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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte har varit att beskriva vårdpersonalens upplevelse av hur de utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt i vården arbetar med personer med demenssjukdom. 

Intervjuer har genomförts med fem deltagare som alla har erfarenhet från vård av personer 

med demens och dessa intervjuer analyserades sedan med en fenomenologisk analysmetod 

enligt Amedeo Giorgi. Utgångspunkten för studien har varit den personcentrerade 

formuleringen som definieras i de Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid 

demenssjukdom. Resultatet visar att deltagarna sätter fokus på individanpassade behov som 

har en tidskrävande inlärningsperiod. För att bevara patientens personlighet behövs kunskap 

om personen, dennes aktiviteter är viktigt att de får fortsätta med och att misslyckanden i 

situationen att försöka förstå personen med demens skall ses som nyckeln till framgång. För 

samspelet med den demenssjuke försöker personalen undvika konflikter och tilliten till 

varandra är av stor betydelse. Medbestämmandet innebär ofta att personalen påverkar 

personen i positiv riktning och att den öppna dialogen med dennes anhöriga är betydande. 

Sammanfattningsvis så visar resultatet i denna studie att deltagarna har en god 

personcentrerad omvårdnadssyn i sitt arbete även om de till viss del har för mycket fokus på 

fysiska behov hos patienten. Det krävs dock personer med speciella kompetenser för att klara 

detta samtidigt som verksamheten måste tillgodose en liten skara personer runt personen med 

demens. 

 

Nyckelord: Personcentrerad vård, demens, vårdpersonal, fenomenologi, intervjuer. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to describe the nursing staff’s perceptions of their person-centred 

approach in the encounters with patients with dementia.  

Interviews have been performed with five participants with experience of nursing persons 

with dementia and were analysed with a phenomenological method developed by Amedeo 

Giorgi. The person-centred wording in this study has its source in the National guideline for 

nursing and caring of patients with dementia.  

The findings show that staff focuses on individual adjusted needs to get to know the person 

which is also perceived as time-consuming. To preserve the personality it’s necessary to 

acquire knowledge of the person, it is essential for the patient to continue with personnel 

activities and that staff’s previous failures can be the key to further understanding of the 

behaviour of the person with dementia. The staff tries to avoid conflicts and mutual trust is 

important in the relationship. Staff often influences the patient’s participation in decision-

making in a positive direction and an open-mind in the relationship to relatives of the person 

with dementia is important. 

In conclusion, the findings in this thesis support that staff has knowledge about the concept of 

a person-centred approach however too much focus was put on patient’s physical needs. It is 

necessary that nursing staff taking care of patient’s with dementia has specific competences as 

well as providing opportunities to organise only a small and well-informed group of nursing 

staff. 

 

Key-words: Person-centred care, dementia, nursing staff, phenomenology, interviews. 
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INTRODUKTION 

Personen med demenssjukdom 

Grunden för vården av personer med demenssjukdom är bemötandet och att skapa en miljö 

med adekvat och meningsfull aktivering för dem. Risken är, om detta inte tillfredställs, att 

personen uppvisar olika typer av beteendestörningar (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 

1995). 

Det är viktigt att alltid fokusera på människan och inte på den uppgift som skall utföras. Det 

innebär inte alltid att bara ge mat, duscha eller att klä personen med rena kläder, det innebär 

att se hela människan bakom sjukdomen. Som vårdare ställer det stora krav på att etablera en 

kontakt som leder till trygghet hos personen med demens. Detta kräver respekt och empati hos 

vårdaren för att kunna uppnå detta men det kan också vara ett sätt att förebygga 

beteendemässiga- och psykiska symtom och de negativa följder det får för både patient och 

vårdare (Thouy & Jett, 2010). 

Att vårda personer med demenssjukdom är ett ansvarsfullt arbete och kräver mycket både av 

närstående och formella vårdare. Kommunikation och förhållningssättet har betydelse för hur 

en relation ska komma att fungera (SBU, 2008). Närstående har en uppfattning om att 

professionella vårdare har god kunskap om demens och att de är intresserade av sitt arbete. 

Trots detta anser de inte att personalen har de bästa förutsättningarna för att klara av att 

behålla individens personlighet. Närstående anser det av betydelse att personen med demens 

får sina behov och önskningar tillfredställda (Ericson, Hellström, Lundh & Nolan, 2001). 

 

Personer med demenssjukdom är ofta maktlösa och har inte den kognitiva förmågan att förstå 

sammanhang och vad som händer både gällande sin egen värld och i den verkliga. Detta gör 

att personen inte har kapacitet att fullt ut ta realistiska beslut i det dagliga livet. Det gör den 

demenssjuke beroende av andra inte bara fysiskt utan även ur ett psykologiskt perspektiv 

(Kitwood, 1998). 

Det centrala är att bevara personens identitet trots en sviktande kognitiv funktion. Det finns 

studier som påvisat att personer i ett nära och kravlöst förhållande till vårdaren upplever 

psykiskt klara episoder och dessa är berättade av vårdare som varit märkbart rörda över 

situationen och involverade i dessa personer med ett mycket empatiskt förhållningssätt 

(Asplund & Norrman, 2002). Relationerna har ofta inneburit att vårdpersonalen har undvikit 

att korrigera eller ställa orimliga krav på personen med demens (Edvardsson, Winblad & 

Sandman, 2008). Detta fenomen är välkänt och borde betyda att sjukdomen inte förstör 
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personligheten. Även Kitwood (1998) framhöll att personer med demens som fick en god 

vård i en optimal miljö kunde leva ut sin personlighet och känna välbefinnande.  

Det är viktigt att personalen betraktar personer med svår demens som individer med en 

personlighet. Har de inställningen att personligheten försvinner i takt med att sjukdomen 

försämras är risken att vården koncentreras till att endast ge en vård som grundar sig på 

fysiskt nödvändiga behov. Då kan det upplevas som ett meningslöst liv för den demenssjuke 

och då blir även vårdarens arbete meningslöst (Edvardsson et al., 2008). 

 

Personcentrerad vård 

Ordet personcentrering har en benägenhet att betyda olika beroende på vilken grupp av 

människor eller i vilken kontext man befinner sig i. Allt från individuell vård, en värdering, en 

metod att använda sig i vården av personer med demens till ett fenomenologiskt perspektiv 

och sätt att kommunicera (Brooker, 2004).  

Tom Kitwood anses vara grundaren av ett personcentrerat förhållningssätt i demensvården 

och utvecklade även ett sätt att mäta välbefinnande hos personer med demens och kvaliteten 

av deras relation till personalen, Dementia Care Mapping (Brooker, 2004). Detta innebär att 

observationer utförs som registrerar personalens handlingar i samspelet med personen med 

demens som kan underminera den demenssjukes personlighet och även positiva händelser 

som innebär ett välbefinnande registreras. En hel del sådana studier är utförda och en 

litteraturöversikt av dessa är gjord av Brooker (2005) som visar att de finns evidens för att 

denna har en funktion i praktiken och i forskningen i syfte att förbättra kvaliteten för den 

demenssjukes välbefinnande. 

Synen på människan med demenssjukdom påverkar de etiska värderingarna och om ett 

personinriktat perspektiv får inflytande kommer vården att handla om autonomi, livshistoria 

och personens tidigare värderingar (SBU, 2008). 

I en personcentrerad vård är det viktigt att personen med demens får behålla sitt ”själv” 

eftersom personer med demenssjukdom fortfarande är personer med känslor och detta måste 

förverkligas med stöd och hjälp av anhöriga och/eller personal (Norberg, 2009; Sabat, Fath, 

Moghaddam & Harré, 1999).  

 

I de Nationella Riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010) 

betyder personcentrerad vård att personen och inte demenssjukdomen sätts i centrum och att 

vården utgår från personens upplevelse av världen. Uppfattningen av hur personer med 

demenssjukdom värderas är viktig (Brooker, 2004) och att se den demenssjuke som en aktiv 
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samarbetspartner (Socialstyrelsen, 2010) och inte att se det som en uppgift som skall utföras. 

Att behandla personer med demens som unika individer innebär att de får behålla sin 

personlighet trots att ett flertal kognitiva funktioner sviktar eller helt har försvunnit. Som 

vårdare kräver det ett engagemang för att kunna förstå den demenssjuke utifrån dennes 

perspektiv och livsvärld, att bekräfta personens upplevelse av världen att ta utgångspunkt i 

personens tro och värderingar (Brooker, 2004; McCormack & McCane, 2006; Socialstyrelsen, 

2010).  

En positiv social omgivning är av betydelse och att involvera personens sociala nätverk 

liksom att få vara med i beslut som fordrar ett socialt samspel och samarbete, inte bara med 

personen med demens utan också med närstående (Brooker, 2004; McCormack & McCane, 

2006; Socialstyrelsen, 2010). 

 

Teoretisk referensram 

Människor är i grunden beroende av varandra och kan inte leva isolerade. Patientbegreppet är 

personer som på grund av sjukdom, ålder eller svaga av annan orsak är i behov av omsorg.  

Kari Martinsen betonar speciellt sjuksköterskans ansvar för den som inte kan återfå sitt 

oberoende. Moral och omvårdnad bildar en enhet och eftersom livet existerar i ett samspel 

mellan människor är omvårdnad elementärt omsorg. För Kari Martinsen är omsorg ett centralt 

begrepp och förutsättningen för allt mänskligt liv. Omsorg i sig är ett mål och den 

professionella bedömningen är sjuksköterskans handling för att gagna patienten och utifrån 

detta måste hon förstå patientens lidande och livshistoria. Människan ingår i en speciell 

livshistorisk och sociokulturell kontext och god omvårdnad förutsätter att ta utgångspunkt 

från detta sammanhang (Kirkevold, 2002). 

 

Problemformulering 

Sjuksköterskan har i kommunen en ställning som innebär många olika roller och det finns en 

hel del motstridiga krav. Sjuksköterskor förväntas vara autonoma och exempelvis finns krav 

från personal att denne ska ta beslut när en patient uppvisar beteendemässiga- och psyksiska 

symtom. Sjuksköterskan kan då behöva ta beslut som gör att personalen inte klarar av sitt 

uppdrag exempelvis på grund av bemanning och sjuksköterskan har inte befogenhet att 

bestämma om utökad bemanning. Sjuksköterskan ska vara ledare men samtidigt jämställd och 

underordnad och hålla ihop enheten vilket ibland kan vara totalt oförenligt, för sjuksköterskan 

skall samtidigt hålla sig inom sitt område (Josefsson, 2009). 
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Det finns ett stort behov av att som sjuksköterska kunna lita på personalen och säkerställa att 

de har förutsättningar att kunna klara sitt uppdrag. En personcentrerad vård kan vara ett sätt 

att förhindra att beteendemässiga- och psykiska symtom uppkommer men också att 

personalen förstår patienten bättre, vilket kan leda till en bättre vård i allmänhet där patienten 

kan känna trygghet, trivas, ha en känsla av kontroll, uppleva minimalt med stress och känna 

glädje. 

Det är därför viktigt att kunna förstå hur personalen upplever hur det är att arbeta 

personcentrerat. 

 

Syfte 

Att beskriva vårdpersonalens upplevelse av hur de arbetar utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt i vården av personer med demenssjukdom. 

 

Referens för studiens syfte 

Utgångspunkten för studiens syfte med ett personcentrerat förhållningssätt är taget ur 

Nationella riktlinjerna för vård och omsorg i demenssjukvården.  

Den personcentrerade vården skall utgå från individen och inte sjukdomen som personen har. 

Vården skall sträva efter att bevara patientens personlighet trots dennes nedsatta kognitiva 

förmåga. Det är av betydelse att kunna förstå personens upplevelser, att bemöta patienten i 

dennes livsvärld och att utifrån detta försöka förstå vad som är bäst för personen med demens. 

Personalen bör se patienten som sin aktiva samarbetspartner och att skapa en relation med 

personen. Den demenssjuke bör få ha ett mått av självbestämmande och att vårdpersonalen 

värnar om ett medbestämmande. Det sociala nätverket bör involveras i vården kring personen 

med demens då detta ofta har en stor betydelse för den demenssjukes liv (Socialstyrelsen, 

2010). 

 

Definitioner 

Vårdpersonal eller personal – menas baspersonal som arbetar med demenssjuka patienter och 

innefattar både undersköterskor, vårdbiträden och personal utan officiell utbildning. 

Levnadsberättelse - ett dokument som anhöriga eller den enskilde själv fyller i och som 

berättar om personen och dennes livshistoria. 

Patient eller person – menas den demenssjuke och används om vart annat för att få en viss 

variation i skriftspråket. 
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METOD 

Design av studien 

Studien är empirisk och har en kvalitativ ansats med en deskriptiv fenomenologisk metod. 

Målet med kvalitativa studier är att beskriva ett fenomen som det upplevs av deltagarna i den 

specifika kontexten (Polit & Beck, 2008).  

 

Fenomenologi 

Enligt fenomenologin är forskningsintresset fenomenet i sig och fenomenets egenskaper.  

Husserl gav upphov till fenomenologin som en filosofisk ansats och gav möjlighet att 

vetenskapligt möta människors livsvärld. Livsvärlden består av den värld vi dagligen utför 

aktiviteter och befinner oss i och skall fånga upplevelsen av ett fenomen (Dahlberg, 1997; 

Robinson & Englander, 2008; Söderlund, 2003). Fenomenologin studerar struktur och dess 

variationer ur individers perspektiv för att i detalj beskriva deras upplevelse av fenomenet där 

alla variationer av livsvärldsmönster och den centrala essensen som påträffas skall beskrivas 

(Kvale, 1997; Robinson & Englander, 2008; Söderlund, 2003).  Den fenomenologiska 

metoden innehåller tre sammankopplade steg. Den fenomenologiska reduktionen innebär att 

vända sig till den erfarna livsvärlden för att få kännedom om det fenomen som det upplevs av 

någon och att ha insikt om sitt eget medvetande och förhålla sig reflekterande. Beskrivningen 

innebär att just beskriva fenomenet ur ett visst perspektiv, i detta fall 

omvårdnadsvetenskapligt, inom ramen för reduktionen. Resultatet visar essensen av det 

beskrivna och dess variationer (Giorgi, 1997). 

 

Undersökningsgrupp 

Urvalet av deltagare kommer från en organisation i en liten mellansvensk kommun och består 

av ett strategiskt urval (Polit & Beck, 2008). Demenssjuksköterskan i den kommunala 

organisationen togs till hjälp för att de tillfrågade personerna verkligen var de som upplevt 

fenomenet och hade kunskaper, möjlighet till reflektion och var motiverade till att ingå som 

deltagare i studien. Hon gav förslag på personer som sedan författaren tog kontakt med.  

Deltagandet har varit frivilligt och inklusionskriterium var att personerna som intervjuades 

skulle ha upplevt fenomenet personcentrerat förhållningssätt. Ett informerande brev skickades 

till fem personer om förfrågan om deltagande i studien (Bilaga 1). Alla fem tillfrågade 

tackade ja till att medverka i studien och deltagarna var alla mycket positivt inställda till ett 

deltagande. Deltagarna var alla kvinnor med en ålder av i medelvärde fyrtiofyra år och de 
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hade arbetat i yrket mellan tio till tjugofem år med ett medelvärde på nitton år. Alla hade 

undersköterskeutbildning som varierade i form av tvåårig vårdskola, treårig omvårdnadslinje, 

kommunal utbildning sexton veckor och femtiotre veckors utbildning. Förkunskapen i 

demensvård hos deltagarna som intervjuades var att alla hade intern demensutbildning vilket 

innebär utbildning som getts av kommunens demenssjuksköterska. Två av deltagarna hade 

även högskoleutbildning, demensvård I 7,5 Hp. Alla deltagare arbetar på något sätt med 

demenssjuka personer både på särskilt boende eller med personer i eget boende. 

Urvalet av personer vid en fenomenologisk studie tenderar att bli lågt, ofta mindre än tio 

personer, men alla skall ha upplevt det fenomen som ska beskrivas (Polit & Beck, 2008).  

 

Datainsamlingsmetod 

Studien gjordes som en intervjustudie där intervjuerna spelades in med diktafon, 

transkriberades i sin helhet och analyserades därefter. Intervjuguiden (Bilaga 2) innehöll en 

stor öppningsfråga och efterföljande teman med semistrukturerade frågor (Thomsson, 2002) 

utifrån personcentrerad vård (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Tillvägagångssätt 

Studien krävde inga tillstånd från forskningsetiska nämnden efter författarens genomgång av 

blanketten för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor. 

Intervjudeltagarna deltog frivilligt och var upplysta både muntligt och skriftligt om att de 

närhelst kunde avbryta utan att behöva informera om varför, det så kallade samtyckeskravet 

(Kvale, 1997). Informerat samtycke från deltagarna inhämtades med skriftlig underskrift 

innan intervjuerna sattes igång (Bilaga 3). Deltagarna informerades noga om syftet med 

studien för att deltagarna skulle kunna ha ett öppet förhållningssätt till de ställda frågorna och 

att på så sätt undvika svar som inte var förankrade i deras vardagliga arbete. 

Intervjuerna skedde på plats som deltagarna själva valde och intervjuerna spelades in med 

hjälp av diktafon som deltagarna gav sitt samtycke till. 

Under intervjun användes ett papper med olika teman nedskrivna i cirklar för att underlätta 

eventuell styrning av intervjun och lättare hålla fokus på det som samtalet skulle handla om 

(Thomsson, 2002).  

I nära anslutning till intervjuerna transkriberades sedan innehållet till text ordagrant av 

författaren med hjälp av dator och inlagt program för diktafonen. Innehållet analyserades med 

fenomenologisk metod enligt Giorgi i fyra steg som har drag av Husserls essentiella 
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fenomenologi (Giorgi, 1997; Robinson & Englander, 2008). Arbetet redovisades sedan som 

ett examensarbete på avancerad nivå. 

 

Analys 

Analysen genomfördes i fyra steg där steg ett innebar att läsa igenom materialet ett flertal 

gånger för att få en holistisk syn och utan att tematisera eller bryta isär materialet. Genom 

detta kunde eventuella oklarheter upptäckas som kunde behöva återförankras hos deltagaren 

för att få ytterligare förklaring. Författaren läste igenom och dels lyssnade till de inspelade 

intervjuerna för att försäkra sig om att inga oklarheter kring deltagarnas förklarningar fanns. 

Om oklarheter uppkommit skulle dessa beskrivits och skulle inte ha reducerats eller tolkats. 

Fenomenologin innebär att sätta sin egen förförståelse inom parentes, inte att på något sätt få 

den att försvinna. Det gäller att ha en medvetenhet om sin egen förståelse för fenomenet men 

att vara öppen för att kunna se hur fenomenet presenterar sig för deltagarna. I steg två delades 

data in i meningsenheter för varje fråga utifrån intervjuguiden för att vidare kunna hantera 

data. Texten lästes långsamt igenom igen och där författaren hittade övergångar markerades 

avsnitten. Steg tre innebar en transformation av data och skulle beskriva meningen i varje 

meningsenhet, för att tydliggöra underförstådda meningsbetydelser ur ett 

omvårdnadsvetenskapligt perspektiv. I det sista steget beskrevs själva meningsstrukturen och 

detta var resultatet av det som identifierades i de tidigare stegen. Författaren har varit 

medveten om att fenomenologin bör förhålla sig rent deskriptiv och att söka efter eventuella 

individuella strukturer såväl som en generell struktur av data. (Giorgi, 1997; Robinson & 

Englander, 2008). 

 

Forskningsetiska överväganden  

Materialet har behandlats enligt konfidentialitetskravet (Polit & Beck, 2010; Kvale 1997) och 

all möjlighet till identifiering har tagits bort. Deltagarna fick själva bestämma tid och plats för 

intervjun för att de på så sätt inte skulle behöva röja sin identitet om deltagande i studien. Alla 

valde dock att vara öppna med sitt deltagande, intervjuerna gjordes på arbetstid och detta 

gjordes med godkännande från deltagarnas närmaste chef. 

Genom tolkning och egna erfarenheter kan ett resultat påverkas och det är viktigt i en 

kvalitativ studie att förhålla sig reflekterande och vara medveten om sitt eget beteende och hur 

det skulle kunna spela en betydelse. Författaren har insett betydelsen att vara medveten om att 

kunna reflektera över det egna jaget och värderingar och göra det möjligt för en objektiv 

tolkning för att detta inte skulle påverka datainsamling och analyseringen av materialet (Polit 
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& Beck, 2008; Thomsson, 2002). För att kunna förhålla sig reflekterande till sina beslut har 

författaren under datainsamlingen och analyseringen av material fört anteckningar (Polit & 

Beck, 2008).  

Den fenomenologiska ansatsen innebär att sätta parentes kring sin egen förförståelse för att på 

så sätt kunna beskriva det upplevda fenomenet objektivt. Det kan vara svårt att förhålla sig 

objektiv och sätta förförståelsen åt sidan men denna kan också vara ett hinder för att kunna se 

hur fenomenet verkligen visar sig för objektet. Det är här viktigt att förhålla sig kritisk och 

reflekterande (Dahlberg, 1997; Polit & Beck, 2008; Söderlund, 2003).  

 

Klinisk betydelse 

Eftersom personcentrerad vård är rekommenderat att använda i vården av dementa 

(Socialstyrelsen, 2010) har det känts viktigt att ta reda på hur vårdpersonalen upplever vad 

detta är. Hur de ser på fenomenet personcentrering kan hjälpa sjuksköterskor att förstå 

vårdpersonalens tankar kring detta och hur möjliggörande av fortsatt utbildning, fortbildning 

och handledning kan utformas inom demensvården.  

 

 

RESULTAT 

Utifrån teman med frågeställningarna hittades olika essenser när den strukturella analysen av 

meningsenheterna från intervjuerna gjordes (Tabell 1). 

Tabell 1. Vårdpersonalens upplevelse av personcentrerad vård 

Tema Essensen 

Personcentrerat förhållningssätt Individanpassade behov 

Tidskrävande inlärningsperiod 

Bevarande av personlighet Kunskap om patienten 

Aktiviteter som symbolik för personlighet 

Personalens känsla – den demenssjukes kroppsspråk och 

beteende 

Misslyckanden leder till framgång 

Samspel/medbestämmande Undvika konflikter 

Tillit i relationen 

Påverkan från personalen 

Öppen dialog med närstående 
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Personcentrerat förhållningssätt 

Individanpassade behov 

Att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt innebär för deltagarna att fokusera på 

den enskilde individen och att se och försöka tyda de behov den hjälpbehövande kräver. 

Vad behov är fanns olika definitioner på och tre av deltagarna lade störst vikt vid fysiska 

behov och de psykiska eller själsliga behoven nämndes inte. De övriga två deltagarna beskrev 

att det är omöjligt att prata om en grupp av personer. Behoven hos den hjälpbehövande är 

styrande och att se vilken hjälp och vilket stöd just den här personen behöver. Det är också av 

största vikt att förstå att oberoende av vilken sorts demens patienten har handlar det om olika 

personer med varierande behov och krav på själsligt och kroppsligt tillfredställande. 

För att hjälpa en person till det yttersta behövs en kännedom om och att verkligen få upp 

ögonen för individen bakom sjukdomen och med detta beskrev en av deltagarna en erfarenhet 

om sitt förhållningssätt till en dement kvinna så här: 

 

”Det här att hon blir så aggressiv, så upprörd och arg, det är för att hon inte kan sätta ord på 

hur hon mår. Alla har försökt att dämpa det och ge henne tabletter för att lugna henne. Men 

det är inte det hon behöver, hon behöver någon som kan hjälpa henne att hantera sina 

känslor. Jag har sett henne som person, som individ och anpassat mitt sätt att arbeta på efter 

henne, att hjälpa henne på bästa sätt.” 

 

Tidskrävande inlärningsperiod 

Allt eftersom vårdpersonalen får kännedom om och får kontakt med patienten genom att vara 

lyhörd får man kunskap om hur man på ett lämpligt sätt kan ge god omvårdnad.  

Det är av största vikt för deltagarna att lära känna patienten väl för att kunna känna av och 

förstå vad den demente är i behov av. För att åstadkomma ett tillfredställande av behoven hos 

den specifika personen behövs ett anpassat och tidskrävande arbete och för att tillgodose en 

personcentrerad vård delges råd inom personalgruppen på tillvägagångssätt som verkar 

fungera tillfredställande för den demenssjuke patienten. 

Som vårdpersonal i demensvården behövs en speciell person som är lyhörd, flexibel och 

uppmärksam på sin omgivning och något sådant är svårt att läsa sig till. Personal som arbetar 

med dementa måste ha en förmåga att förstå att den demente inte har en kognitiv förståelse 

för situationer och att det är demenssjukdomen som kommer till uttryck i de handlingar som 

inte faller innanför ramen i det vad som anses normalt och brukligt. 
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Två av deltagarna såg också att det personcentrerade förhållningssättet i demensvården har ett 

ansvar för att personalen tar hand om de anhöriga. 

Det är av största vikt att förstå betydelsen av att varje ny person och familj som är i behov av 

hjälp har en inlärningstid för att lära känna dessa och att efterhand besluta om ett 

ändamålsenligt arbetssätt som uppstått genom ett lyssnande och en ödmjukhet från 

vårdpersonalen. 

 

Bevarande av personlighet 

Kunskap om patienten 

Patientens personlighet skall styra och sättet att arbeta bestäms utifrån hur den enskilde 

individen vill ha det. Det är viktigt att ha förmåga att tolka signaler som talar om vid vilka 

tillfällen man skall ingripa och när det finns ett behov av att ge den demenssjuke eget 

utrymme för handling. Det kan ibland innebära att som vårdpersonal behöva ta ett steg 

tillbaka men också att se ett utökat hjälpbehov och en deltagare beskrev följande: 

 

”En kvinna tycker om när jag kommer och tar över då behöver hon inte hålla uppe fasaden 

att hon fixar detta.” 

 

Att få bevara sin personlighet är viktigt och en av deltagarna skildrade en situation när en dam 

skulle flytta in. Personalen fick rapport om att det var en bitter, elak och negativ dam.  

Det kom en smal dam som ryade och svor. Deltagaren berättade om hur hon använde samma 

språk som damen för att kunna närma sig hennes person. Damen i fråga transformerades från 

denna bittra negativitet till att sedermera skratta och verkade finna ett välbefinnande i detta 

sätt att bemötas. Hon ville munhuggas och personalen bemötte henne med detta.  

Som symbolik till detta och att bevara patientens personlighet får vara denna deltagares egna 

ord: 

 

”Att dom får vara som dom är så länge dom inte skadar sig själv eller andra.” 

 

En av deltagarna beskrev hur vårdpersonalen i hemtjänsten ofta använder sig av omgivningen 

hemma hos personen för att föra saker på tal och att hitta det som personen kan finna intresse 

av. Första gången vårdpersonalen kommer hem till personen börjar färden att ta reda på 

dennes behov, innan detta finns oftast inte så mycket information att tillgå. 
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Inom vård där patienten bor kvar i sitt hem är det av betydelse att som personal förstå att få 

tillträde till någon annans hem innebär ett ansvar att förvalta detta utan att beröva dem deras 

handlingskraft och beslutande. 

 

Inom särskilt boende används levnadsberättelsen av vårdpersonalen för att få vetskap om vad 

som personen kan tänkas vara intresserad av att prata om och vilka typer av aktiviteter som 

kan tänkas vara av värde för den demenssjuke. Detta används för att personen skall få behålla 

sin personlighet och att vårdpersonalen har kunskap om deras familj och på så sätt kan få 

personen att erinra sig olika minnen, upplevelser från förr som kan komma till uttryck på 

olika sätt och familjekopplingar. Levnadsberättelsen är en viktig komponent och det är av 

betydelse att anhöriga beskriver patienten så levande som möjligt men detta är inget krav 

personalen kan ställa på anhöriga. Men ju mer anhöriga skriver desto större möjlighet har 

personalen att kunna försöka förstå patienten och dennes handlingar bättre.  

 

Aktiviteter som symbolik för personlighet 

För bevarandet av personligheten beskrev fyra av de fem deltagarna främst att personalen har 

ansvar för att utreda vilka förmågor patienten fortfarande har kvar och med detta menas ofta 

fysiska förmågor. En av deltagarna beskrev i samband med detta också vikten av att 

personalen måste tänka på att inte ställa för höga krav som inte är realistiska. 

Aktiviteter som personen gärna tidigare tillämpat kan vara om de vill lyssna på en viss sorts 

musik, vad de tycker om att äta och om de gärna vill ta promenader så försöker man att 

tillgodose detta. En av deltagarna beskrev levande hur personalen på ett aktivt sätt eftersträvar 

och underhåller de små personliga aktiviteterna som patienten tidigare har praktiserat. 

”Personalen kan ibland fråga den som tycker om att sjunga om de inte ska sjunga något eller 

att personalen börjar nynna på något som sätter igång ett minne hos patienten så denne börjar 

sjunga. Likaså att personalen kan ta en sväng i matsalen med någon som tycker om att dansa, 

att sätta på musik och uppmana någon att spela en låt på gitarren. Den som vill ha en kram får 

också detta.” 

En deltagare berättade också att det som står i levnadsberättelsen om patienten kan förändras 

och det gäller att vara öppen för sådant. Hon beskrev då främst att vara morgonpigg- eller trött 

och smakupplevelser som kan förändras. 

 

 

 

 
 

17



Personalens känsla – den demenssjukes kroppsspråk och beteende 

Två av deltagarna vidhöll bestämt att personal måste förstå att de inte kan utgå från sig själva 

vad de tycker är bäst för en viss person. Två andra deltagare delade uppfattningen att för att 

förstå vad som är bäst för den demente får man ta utgångspunkt i sig själv, hur man skulle 

vilja bli bemött. Efter detta sammansmälte deras beskrivning om hur man vet vad som är bäst 

för den demente. När ett tillvägagångssätt och förhållandet till patienten där denne har fått den 

bästa tänkbara vården infinner sig en känsla hos vårdaren som beskrivs som ”att det känns 

rätt”. Den demente uttrycker sig med ord en förnöjsamhet, då har man lyckats tillfredställa ett 

behov. Det iakttas också i personens beteende att de är nöjda, tillfreds, glada och verkar trivas 

genom att de blir lugna eller pratsamma det märks på hela individen – att avläsa 

kroppsspråket. 

Ofta kan man upptäcka detta snabbt på en dement person eftersom de uttrycker sig allt som 

oftast genom känslan och vid till exempel smärta kan de bli irriterade, arga eller vandra 

mycket. 

En av deltagarna beskrev specifikt betydelsen av att kunna läsa av kroppsspråket på patienter 

som inte har förmåga att uttrycka sig genom tal för att förstå vad som är bäst för denne: 

 

”Man ser på ansiktsuttrycket, att dom är avslappnade, att dom inte spänner sig, man känner 

på kroppen. Om något ligger fel rynkar dom på pannan.” 

 

En av de övriga deltagarna beskrev även hon just detta när det gäller alla demenssjuka: 

  

 ”Kroppsspråket är viktigt, jag tror man kan läsa av mycket från kroppsspråket.” 

 

Misslyckanden leder till framgång 

Det är inte alltid som den handling man tror sig ska fungera går i lås och det behövs misstag 

för att komma fram till detta. Misslyckanden i den vårdrelaterade situationen skall inte ses 

som ett nederlag. Det behövs tid för att förstå vad som är bäst för den demente och detta kan 

liknas vid en process som kräver en vana att öppna sina sinnen för tecken som kan tänkas visa 

vad de vill och att inneha förmåga till en stor del fantasi. 

 

”En kvinna släppte inte in mig, men när hon en dag var i trädgården sade jag - vad trevligt 

att du är här ska vi gå in och prata? Vi gick in tillsammans, då gick det bra.” 
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För att klara av att lista ut vad som är bäst i varje situation krävs ett teamarbete och kollegor 

emellan rådgör och delger varandra vägledning i vad som har fungerat bra och inte. 

En deltagare beskrev sin roll som vårdare så här: 

 

 ”Man drar i ledtrådar överallt och försöker hitta rätt. Man är lite detektiv.” 

 

En av deltagarna tog upp svårigheten med demenssjuka patientens bristande förmåga att se 

vad som kan innebära en fara eller ohälsa för dem eftersom de lever i en värld som är deras 

egen. De som bor ensamma hemma kan vara ute nattetid och det finns även faror i hemmet 

vid exempelvis rökning och matlagning som kan innebära fara både för deras egen och för 

andras liv. Vid sådana situationer kan det vara svårt att få den demenssjuke att förstå vad som 

är bäst. Som personal är det viktigt att ha insikt om att inte tänka på hur jag som personal 

känner inför mina egna behov utan att se till personen och dess behov i varje situation.  

 

Samspel/medbestämmande 

Undvika konflikter 

Att lära känna personen är även här av största betydelse för ett samarbete och detta kan vara 

svårt om vårdaren inte har möjlighet att träffa samma person ofta vilket kan vara fallet i 

hemtjänsten men det sker även i särskilt boende.  

För att skapa samarbete med den demente så får de ju göra det som de har förmåga till och när 

en sådan situation som de inte klarar av uppstår så kan man som vårdpersonal gå in och säga 

”att man hjälps åt” för att den demenssjuke inte ska känna att den misslyckats. Den 

demenssjukes delaktighet på deras villkor är mycket viktig. 

Det handlar ofta om att inte komma i konflikt med den demenssjuke och att inte göra 

patienten upprörd, orolig, arg eller ledsen.  

En beskrivning från en av deltagarna för att inte göra en patient orolig var: 

 

”Man kan inte rätta dom, om den demente vill att katten skall ha mat kan man sätta ned ett fat 

och tala om att nu har katten fått mat så blir dom lugna.” 

 

Samarbetet består ofta i att man går varligt fram så patienten har möjlighet att visa ett 

eventuellt missnöje med situationen. Deltagarna beskrev att dusch är en sådan situation som 

de ofta kan bli konflikter i och den demente bör få möjlighet att avbryta om det inte känns bra. 

 
 

19



Ibland får man nöja sig med det lilla som blir och att en uppgift i slutänden inte behöver vara 

perfekt. 

Vårdpersonalens förhållningssätt har en stor betydelse och hur samarbetet fungerar speglas 

också i hur man förhåller sig och vilken känsla vårdaren har inombords. I situationer utfallet 

inte blivit så bra kan det ofta ha att göra med att vårdaren känner sig stressad. 

Det gäller att som personal inte förivra sig och tvinga den demente till något och att vara 

flexibel för att hitta bästa sättet till samarbete utifrån varje situation. 

 

Tillit i relationen 

Det är betydande med relationer eftersom man i nya situationer söker ett igenkännande för att 

hitta en känsla av trygghet. Relationen med den demenssjuke skapas genom ett förtroende till 

varandra, genom en respekt för deras liv som man blir bjuden in till. För att bygga upp en 

relation till patienten behövs mycket tid och att vara intresserad av att lyssna till deras 

berättelse för de vill ofta skildra sin historia. Relationen skapas genom att personalen försöker 

prata om de som intresserar den äldre vilket kan få dem att öppna upp sig för en god relation 

till personalen. 

 Patienten skall känna sig trygg med den vårdpersonal som tar hand om dem och 

igenkännandet är mycket viktigt. Ibland kan personkemin till viss del vara avgörande vid 

relationen till patienten och denne har ofta en stor förmåga att känna av detta.  

Igenkännandet bygger ofta på att de känner igen utseendet, de handlingar man använder sig av 

och vilket bemötande de får. Två av deltagarna beskrev att de aldrig under sina år inom 

demensvården varit med om att någon kommit ihåg deras namn men det har varit 

igenkännandet som varit viktigt. 

Kontakten är väldigt viktig och även om de har förlorat talet så finns möjlighet att bygga en 

relation. Har dessa patienter tappat förmågan att uttala sig språkligt är relationen fortfarande 

viktig och det räcker med att bara sitta hos patienten och hålla i handen. Att de som är 

sängliggande får täta besök av personalen som bara kan sätta sig på sängkanten en stund utan 

förpliktelse att tala.  

En av deltagarna beskrev att det till viss del kan vara mer komplicerat att få hjälpa de 

patienter som är ”piggare” och har en större integritet kvar, men det är alltid smidigt i en 

situation med en patient som man har en bra relation till. 

I stort så upplevde deltagarna att om det finns en tillit och ett förtroende mellan patient och 

vårdpersonal så kan det hända situationer där vårdpersonalen fått göra något som patienten 
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inte tycker var så bra och då kan ett visst mått av misstroende smyga sig in men att detta är 

ganska snabbt övergående. 

 

Påverkan från personalen 

Patienten skall ha möjlighet att uttrycka det de vill och att vårdpersonalen verkligen lyssnar 

till det den demente säger. Tre av deltagarna beskrev att medbestämmandet för den 

demenssjuke innebär att få möjlighet att vara med och till exempel uppfylla önskan om en 

viss mat och dryck, att välja kläder för dem som har den förmågan att uttrycka denna önskan. 

Vill de ha samma kläder måste personalen respektera det. Tyvärr är det inte alltid att 

önskemål om vissa aktiviteter kan uppfyllas. 

En av deltagarna uttryckte bestämt att medbestämmandet för en dement person är mycket 

viktigt och ett fullständigt bestämmande över en annan person är inte acceptabelt. 

Den demenssjuke skall själv få bestämma över den dagliga rytmen gällande vad denne vill 

göra eller inte göra. Men det kan finnas skäl till att försöka påverka patienten i rätt riktning i 

vissa situationer när de själva inte har den kognitiva förmågan att förstå vad förhållandet 

kräver. Detta kan ofta innebära att ställa ledande frågor och förändra utan att köra över och att 

patienten i slutändan ändå får bestämma. Ofta är detta beroende av vilken uppgift 

vårdpersonalen vill ska bli gjort och patienten duperas till att tro att deras vilja är tillgodosedd.  

Det innebär att vårdpersonalen kan vara med och påverka på ett positivt sätt och vara den som 

ger uppslag till ett nytt tänkande hos den demente eller anhörig men att respektera om det 

föreslagna inte uppskattas. 

 

Två av deltagarna beskrev att det finns situationer där personalen nödgas till att använda sin 

makt och göra åtgärder för patientens bästa som den demente själv inte har förståelse för.  

En av dem beskrev det så här: 

 

”Om någon inte vill byta blöja fast man försökt på alla sätt då måste man ibland vara två och 

då blir det ju nästan som övergrepp. Men sen när man bytt tycker dom ju efteråt att det känns 

bra.” 

 

I vård där patienten bor kvar i sitt ursprungliga hem beskrivs om ett visst beteende innebär en 

risk för patientens hälsa så bör någon annan person gå in och påverka situationen men dessa 

beslut kan ha mycket små marginaler och alla har olika uppfattningar om vad som innebär 

risker eller inte. I hemtjänsten kan ibland anhöriga och vårdare överta makten om 
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bestämmandet lite för mycket men dessa övergångar till att ta över vissa uppgifter från 

patienten sker successivt och på ett så smidigt och osynligt sätt som möjligt. 

 

Öppen dialog med närstående 

Fyra av fem deltagare beskrev kontakten med anhöriga eller närstående som betydande. I 

hemtjänsten är den ofta mycket tät och kan ibland vara paradoxal på grund av att patienten har 

en demenssjukdom.  

Eftersom patientens sociala nätverk har en betydande del i dennes liv är det viktigt med en 

ärlig och öppen dialog till dennes närstående och att ha en kontinuerlig kontakt för att skapa 

ett samarbete även med dem. De måste få känna att de är delaktiga i vården kring den 

demente och det är alltid bra att de finns på vårdpersonalens sida.  

En av deltagarna beskrev delaktigheten från anhöriga/närstånde så här: 

 

”Anhöriga är den största resursen vi har.” 

 

En av deltagarna utvecklade relationen till anhöriga mer. Om personalen visar en öppenhet 

och kommunicerar med patientens anhöriga har de ofta överseende med företeelser som är 

mindre betydande men i ett läge med dålig kommunikation kanske detta skulle blossa upp till 

en konflikt. 

Det är förpliktande att som personal förstå att patienten som flyttar till ett boende är någon 

annans närmaste vän eller nära anhörig. En målande beskrivning gav denna deltagare: 

 

”En fru, hennes man skulle flytta in och hon var förtvivlad. Jag jobbade kväll när han kom, 

hon var ledsen, men hon gick hem. Efter kvällsmaten ringde jag hem till frun och talade om 

att det gick bra och hon grät av lycka, att jag bara hade talat om att det gick bra. De som vi 

tar hand om det är ju någon annans käresta.” 

 

Den femte deltagaren hade en helt avvikande beskrivning. Hon sade att det inte har så mycket 

kontakt med anhöriga. Vid besök sitter anhöriga ofta på rummet med patienten och om de har 

funderingar söker de upp personalen och tillfrågar. 

Hon sade vidare att det kan vara besvärligt med anhöriga som kommer ofta och har 

synpunkter på arbetet som personalen utför eller om barnen till den demente är osams 

sinsemellan. 
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Hon beskrev vidare en händelse med en patient som ramlade när hon precis hade flyttat in. 

Sjuksköterskan hade gjort en bedömning och kontaktat läkaren och de bestämde att patienten 

inte skulle skickas in till akuten. Anhöriga var inte nöjda med detta och tog med patienten till 

vårdcentralen där denne fick extra smärtlindring insatt. Några dagar senare då de tyckte att 

inget hände och patienten fortfarande hade ont åkte de in till akuten och fick det röntgat. Men 

det var inget brutet.  

 

Om det uppkommer komplicerade situationer där anhörigas, patientens och/eller 

vårdpersonalens upplevelser hur vården skall fungera går isär används vårdplanering 

tillsammans och då bjuds även demenssjuksköterskan in om ett sådant behov finns. 

En av deltagarna beskrev dessa komplicerade situationer som att anhöriga kan ha en bild av 

hur det fungerade när deras närstående var frisk och det överensstämmer inte alltid med den 

nya verkligheten. 

 

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultat 

Resultatet visar att deltagarna sätter fokus på individanpassade behov som kräver tid för att 

lära känna personen. För att bevara patientens personlighet behövs kunskap om personen. Det 

är viktigt att personen/patienten får fortsätta med sina normala aktiviteter och att 

misslyckanden med att försöka göra det bästa för patienten skall ses som nyckeln till 

framgång i att förstå personen med demens. För samspelet med den demenssjuke försöker 

personalen undvika konflikter och att tilliten till varandra är av stor betydelse. 

Medbestämmandet innebär ofta att personalen påverkar personen i positiv riktning och att den 

öppna dialogen med dennes anhöriga är betydande. 

 

Resultatdiskussion 

Personcentrerat förhållningssätt 

Utifrån frågan, berätta vad personcentrerat förhållningssätt innebär för dig, hittades en 

generell struktur i form av två essenser: Individanpassade behov och tidskrävande 

inlärningsperiod. Tre av deltagarna lade tonvikten att, utifrån varje individ, hjälpa denne med 

fysiska behov och inte vid det som enligt Kitwood (1998) anser vara av störst betydelse, den 

psykologiska aspekten. Har vårdpersonal svårigheter att förstå och beskriva den psykologiska 

 
 

23



betydelsen för den demenssjuke patienten? De två övriga deltagarna var noga att poängtera 

både den fysiska och psykiska tillfredställelsen för personen. En av dessa deltagare beskrev 

också hur hon förstått en persons behov genom att bekräfta hennes känsla. Detta kan 

analyseras som vårdarens förmåga till närvaro (Kitwood, 1998), att oavsett vilka känslor som 

personen med demens upplever så kan vårdaren finnas närvarande, vara trygg och ge respons. 

I många fall leder detta till att personen istället får lugnande läkemedel och så var ju fallet 

innan även för denna person.  

Ofta behandlas patienter med beteendemässiga- och psykiska symtom med lugnande och 

antipsykotiska preparat trots att det inte finns bevis för tillräcklig effektivitet. Medicinering 

bör inte vara förstahandsval, inte heller andrahandsval, för att behandla dessa symtom. Det är 

av största vikt att söka efter vad det är som utlöser beteendet och det finns en rad frågor man 

kan ställa sig.  Det finns i litteraturen evidens för och rekommendationer att undvika preparat 

med CNS-påverkan för patienter med kognitiv nedsättning, trots detta fortsätter man att skriva 

ut preparaten till äldre (Läkemedelsverket, 2008; Socialstyrelsen, 2010; Thouy & Jett, 2010). 

 

Deltagarna beskrev att arbetet med personer med demens kräver mycket tid för att kunna lära 

känna och komma fram till hur personen fungerar för att kunna arbeta personcentrerat. 

Användbara åtgärder för att minska exempelvis aggressivt beteende, vilket är vanligt i 

demensvården, är att lära känna personen väl (Pulsford & Duxbury, 2006).  

 

Bevarande av personlighet 

Under temat bevarande av personlighet hittades fyra essenser som innebar att ha/skaffa 

kunskap om personen, aktiviteter sågs som symbolik för personlighet, förståelsen för 

personens bästa var en kombination av personalens känsla och personens 

kroppsspråk/beteende och att misslyckas var inget som var negativt utan det ledde framåt i 

arbetet. 

Deltagarna var alla eniga om att det finns ett stort behov av att bevara patientens personlighet 

och enligt Kitwood (1998) är det av största vikt att identifiera olika typer av handlingar som 

kan vara av betydelse för att kunna bevara denna personlighet.  

Den mest spektakulära berättelsen var den om kvinnan som svor och gormade och som 

personalen genom att bemöta henne på ett liknande sätt förvandlades till att sedermera vara en 

glad kvinna. Hur ser omgivningen på detta? Kan en kvinna i åldern ”äldre äldre” bemötas på 

det här sättet? Två av deltagarna beskrev att ta utgångspunkt i sig själv för hur ett bemötande 

bör ske. Men i det här fallet har författaren svårt att se att detta skulle kunna vara förenligt. 
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Alltså finns det en brist i att tänka på det sättet. De flesta vill nog inte bemötas så som denna 

kvinna verkade vilja. Enligt Socialstyrelsen (2010) skall det strävas efter att behålla och 

bevara patientens personlighet och sträva efter att förstå vad som är bäst för denne. Som 

utomstående i en sådan situation skulle det kunna ses som ett psykiskt aktivt övergrepp, som 

ett förödmjukande tilltal (Bondevik & Nygaard, 2005). I detta får det förutsättas att denna 

kvinna känner ett välbefinnande i detta och att vårdpersonalen har diskuterat utifrån etiska 

överväganden. Inom vårdyrket finns specifika etiska riktlinjer och det ställer krav på 

vårdpersonal att följa dessa ((Bondevik & Nygaard, 2005). I en studie av Clarke, Hanson & 

Ross (2003) beskrivs en liknande händelse av en vårdare som fått en större förståelse för en 

kvinna som använde ett motbjudande språk efter att ha fått reda på att hennes personlighet 

alltid varit sådan. 

 

Den skrivna levnadsberättelsen togs upp av alla deltagare som jobbar i särskilt boende som en 

viktig komponent, de övriga två talade ändå om en berättande livshistoria av patient och 

anhörig som betydande. Levnadsberättelsen används för att få en bild av personen bakom 

sjukdomen och att få en bild av personens livshistoria vilket kan hjälpa till att förstå olika 

beteenden och behov. Detta styrks i studien av Ericson et al. (2001) som väsentligt.  

En moraliskt försvarbar omvårdnadsutövning kräver en öppenhet för att förstå patientens 

situation och historia och att på ett professionellt sätt bemöta denne är Kari Martinsens syn på 

detta (Kirkevold, 2000). Vårdaren får en bild av personen hur den var och vad den gjorde 

under sin tidigare del av livet och skapar en sammanhållning med patienten. Men det finns 

också de som denna form inte lämpar sig för, de som av olika anledningar inte vill delge så 

privata delar i sitt liv (Clarke et al., 2003). Deltagarna poängterade också att det inte finns 

något krav från personalen att levnadsberättelsen måste skrivas eller hur mycket personen 

eller anhöriga delger, men att arbetet försvåras om det finns för lite historia om personen. Det 

kan då vara betydande att som personal ge en förklaring för närstående om varför denna 

levnadsberättelse är viktig. 

 

Aktiviteter uppfattades av deltagarna som ett sätt att bevara patientens personlighet och i viss 

utsträckning hade de möjlighet att få promenader tillgodosedda. En av vårdpersonalen gav en 

målande beskrivning hur de på olika sätt försöker tillvarata detta med patienternas olika 

intressen. Kitwood (1998) tar upp detta som ”play” och att det är ett uttryck för spontanitet, en 

upplevelse som har ett värde i sig själv men att på grund av arbetsdisciplin så har de flesta 

vuxna en svagt utvecklad förmåga till att agera inom detta område. Genom en spontanitet som 
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kan ses som en god vård kan vårdaren ge patienten en upplevelse av värdighet och ge 

bekräftelse (Kitwood, 1998; McIntyre, 2003). Det är också ett sätt att avhjälpa en trist vardag 

som kan leda till oro och aggressivitet hos personer med demens (Pulsford & Duxbury, 2006). 

Även passivitet och successivt försämrade funktioner hos patienten kan förebyggas med hjälp 

av olika aktiviteter (Socialstyrelsen, 2010). Om personen med demenssjukdom önskar och om 

detta är ett sätt att öka välbefinnandet eller att minska oro, och aggressivt beteende, borde 

detta inte styras av tidsbristen hos vårdpersonalen. Dessa aktiviteter är sådant som skall ske 

utanför ett eventuellt behov av fysisk träning, här finns en skillnad. Det borde vara en rättighet 

med fysisk aktivitet för varje enskild individ. I ett senare skede när sjukdomen försvårat för 

personen att delta i fysisk aktivitet bör sinnena fortfarande stimuleras och kan så göras med 

massage, aromaterapi eller på annat sätt anpassa den vårdande miljön för att ändamålet skall 

uppfyllas (Socialstyrelsen, 2010). Kitwood (1998) beskrev detta som sinnesstimulering där 

vårdaren kan bidra med sina känslor,  

 

Deltagarna beskrev hur de infinner sig en känsla hos dem själva av tillfredställelse när 

personen med demens verkar nöjd och verkar ha funnit ett välbefinnande. När en patient fått 

bekräftelse och det verkar infinna sig ett lugn kan även vårdaren känna en upplevelse av 

värdighet i detta och denna känsla infinner sig (Kitwood, 1998; McIntyre, 2003). 

Kroppsspråket nämndes specifikt av två av deltagarna som något betydelsefullt. Hubbard, 

Cook, Tester & Downs (2002) visar att en icke-verbal kommunikation mellan patient och 

vårdare har stor betydelse för självkänslan och personalen bör utveckla sin förmåga att 

använda sig av detta för att skapa en god kontakt och relation till patienten. 

 

Deltagarna hävdade bestämt att det inte alltid går att veta vad som är bäst för patienten. Kari 

Martinsen menar att för att kunna ge omvårdnad utifrån begreppet omsorg måste vårdaren ha 

en full förståelse för patienten. Det är något som växer fram i relationen till patienten och 

genom de gemensamma erfarenheter som skapas (Kirkevold, 2000). Personalens påhittighet 

kan liknas vid metaforen av en detektiv och för att hitta orsaken till ett visst beteende och sätt 

att ändra på något kräver det av vårdaren att ha mycket kunskap om personen enligt Rader & 

Tornquist (citerad i Thouy & Jett, 2010).  

Det framkommer också genom deltagarna att det krävs en speciell person i demensvården 

med specifika kunskaper. Denna ståndpunkt är helt i linje med vad studien av Ericson et al. 

(2001) kom fram till.  
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Det har också framkommit en del kritik till hur personal rekryteras till demensvården och att 

det behövs en strategi för detta (Socialstyrelsen & Länsstyrelsen i Stockholm, 2009). I en 

studie av Skovdahl, Larsson Kihlgren & Kihlgren (2003, 2004) upptäcktes att viss personal 

som hade svårt att reflektera över sitt arbetssätt var de som hade ett mer uppgiftscentrerat 

arbetssätt och hade fokus på att patienten efter en viss uppgift skulle uppnå välbefinnande inte 

under den speciella situationen. Detta innebär inte att dessa inte kan lära sig men att 

rekrytering av personal till demensboenden bör vara medvetna ”val” av rätt personer och att 

det förs en kontinuerlig handledning av personal i demensvården. 

 

Samspel/medbestämmande 

Samspelet med patienten handlade enligt deltagarna om att undvika att konflikter uppstår och 

de beskrev också deras smidiga arbete med detta. Vårdaren bekräftar personens upplevelse av 

dennes värld och går då utanför sina referensramar och visar empati (Kitwood, 1998). Det är 

mycket viktigt att som personal möta patienten som en jämställd med kompetens och detta 

innebär också att det är lättare att balansera mellan uppgiften och samspelet med individen 

(Hansebo & Kihlgren, 2002). Samspelet med patienten får inte bygga på den uppgift som 

skall utföras för då är risken att fokus flyttas från de individuella behoven och det specifika 

mötet med patienten. Deltagarna beskrev dusch som en konfliktsituation som ofta uppkommer 

men att de tänker på hur personen känner inför detta och att det görs ett avbrott så fort 

personen med demens inte känner sig bekväm i situationen. Det finns användbara metoder att 

använda sig av i duschsituationer såsom specifikt personcentrerad duschning och 

handduksbad (Sloane et al., 2004) men det var inget som deltagarna nämnde. Livet i särskilt 

boende är till viss del rutinmässigt och att personen med demens inte får utrymme till att 

uttrycka sin självständighet skulle kunna yttra sig i en konfliktsituation (Graneheim, Norberg 

& Jansson, 2001). 

Deltagarna var också medvetna om hur deras egna känslor kan påverka situationer och att inte 

bara se personen med demens som ett problem. Kitwood (1998) förde diskussionen om att se 

person – vårdare som en psykoterapeutisk relation, att var medveten om sitt eget jag. 

 

Deltagarna beskrev betydelsen av igenkännandet för att finna trygghet i relationen. Patientens 

egen berättelse är viktig att lyssna till och att ta del av deras intressen för att finna en känsla 

av gemenskap och att känna sig hemma (Graneheim & Jansson, 2006). Uppmärksamheten 

från de som vårdar innebär att få sin identitet bekräftad som en unik person, att få 

ögonkontakt, en hälsning eller att någon lyssnar till patienten (Kitwood, 1998). 

 
 

27



En deltagare beskrev att det kan vara mer komplicerat i relationen till en ”piggare” patient och 

att det är svårare att få hjälpa denne men det borde inte vara någon skillnad. Kan det vara av 

den anledningen att patienten då inte har förmåga att tala om sin vilja. Att arbeta med 

patientens värderingar och preferenser är de elementära i en personcentrerad vård 

(McCormack, 2006; Socialstyrelsen, 2010). Relationen vårdare – patient präglas av ett 

maktförhållande där moralbegreppet är centralt för hur denna makt används i omsorgen av 

patienten. Kari Martinsen anser att denna ansvarsfulla maktutövning är förenlig med metoden 

om att ta ansvar för de svaga som inte kan återfå sitt oberoende (Kirkevold, 2000). 

 

Arbetet med personer med demens beskrevs vidare hur det speglas av att påverka denne i rätt 

riktning på olika sätt. Det delade ansvaret för att ta beslut skall ge en känsla av att vara nöjd 

med den vård personen får och att de varit delaktiga (McCormack, 2006). Förhandling med 

patienten innebär att vårdpersonal är flexibla och kan frångå det som planerats men ger även 

personen med demens en känsla av kontroll över den vårdande situationen och att få känna att 

deras egen makt har betydelse (Kitwood, 1998). Förhandling är ett sätt att samarbeta men 

också att ge personen den tid den behöver för denna specifika handling (Hansebo & Kihlgren, 

2002). Här kan det vara en snäv balansgång mellan förhandling i gott syfte och det Kitwood 

(1998) kallar svek som innebär att distrahera, manipulera eller tvinga patienten till något.  

Det finns enligt deltagarna gånger när de tvingas till tvångsåtgärder för att personen med 

demens inte har den kognitiva förmågan att förstå vad situationen kräver. Det handlar då om 

hygieniska åtgärder. Detta sätt att tvinga utan att personen har ett val underminerar den 

demenssjukes person (Kitwood, 1998) men detta är i lägen när deltagarna beskrev situationer 

när de inte hittar någon som helst annan lösning och där de tidigare försökt förhandla med 

personen utan resultat (Graneheim et al., 2001). 

 

När det gäller kopplingen till anhöriga fanns en starkt avvikande uppfattning om anhöriga. 

Det fanns inte så mycket kontakt enligt en av deltagarna. En klar anledning till varför 

framkom inte riktigt. Frågan ställdes som: Hur involverar du patientens sociala nätverk i 

vården? De övriga deltagarna fann alla att de både hade och tyckte att kontakten med anhöriga 

var viktig. I en personcentrerad vård bör alla relationer i personens vårdande miljö tas om 

hand (Brooker, 2004). De Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom 

(Socialstyrelsen, 2010) rekommenderar personcentrerad omvårdnad med högsta prioritet och 

detta innebär även att: ”sträva efter att involvera den demenssjukes sociala nätverk i vården 
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och omsorgen”.  Levnadsberättelsen kan även i detta syfte ha en stor betydelse att knyta ett 

band till anhöriga (Clarke et al., 2003). 

Det går att hitta en koppling i denna studies resultat om betydelsen av en god anhörigkontakt. 

En av deltagarna beskrev om att en öppen och rak dialog med anhöriga kan motverka att 

diverse små kontroverser uppkommer. I situationen med damen som ramlade när hon nyss 

flyttat in och anhöriga inte godtog den vård hon fick på boendet skulle kunna kopplas till att 

anhöriga inte hunnit få en relation till personalen och därmed inte kände tillit till dem. Hade 

de hunnit lära känna personalen och få en god relation kanske de hade godtagit vården och 

litat på personalen. 

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ design med deskriptiv fenomenologisk metod användes i denna studie och var i 

författarens betraktelse den mest lämpade för detta. Studiens syfte var att beskriva 

vårdpersonals upplevelse av ett personcentrerat förhållningssätt i vården av demenssjuka 

personer. Vårdpersonal och sjuksköterskor lever i två olika världar av förförståelse. Personal 

har inte den förförståelse avseende utbildning och teoretisk kunskap som sjuksköterskan. 

Därför fann författaren det angeläget att beskriva och inte tolka personalens upplevelse av 

fenomenet. Vårdpersonalens nära arbete/samspel med personer med demenssjukdom kan 

hjälpa sjuksköterskor att se kontexter i vården som kanske inte är synliga i vårdarbetet. Det 

kan vara ett sätt att sammanföra sjuksköterskans teoretiska kunskaper med personalens 

praktiska referensramar. 

 

För utvärdering av kvalitativa studier används inte termerna validitet och reliabilitet som förs i 

den kvantitativa forskningen. Här diskuteras istället att ha tillförlitlighet och är beroende av 

fyra kriterier: trovärdighet, giltighet, objektivitet och överförbarhet (Polit & Beck, 2008). 

Trovärdigheten har med urval, datainsamling och analysen att göra (Polit & Beck, 2008). 

För urvalet av deltagare togs demenssjuksköterskan till hjälp och det skulle kunna innebära att 

det är hennes referenser för vad personcentrerad vård är som blir gällande i studien. 

Demenssjuksköterskan arbetar inte ute på avdelningarna och har bara en viss kännedom om 

personerna men ingen nära relation.  Syftet med hjälpen var att ta vara på hennes möjlighet att 

veta vilka personer som hade en kunskap och erfarenhet från demensvården och hade 

möjlighet att förhålla sig reflekterande till ämnet. Det är viktigt i en fenomenologisk studie att 

ha deltagare som kan beskriva med ord det upplevda eftersom det är så forskaren tar del av 
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dennes livsvärld (Giorgi, 2000). En styrka i studien är att alla deltagarna var mycket positiva 

till att delta och att få delge sina erfarenheter av fenomenet.  

Deltagarna var alla kvinnor och tyvärr var möjligheten att få män till studien utesluten. 

Aspekten från en manlig personal i denna studie hade varit intressant men kanske inte 

avgörande för resultatet. En tänkbar skillnad kanske hade uppenbarat sig om det varit en 

större spridning på deltagarnas yrkesverksamma tid och eventuellt lägre ålder, då de flesta 

hade lång erfarenhet och var i medelåldern så borde detta spela någon roll i sammanhanget 

och även detta hade varit en intressant vinkling. Deltagarna arbetade alla inom olika områden 

i demensvården såsom hemtjänst, särskilt boende, demensavdelning och skulle kunna 

innebära att resultatet blivit annorlunda om alla varit från samma typ av arbetsområde. 

Resultatet visade dock en samstämmighet och i stora delar av intervjuerna sammansmälte 

deras beskrivningar, med vissa skillnader som beskrivits i resultatdelen. Även deras 

grundutbildning är av olika ursprung men deras interna utbildning i demens är från samma 

organisation och detta kan vara ett uttryck för deras liktydighet.  

Antalet deltagare i fenomenologiska studier tenderar att vara lågt (Polit & Beck, 2008) men 

några fler deltagare hade varit önskvärt men av tidsmässiga skäl fanns inte denna möjlighet. 

Att tänka på är även att ett för stort antal deltagare inte heller är rimligt då detta gör det 

omöjligt att ge analysen giltighet (Kvale, 1997). 

 

För att samla in datamaterial valde författaren att göra intervjuer med deltagarna. Denna form 

valdes med anledning av att syftet var att inhämta vårdpersonalens beskrivning och 

upplevelse av fenomenet. Eftersom syftet var att kunna få ett djupare perspektiv på 

personalens upplevelse av fenomenet personcentrerad vård ansågs detta för ändamålet 

adekvat.  

Hade syftet varit att se vårdpersonalens samspel med patienter hade observationer varit mer 

användbart (Kvale, 1997). Detta kan vara intressant i en eventuell fortsättning av studier inom 

detta område.  

Intentionen var att en provintervju skulle göras för att testa intervjutekniken, intervjuguiden 

(Bilaga 2) och att bli mer förberedd på positionen i att samspela med intervjupersonerna i 

denna specifika situation (Kvale, 1997; Polit & Beck, 2008). På grund av tidsbrist 

omöjliggjordes detta och möjligtvis kan denna oerfarenhet ha påverkat intervjusituationen i 

någon av de första intervjuerna.  

Intervjuerna gjordes av författaren på en plats som deltagarna själva bestämde och detta under 

arbetstid. Intervjusituationen innebar ingen stress för deltagarna som kunde påverka intervjuns 
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kvalitet eftersom deltagarna hade fått tid avsatt för detta med tillstånd från deltagarnas 

närmaste chef. De hade också innan blivit informerade om den ungefärliga tidsåtgången för 

intervjun. I en av intervjuerna blev samtalet stört av en person som behövde in i rummet för 

att hämta något och skicka ett fax men detta bör inte ha påverkat intervjun då detta var i 

slutskedet. 

Intervjufrågorna var semistrukturerade och kan ha varit vinklade så att det påverkade 

deltagarnas svar mot ett för strukturerat sätt. Intentionen var dock att utgå från de Nationella 

riktlinjernas sätt att se på personcentrerad vård för att få vårdpersonalens upplevelse på hur de 

utför sitt uppdrag i demensvården. 

 

Eftersom det är den slutliga skrivna produkten som analyseras är det av betydelse att fel i 

transkribering inte görs och det är av värde att behandla det skrivna som ett levande samtal 

(Kvale, 1997). Författaren har själv intervjuat, lyssnat igenom banden, transkriberat texten 

och analyserat. Detta medför att författaren har haft möjlighet att fånga alla nyanser i 

intervjuerna till text och det möte som skett mellan författare och deltagare har funnits med 

under hela analyseringen. Den fenomenologiska reduktionen, att sätta sin egen förförståelse 

inom parentes, är centralt i fenomenologin och är ett sätt att reflektera och kritiskt värdera 

sina förutfattade meningar (Giorgi, 1997; Kvale, 1997). Det menas att subjektet (deltagaren) 

ger sin upplevelse genom ord till forskaren (författaren) och denna beskriver upplevelsen ur 

ett omvårdnadsvetenskapligt perspektiv så som det presenterar sig. Detta är ett sätt att ge 

objektivitet för studien då den fenomenologiska metoden inte gärna använder sig av 

medbedömare (Giorgi, 2000). 

 

Giltigheten för studien handlar om tillförlitligheten av data över tid och villkor (Polit & Beck, 

2008). Alla deltagare intervjuades av författaren och en intervjuguide användes så att alla fick 

samma grundläggande frågor.  

Författare och deltagare i tre av fem fall har en viss kännedom om varandra sedan tidigare 

men det finns ingen beroendeställning gentemot varandra. Det faktum att författaren är 

sjuksköterska skulle kunna vara en källa till maktobalans i intervjusituationen och risken finns 

att deltagarnas svar skulle kunna vara konstruerade för att svara upp mot frågorna på ett mer 

positivt sätt eller att de kände sig obekväma och fick svårt att ge uttryck för sina upplevelser. 

Deltagarna var dock mycket välinformerade om studiens syfte och vilken nytta den skulle 

kunna användas till. De var också mycket positivt inställda från början och en uttryckte även 

att hon såg fram emot intervjun när hon blev tillfrågad.  
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Diskussionen för hur stor dignitet för överförbarheten denna studie har till andra 

verksamheter inom vård kan naturligtvis diskuteras. Denna studie är gjord i en kommunal 

verksamhet där vårdpersonal troligen är mindre koncentrerade på personens sjukdom än vad 

personalen vid kliniska verksamheter i landstingen är. Detta skulle kunna innebära att 

personal från den sistnämnda disciplinen skulle ha nytta av detta för att införa en 

personcentrerad vård av demenssjuka personer. En större variation i ålder på deltagarna, att 

även män hade ingått och dessutom ett större antal personer hade varit önskvärt för att kunna 

ge denna studie full överförbarhet till att få med alla variationer. Studien kan med fördel 

användas i kommunala verksamheter för att förstå personalens arbete med personer med 

demens och den komplexa situation detta innebär. 

 

Slutsats 

Resultaten i denne studie visar i det stora hela att deltagarna har en god personcentrerad 

omvårdnadssyn i sitt arbete. Men det betyder också att personal som ska arbeta i 

demensvården behöver ha en god kunskap om personen med demens och en önskan att vilja 

arbeta i demensvården. Relationen mellan vårdpersonal och personen med demens är av stor 

betydelse likaså att vara medveten om personens tidigare liv och att förstå dennes livshistoria. 

Detta för att kunna hjälpa personen att bevara sitt ”själv” och kunna individualisera vården 

efter patientens vilja och önskningar. Vilket förklarar att det är nödvändigt med en liten skara 

av personal kring patienten för att kunna utföra god personcentrerad vård. Det skall 

poängteras att för vidare fortbildning och handledning av vårdpersonal i demensvården bör 

det koncentreras på att lägga mer vikt på den demenssjukes kognitiva förmågor för att till det 

yttersta förstå personen. Detta skulle även kunna hjälpa vårdpersonal som har ett 

uppgiftscentrerat sätt att arbeta till att få en förståelse och kunskap för ett mer personcentrerat 

arbetssätt. 

 

Förslag till vidare forskning 

Även om en hel del forskning finns inom området demens så behövs mer forskning som syftar 

till att förstå relationen mellan vårdare och personen med demens. Med anledning av den 

demenssjukes handikapp finns stora svårigheter med att försöka förstå denne. Det finns ett 

speciellt behov av att utveckla mer metoder inom omvårdnad för fortsatt utbildning, 

fortbildning och handledning i demensvården.  
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Bilaga 1 

Krylbo, mars 2010 

 

 

Hej, 

 

Jag heter Anne-Marie Söderblom och är leg. Sjuksköterska och håller just nu på med min 

magisteruppsats vid Högskolan Dalarna.  

Jag har jobbat ca 6 år inom äldrevården och har då i stor utsträckning kommit i kontakt med 

demenssjuka patienter. Mitt intresse för demensvården har under specialistutbildningens gång 

ökat och hösten och vårens olika kurser har bidragit till det ökade intresset. 

Min påbörjade magisteruppsats kommer att beskriva vårdpersonalens upplevelse av hur de 

arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och vad detta betyder i vården av 

demenssjuka. 

 

Jag hoppas att just du skulle vilja ställa upp att bli intervjuad och delge dina erfarenheter av 

detta. Jag kommer att ta kontakt med dig och bestämma tid för intervju inom en kort tid. 

Intervjun kommer att ta ca  

½ - 1 timme och du bestämmer tid och plats för detta. Jag vill också göra dig medveten om att 

det är frivilligt att delta och att du när som helst kan avbryta ditt deltagande utan att förklara 

varför.  

Intervjuerna kommer att spelas in på band och sedan skrivas ut i textform i sin helhet. Allt 

material behandlas konfidentiellt och innebär att all möjlighet till identifiering tas bort. 

 

Min handledare för uppsatsen vid Högskolan Dalarna är Gunnel Balaile. 

 

Med vänlig hälsning 

Anne-Marie Söderblom, leg. Sjuksköterska 

 

amme.soderblom@bredband.net 
 
tel. 0226-51747 

mob. 070-932021 
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      Bilaga 2 
 

INTERVJUGUIDE 

 

Syfte  

Att beskriva vårdpersonalens upplevelse av att arbeta utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt. 

 

Bakgrundsfrågor 

Grundutbildning 

Utbildning i demensvård 

År i yrket  

År i demensvården 

 

Öppningsfråga 

Berätta vad personcentrerat förhållningssätt innebär för dig? 

 

Teman med frågor utifrån personcentrerad vård 

Bevarande av personlighet: 

Hur hjälper du den demenssjuke att bevara sin personlighet? 

Hur gör du för att förstå vad som är bäst för den demente? 

 

Medbestämmande/samspel: 

Hur gör du för att skapa ett samarbete med patienten? 

På vilket sätt ser du till att patienten får vara med och bestämma? 

Hur involverar du patientens sociala nätverk i vården? 

Hur skapar du en relation till patienten? 
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Bilaga 3 
 

 

Information till samtycke från vårdpersonal i demensvården 

 

Syftet med studien är att beskriva vårdpersonalens upplevelse av hur de arbetar utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt.  Jag kommer att intervjua vårdpersonal som arbetar i 

demensvården.  

 

Intervjuerna kommer att spelas in på band och sedan skrivas ut i textform i sin helhet. Allt 

material behandlas konfidentiellt och innebär att all möjlighet till identifiering tas bort. 

Det är endast jag och min handledare som kommer att ha tillgång till materialet. 

 

Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att förklara 

varför.  

 

Med vänlig hälsning 

Anne-Marie Söderblom 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och delge mina erfarenheter om att arbeta 

utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och ger även samtycke till att intervjun spelas in på 

band. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt 

deltagande utan att behöva förklara varför. 

 

------------------------------------- 

Ort och datum 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

Namnteckning 
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