tidigt introducera ämnet om PCV samt 

att introducera sjukdomen demens, för att öka kunskapen och förståelsen hos nyexaminerade 

sjuksköterskor, eftersom tidigare nämnt ökar antalet äldre i Sverige och demenssjukdomen 
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förväntas också öka. Enligt studier har det framkommit att nyexaminerade sjuksköterskors 

attityder är sämre mot personer med demenssjukdomar på grund av en minskad kompetens och 

osäkerhet om hur en person med demenssjukdom ska tas hand om. Vilket kan resultera i ett 

bristande bemötande från nyexaminerade sjuksköterskor samt att de undviker att skapa en 

dialog och en relation med personen med demenssjukdom.  
 

5.7 Förslag till vidare forskning 
Litteraturöversikten tyder på att den personcentrerade vården för personer med 

demenssjukdomar inte är lika prioriterad hos nyexaminerade sjuksköterskor som hos erfarna 

sjuksköterskor. Vidare forskning bör fokusera på hur nyexaminerade sjuksköterskor upplever 

PCV för personer med demens. Denna forskning bör genomföras med en kvalitativ metod 

bestående av intervjuer med nyexaminerade sjuksköterskor. 
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the impact of 
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ward 
environment
s on the 
provision of 
care: A 
gualitative 
thematic 
analys 
  

The aim of this 
study was to 
explore how 
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friendly ward 
environments in 
an acute hospital 
impacted on the 
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assistants 
provided for 
their patients 
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N= 17 
sjukskötersk
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Resultatet påvisar att 
sjuksköterskor beskriver 
att effekten på 
miljöförändringar för 
patienten, leder till att 
patientens individuella 
behov tas i beaktning och 
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inte passar alla patienter 
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nursing staff 
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utbildningens påverkan på 
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achieving 
person- 
centred care 
in aqute 
hospitals: A 
qualitative 
study of 
people with 
dementia and 
their families 
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paper was to 
explore the way 
in which current 
approaches to 
care in acute 
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enhance 
personhood in 
older adults with 
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Kvalitativstudie 
med  
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sjukskötersk
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Hög  
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Demsey, 
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Murphy, 
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F., & 
O’Shea, E 
 
2014 
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Seeing me 
through my 
memories’: a 
grounded 
theory study 
on using 
reminiscence 
with people 
with 
dementia 
living in 
long-term 
care  

To understand 
people with 
dementia, staff 
and relatives 
per- spectives on 
reminiscence, its 
impact on their 
lives and 
experience of 
care and care 
giving. 

Kvalitativstudie 
med intervjuer 
och 
engruppsintervj
uer med både 
sjuksköterskor 
och patienter 
med 
demenssjukdom
ar för att få 
upplevelsen från 
båda parter 
  

N=23 
11 personer 
med 
demenssjukd
om 
12 
sjukskötersk
or 
  

Genom att känna igen sina 
patienter gjorde det möjligt 
för personalen att se och 
känna personen under 
demensen. Det fungerade 
som en nyckel som avslöjar 
personen för personalen, 
vilket gjorde det möjligt för 
dem att engagera sig med 
personen med demens på ett 
annat sätt. Att känna till 
personen gjorde det möjligt 
för personalen att förstå 
(personens förflutna) och ha 
förståelse för personens 
nuvarande beteende 

Hög  
89%  

Cooney, 
A., & 
O’Shea, 
E.  
 
2019  
 
Irland 
 

The impact 
of life story 
work on 
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centred care 
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with 
dementia 
living in 
long-stay 
care settings 
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The aim of this 
work was to 
identify the 
outcomes 
resulting from 
life story work  

 
 

 

Kvalitativ  
 
Intervjuer med 
11 stycken 
sjuksköterskor 
för att få reda på 
hur livshistorien 
påverkar vården, 
enligt 
sjuksköterskor  

 N= 11 
Sjukskötersk
or 

Resultatet påvisade genom att 
engagera sig i livshistoria 
arbete förbättrade personalens 
förståelse för personen med 
demenssjukdom. Personalen 
lärde känna och förstå 
personen bakom demens, 
hans / hennes värderingar, 
prestationer, talanger och 
intressen. Denna förståelse 
orsakade en förskjutning i hur 
de såg personen; så att de 
kunde se personen som unik, 
som någon som skrattade, 
grät eller dansade. 

Hög  
82 % 
 

Edvardss
on, 
David., 
Sandma
n, P-O., 
& 
Borell, 
Lena.  
 
2014 
 
Sverige 
 
 

Implementin
g national 
guidelines 
for person-
centered care 
of people 
with 
dementia in 
residential 
aged care: 
effects on 
perceived 
person-
centeredness, 
staff strain, 
and stress of 
conscience 

This study aimed 
to evaluate the 
effects of 
implementing 
national 
guidelines for 
person- centered 
care of people 
with dementia 
on perceived 
person-
centeredness, 
staff strain and 
stress of 
conscience.  

 

Kvaliativ design 
med 
kvasiexperiment
ell, 
engruppsintervj
uer  
 
Studien gjordes 
på 24 olika 
instanser i 
Stockholms. 
 

N=170 
stycken 
sjukskötersk
or 
84% 
kvinnor, 
16% män. 
 
 
 
 
 

Det visade att 
interventionen ledde till 
mer PCV vid uppföljning. 
Att enheten upplevdes 
som mer gästvänlig, att 
patienterna kände sig 
välkomna och att 
personalen kunde 
tillhandahålla den vård de 
ville i större utsträckning 
vid uppföljning. 
 
 
 

Hög 
86% 
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Houghto
n, C., 
Murphy, 
K., 
Brooker, 
D., & 
Casey, D 
 
2016 
 
Ireland 

Healthcare 
staffs’ 
experiences 
and 
perceptions of 
caring for 
people with 
dementia in 
the acute 
setting: 
Qualitative 
evidence 
synthesis 

Explore health 
care staffs 
experience and 
perceptions of 
caring for 
people with 
dementia in 
acute setting.   

Kvalitativ 
 
Datainsamling  

N= 12 
sjukskötersk
or 

För att kunna ge PCV har 
det en påverkan av olika 
faktorer så som metoder 
för PCV, patienter som 
vård vägrar, hur 
arbetsmiljön är, hur 
personerna integrerar med 
varandra, otillräckliga 
resurser/bemanning, 
otillräckligt med utbildning 
bland personalen. 

Hög  
87 % 

Hung., L, 
Son., C., 
& Hung., 
R. 
 
2018 
Canada 
 
 
 

The 
experience 
of hospital 
staff in 
applying the 
Gentle 
Persuasive 
Approaches 
to dementia 
care 

To describe the 
staff´s 
experiences of 
learning and 
applying the 
Gentle 
Persuasive 
Approaches 
(GPA) to enact 
person-centred 
care in a 
hospital 

Kvalitativstudie 
med  
utbildningsunder
sökning och 
fokusgrupper. 
 
Tema analyser 
för att identifiera 
teman som 
beskriver 
deltagarnas 
upplevelser 

145 stycken 
sjukskötersk
or. 95% 
kvinnor 
 
 

95% av deltagarna tyckte 
utbildningen var användbar 
och kunde användas i arbetet. 
De skulle även rekommendera 
utbildningen till sina kollegor. 
De lärde sig hur funktionerna 
påverkar demens samt att 
ändra attityden till äldre 
personer med demens att inte 
betrakta de som aggressiva 
utan ha en medkännande 
förståelse om svårheten för 
personer med demens att vara 
på sjukhus. 

Hög  
92% 
 
 
 
 
 

Mullan., 
M A, & 
Sullivan., 
K A.  
 
2016 
Australie
n 

Positive 
attitudes and 
person-
centred care 
predict of 
sense of 
competence 
in dementia 
care staff 

The	purpose	of	
this	study	was	to	
elucidate	the	
relative	
importance	of	
staff	factors	
associated	with	
sense	of	
competence 

Kvalitativstudie 
med  
tvärsnittsunders
ökning och 
frågeformulär 

N= 61 
stycken 

Att PCV inte har så mycket 
att göra med utbildning 
utan med attityder och hur 
länge du har jobbat med 
personer som har demens. 

Medel 
76 % 
 

Norheim, 
A., & 
Guttorms
en-
Vinsnes, 
A. 
 
2012 
 
Norge 

Factors that 
influence 
patient 
involvement 
in nursings 
home: staff 
experienses 

 

Identify staff 
experience with 
factors affecting 
patient 
engagement. 

 

Kvalitativ 
fokusgrupp 
 
Med hjälp av 
intervjuer med 
fokusgrupper 
ska de ta reda på 
hur personalens 
erfarenhet och 
faktorer på 
vårdhemmet 
hjälper att 
patienten är 
delaktiga och 
ökat 
välbefinnande 
på särskilda 
boende   

N= 16 
Sjukskötersk
or 
 

Att all personal har en 
öppenhet för att försöka få 
med alla patienter och vara 
delaktiga i sin egen vård. 
De beskriver att det är 
svårt med några patienter 
då de är för sjuka eller vill 
inte engagera sig. det är 
viktigt att vara lyhörd och 
lyssna för att patienterna 
ska vara delaktiga 
 

Hög 
86 % 
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Oxelmar
k, L., 
Ulin, K., 
Chaboye
r, W., 
Bucknall
, T., & 
Ringdal, 
M 
 
2018 
Sverige 

Registered 
nurses’ 
experiences 
of patient 
participation 
in hospital 
care: 
supporting 
and 
hindering 
factors 
patient 
participation 
in care. 

To describe 
Registered 
Nurses’ 
experiences with 
patient 
participation in 
nursing care 
including their 
barriers and 
facilitators for 
participation.  
 

Kvalitativ  
 
Studien gjorde 
på ett 
universitetssjukh
us i Sverige och 
på fem olika 
vårdavdelningar 

N= 20 
sjukskötersk
or  

Fem teman framkom, engagera 
patienten, avstå från något ansvar, 
dela makt och samarbeta med 
patienterna. Kärnämnet 
"samarbete med patienter" antogs 
när sjuksköterskor lyssnade på 
och engagerade patienter och när 
de övergav förenlighet och delade 
makt med patienter. Dessutom 
identifierades hinder och 
underlättande faktorer för 
deltagande, till exempel att 
patienter ville ta en passiv roll, 
brist på teamarbete som 
deltagarna förstod skulle öka den 
interprofessionella förståelsen och 
förbättra patientsäkerheten 

Hög  
97 % 

Pinkert, 
C., Faul, 
E., 
Saxer, S., 
Burgstall
er, M., 
Kamleitn
er, D., & 
Mayer, H 
 
2018 
 
Tyskland
/ 
Österrike 
 

Experiences 
of nurses 
with the care 
of patients 
with 
dementia in 
acute 
hospitals: a 
secondary 
analysis 

To describe 
nurses’ 
experiences in 
caring for 
people with 
dementia in 
acute hospital 
settings 

Kvalititativ med 
fokusgrupps 
diskussioner 
 
Inspelade 
diskussioner 
användes för att 
sammanställa 
resultatet 
 

N=12 
fokusgrupper 
som ingick i 
2 större 
grupper. 
46 stycken 
sjukskötersk
or från 
Tyskland 
och 22 
stycken från 
Österrike 

Resultatet påvisar att 
sjuksköterskor står inför stor 
osäkerhet när det gäller att ta 
hand om personer med 
demens i akuta sjukhusmiljöer 
och att varje sjuksköterska 
reagerar på olika sätt för att 
hantera denna osäkerhet. Det 
understryker också att även 
för sjuksköterskor som 
tillhandahåller någon form av 
PCV, Sjukhus måste minska 
begränsningar för att ge varje 
sjuksköterskas chans att utföra 
PCV. Dessutom är det viktigt 
att sjuksköterskorna kan få 
tillräcklig utbildning.  
Utbildningen är för att de ska 
kunna ta hand om personer 
med demens. 

Hög  
86 % 
 

Reilly, J-
C., & 
Houghto
n, C. 
 
2019 
 
Ireland 

The 
Experience 
and 
perceptions 
of care in 
acute 
settings for 
patients 
living with 
dementia: a 
qualitative 
evidence 
synthes 

To explore the 
experiences and 
perceptions of 
patients living 
with dementia 
on the care they 
receive in acute 
settings.  

 

Kvalitativ  
 
Datainsmaling, 
observationer 
och intervjuer 

 Genom att använda sig av 
VIPS- ramverk, fångades 
viktiga aspekter upp ifrån 
sjuksköterskan samt 
patienterna med 
demenssjukdom. Genom att 
sjuksköterskorna inte hade tid 
för patienterna ledde det till 
att patienterna fick ökad oro, 
kände sig inte sedda samt att 
kommunikationen fallerade 

Hög 
85 % 
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Bilaga 2 Artikelmatris 
Författar
e   
År   
Land  

Titel  Syfte  
OBS: syftet ska 
skrivas på 
originalspråket 

Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets
grad 

Scerri, 
A., 
Innes, 
A., & 
Scerri, C 
 
2015 
 
Malta 

Discorvering 
what works 
well: 
exploring 
quality 
dementia 
care in 
hospital 
wards using 
an 
appreciative 
inquiry 
approach 

Exploring 
quality dementia 
care in two 
geriatric hospital 
wards with the 
help of 
appreciative 
inquiry with 
formal care 
workers and 
family members 
of patients with 
dementia 

Kvalitativ  
 
Intervjuer på ett 
geriatriskt 
sjukhus, de 
använde sig av 
öppna frågor för 
att 
sjuksköterskor 
skulle svara hur 
vården upplevs 
som bäst. 

33 stycken 
sjukskötersk
or samt 10 
stycken 
familjemedle
mmar till 
personer 
med 
demenssjukd
omar 

Positiva vårdupplevelser 
kan förstås inom fem 
vårdprocesser, nämligen att 
bygga en relation mellan 
den "utökade" 
demensomsorgstriaden, 
tillhandahålla "kvalitetstid" 
och "vård i tid", gå den 
"extra milen", ta hänsyn till 
de psykosociala behoven 
och tillgodose de fysiska 
behoven med en "mänsklig 
touch". Faktorer som 
underlättade dessa positiva 
vårdupplevelser 
inkluderade personliga 
egenskaper hos 
vårdpersonal och 
organisatoriska, 
miljömässiga och 
kontextuella faktorer. 

 Hög  
82 % 

Smythe, 
A., 
Jenkins, 
C., 
Galant- 
Miecznik
owska, 
M., 
Bentham
, P., & 
Oyebode
, J. 
 
2016 
 
England 

A qualitative 
study 
investigating 
training 
requierments 
of nurses 
working with 
people with 
dementia in 
nursning 
homes 

to explore the 
training needs of 
nurses working 
with people with 
dementia in 
nurs- ing homes 
with a view to 
developing an 
educational 
intervention to 
reduce nurses' 
burnout and 
improve person- 
centred care 

Kvalitativstudie 
med 
fokusgruppsinter
vjuer 

N= 11 
stycken 
sjukskötersk
or  
1 man  
10 kvinnor 
 

Deltagarna rapporterade att 
deras arbetsansvar 
huvudsakligen handlade 
om att leda andra, 
pappersarbete och stödja 
familjeomsorg. 
Sjuksköterskor 
identifierade vikten av hur 
en personcentrerade vår 
ska vara: kommunikation 
och kliniska färdigheter när 
de arbetar på särskilda 
boende. De uttryckte sin 
frustration i samband med 
att hantera personalnivåer 
och svarade på beteende 
som utmanar och brist på 
tid 

Hög  
81 % 
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Bilaga 3. Granskningsmall för kvalitets grad av vetenskapliga artiklar 
	
 

Fråga 
Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2011) och Forsberg & Wengström 
(2016). 

Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
 


