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SAMMANFATTNING 

Syfte: Litteraturstudiens syfte var att beskriva åtgärder som kan användas för att ge 

personcentrerad omvårdnad till personer med demenssjukdom samt beskriva hur 

beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) påverkas av personcentrerad 

omvårdnad. Metod: Litteraturstudien innefattade 17 artiklar med såväl kvalitativ som 

kvantitativ ansats och söktes i databaserna Cinahl och Pubmed. Resultat: Utbildning i 

personcentrerad omvårdnad gav omvårdnadspersonalen ökad förståelse för personen och 

insikt i hur stor påverkan deras egen inställning och attityd hade på personer med demens. 

Genom att skapa livsberättelser kunde omvårdnadspersonalen möta personens behov och ge 

en identitet till personen. En personlig miljö ansågs betydelsefull för att minska förvirring och 

oro hos personer med demens, bidrog till personcentrering och stärkte identiteten hos 

personen. Personcentrerad omvårdnad kunde minska BPSD, till fördel för personen med 

demens, närstående och omvårdnadspersonal. Personfokusering istället för objektfokusering 

samt ökat tålamod reducerade motståndet till omvårdnad och agitation. Konklusion: Resultatet 

visade att det finns åtgärder för att ge en personcentrerad omvårdnad och att en 

personcentrerad omvårdnad minskar BPSD. 
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INTRODUKTION 

Antalet äldre i vårt samhälle ökar och därmed ökar risken att fler människor drabbas av 

demenssjukdomar. Demenssjukdom är en av de vanligaste anledningarna till att människor 

flyttar till särskilda boenden (Kada, Nygaard, Mukesh & Geitung, 2009). I Sverige drabbas ca 

24 000 personer av demens varje år. Totalt är det ca 200 000 personer som har diagnosen. 

Hälften av de som har en demenssjukdom har mild demens och den andra hälften har måttlig 

till svår demens. För gruppen 65-69 år lider ca 1,5 % av demens för att sedan fördubblas varje 

femårsperiod (Skog, 2009).  

Olika typer av demens 

Demens är inte en sjukdom i sig utan ett samlingsnamn för en rad symtom, och kan orsakas 

av flera olika sjukdomar (Gulmann, 2003). 

Sjukdomar som kan ge upphov till demens är Alzheimers sjukdom (25 – 45 % av de 

drabbade), Lewy-body-demens (15 – 20 %), cerebrovaskulära sjukdomar (15 – 35 %), 

frontotemperal demens (5 – 10 %), alkoholdemens (2 – 7 %), intrakraniell expansion – t ex 

hjärntumör (5 %), hydrocefalus (5 %) och blandade sjukdomar – t ex infektioner, metaboliska 

störningar, trauma (10 %). Man kan även ha blanddemens, Alzheimers sjukdom och 

cerebrovaskulär sjukdom i kombination (Wikkelsø & Wallin, 2006).  

Definition av demens 

Demens beskrivs som en nedsättning av minnet och andra intellektuella funktioner såsom 

förmåga att planera, förmåga att tänka abstrakt och att bearbeta sinnesintryck samt 

omdömesförmåga. Demens påverkar även personligheten och emotionella funktioner hos den 

drabbade (Gulmann, 2003). Detta beror på att cellerna i hjärnan förstörs snabbare än genom 

det naturliga åldrandet. Många symtom kan bortförklaras under flera år på grund av det 

smygande förloppet (Piuva, Grönquist & Söderlund, 2000). Enligt ICD 10 (International 

Classification of Diseases) är definitionen av demens följande: 

- Ett syndrom som beror på hjärnsjukdom, vanligtvis kronisk eller progressiv. 

- Minne, orientering, tänkande, förståelse, räkneförmåga, inlärningskapacitet, omdöme 

och språk är funktioner som påverkas negativt av demens. 

- Försämring av emotionell kontroll, socialt beteende eller motivation föregås eller 

åtföljs av nedsättningen av ovan nämnda kognitiva funktioner. 
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- Dagliga funktioner som toalettbesök, att tvätta och klä sig samt äta försämras. 

- Symtomen ska ha funnits hos personen i minst sex månader för att diagnosen ska 

kunna ställas (Wikkelsø & Wallin, 2006). 

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) 

BPSD introducerades 1996 som ett konsensusbegrepp och innebär störningar och 

förändringar i beteende och psyke (Hällgren Graneheim, 2010). Perioder med 

beteendemässiga och psykiska symtom förekommer hos de flesta personer med 

demenssjukdom, men ibland blir dessa beteenden och symtom kroniska. Dessa beteenden och 

symtom beskrivs som en stor belastning för omgivningen, personal och närstående till 

personen (Gulmann, 2003). 

Beteendemässiga symtom vid demens 

Vissa demensdrabbade utvecklar ett vandringsbeteende, då de rastlöst vankar av och an i 

korridoren på vårdhemmet och ibland sätter sig för en paus. Vissa bär även omkring på saker. 

Beteenden kan väcka frustration hos de andra boende eftersom vandraren ibland går in i deras 

lägenheter och även vårdpersonalen kan uppleva det som besvärligt (Gulmann, 2003). 

Vandrande kan betyda att personen söker efter något eller någon, att personen försöker 

åstadkomma eller göra något, eller helt enkelt vandrar utan mening eller mål (Piuva et al, 

2000). I vandringsbeteende inkluderas även att prova öppna dörrar, gå vilse, lämna eller 

försöka lämna vårdhemmet. Att ta ifrån dessa personer sin vandring är att ta ifrån dem en del 

av deras frihet, medan olyckor och dispyter med andra boende riskerar att uppstå om de får 

vandra fritt (Lai & Arthur, 2003). Vandringsbeteende, att försöka ta sig ifrån boendet och 

rastlöshet förekommer mer frekvent på särskilda boenden där vårdklimatet av 

omvårdnadspersonal beskrevs som mindre positivt, jämfört med boenden som enligt 

personalen hade en positiv atmosfär (Edvardsson, Sandman, Nay & Karlsson, 2008a). 

Vandringsbeteende 

Höga skrik efter familjemedlemmar, rop på hjälp eller bara skrik utan ord förekommer hos 

personer med demens. En person som ropar är ofta en person som mist gångförmågan, och 

tidigare haft ett vandringsbeteende. Rop verkar ofta hänga ihop med rastlöshet (Gulmann, 

Rop och skrik 
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2003). Skrik och rop, som kan pågå under hela eller delar av dygnet, kan vara svårt att hantera 

för personal, omgivning och de andra boende (Piuva et al, 2000). 

Psykiska symtom vid demens 

En person drabbad av förvirringstillstånd har en uppmärksamhetsstörning som försvårar 

fokusering och fullföljande av tankar och handlingar. Vidare förkommer brister i att både 

uppfatta och tolka sinnesintryck (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2003). Förvirring 

kan innebära att personen mister orientering till tid, rum, person och situation, till exempel att 

de vill gå hem för att laga mat till sina hungriga barn eller återvända till sin tidigare 

arbetsplats. Fragment och minnen från förr blir till verklighet för personen med demens 

(Gulmann, 2003).  

Förvirringstillstånd 

Hallucinationer är inre bilder och fantasier som personen uppfattar som verklighet. 

Hallucinationer handlar ofta om släktingar, barn eller djur. Vanligast är synhallucinationer 

men även hörsel, smak, känsel och lukt kan drabbas (Gulmann, 2003). Synhallucinationer kan 

upplevas på olika sätt, beroende på vad den drabbade ser. Ofta är synhallucinationerna 

detaljrika och mycket tydliga och kan därför orsaka starka reaktioner (Markusson et al., 

2003). 

Psykotiska tillstånd 

Den vanligaste vanföreställningen hos personer med demens är att personen tror sig blivit 

bestulen, men vanföreställningar kan även innebära att personen tror att personer på TV 

befinner sig i rummet på riktigt, tror sig bo på ett annat ställe än vad personen faktiskt gör och 

att det bor andra människor hemma hos dem (Armanius Björlin, Basun, Beck-Friis, Ekman, 

Englund, Eriksdotter Jönhagen et al., 2002). Personen med demens som lider av 

vanföreställningar kan känna sig säker på att hon eller han ska bli övergiven av sin make eller 

maka (Gulmann, 2003).  

Många som arbetar med personer med demens har blivit utsatta för aggressivitet, våldsamhet 

och ilska (Piuva et al, 2000). Aggressivitet kan uttryckas både fysiskt och verbalt. Verbal 

aggressivitet kan innefatta beskyllningar, sarkasm, utskällningar eller hot och kan vara uttryck 

för ångest eller otillräcklighet i ett tidigt stadium av demenssjukdomen medan det i ett sent 

Aggressivitet 
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stadium av demens kan orsakas av personens bristande känslokontroll eller på grund av 

överstimulering. Fysiskt våld kan vara fasthållande eller knuffar och mer sällan örfilar, 

knytnävsslag, sparkar, klösningar eller drag i håret. Oftast är det vårdpersonal som blir 

drabbad (Gulmann, 2003). Verbal aggressivitet hos personer med demens förekommer oftare 

på särskilda boenden där personalen anser sig ha en hög arbetsbörda och upplever stress än på 

boenden där arbetsbördan upplevs lägre (Edvardsson et al, 2008a). 

Fysisk aggressivitet förekommer sent i demenssjukdomens utveckling och personen är oftast 

rullstolsburen eller har gångproblem, är fysiskt sjuk, trött eller afatisk. Våldssituationer 

uppstår oftast i samband med intima vårdsituationer eller vid förflyttning och föregås nästan 

alltid av tecken på att personen känner sig pressad eller orolig, genom kroppsspråk eller 

verbalt språk (Gulmann, 2003). 

Depression kan uppträda i alla stadier och former av demens och är relativt vanligt hos 

personer med demens. Vid långt gången demens är diagnosen depression svår att ställa, 

annars skiljer sig inte symtomen från icke demensdrabbade utan karaktäriseras av bland annat 

sänkt stämningsläge och initiativförmåga samt glädjelöshet och skuldkänslor (Gulmann, 

2003). 

Depression och ångest 

Ångest kan hos en person med demens yttra sig som att personen upprepar samma frågor 

angående en aktivitet eller att personen är rädd för att lämnas ensam och därför följer efter sin 

make/maka. Detta kan även vara ett tecken på hjälplöshet och rädsla för att bli övergiven 

(Gulmann, 2003). 

Omvårdnadspersonalens upplevelser att vårda personer med demens  

Problembeteenden hos den som drabbats av demenssjukdom kan vara svåra att hantera och 

ställer stora krav på omvårdnadspersonalen. Vården av personer med problembeteenden är en 

utmaning och kräver mer tid än vården av andra patienter i samma åldersgrupp. Då personer 

med demenssjukdom kan ha bristande förmåga att kommunicera både verbalt och ickeverbalt 

och därmed inte alltid kan framföra sina åsikter är risken att de möts med likgiltighet (Kada et 

al., 2009).  

Enligt Melin-Emilsson (2008) rapporterar forskare och även massmedia återkommande om 

problem att vårda personer med demens. Melin-Emilsson (2008) har studerat den 

mellanmänskliga relationen mellan omvårdnadspersonal och personer med demens och 
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resultatet visade att personalen hade stora brister. Personalen ignorerade de boendes behov av 

omvårdnad och kunde till exempel tvätta sin egen medhavda tvätt istället för att arbeta med 

omvårdnaden. Det framkom att personal upplevde irritation över att svara på samma saker 

upprepade gånger och kände att de bara gav men inte fick något i gengäld genom sitt arbete 

(a.a).  

Skovdahl (2004) har studerat två personalgrupper på ett demensboende, en grupp som inte 

upplevde aggressivitet hos personer med demens som ett problem (Grupp 1) och en grupp 

som upplevde aggressivitet som ett problem (Grupp 2). Dessa två grupper reflekterade över 

aggressivitet på olika sätt; Personalen i grupp 1 upplevdes i intervjuerna som trygga i deras 

roll som vårdare och de fokuserade på den enskilde individens välbefinnande samt på att 

förebygga att aggressivitet uppstod. De ansåg att en god relation till personen med 

demenssjukdom var viktigt och att aggressivitet var ett uttryck för upplevelse av obalans. De 

menade att aggressiviteten var en naturlig reaktion och ett försvar i en upplevelse av hot. 

Personalen i grupp 2 däremot satte fokus på att göra sina arbetsuppgifter och hade problem 

med att se vårdtagaren som en unik individ. De beskrev aggressiva personer på boendet som 

”besvärliga dementa”. De hade inte reflekterat över varför reaktioner som aggressivitet 

uppstod och såg det som ett led i demenssjukdomens utveckling eller ett sätt att få 

uppmärksamhet när personalen var upptagna med annat. Då deras fokus var på andra 

arbetsuppgifter än omvårdnaden kom personen med demens individuella behov i andra hand 

(a.a).  

Edvardsson, Sandman, Nay och Karlsson (2009) konstaterade i sin studie att låg 

utbildningsnivå hos omvårdnadspersonalen ledde till ökad risk för stress, möjlighet att 

diskutera etiska dilemman och andra svårigheter gällande arbetet upplevdes som positivt av 

personalen och att yngre personal ökade risken för att uppleva stress på jobbet.  

Det finns en risk att omvårdnadspersonalen inte ser sin betydelse och mening med sitt arbete. 

Relationen mellan personen med demens och omvårdnadspersonalen är avgörande för 

personens omvårdnad och livskvalitet (Edvardsson, Winblad & Sandman 2008b).  

Bemötande och attityd 

Personal som upplever en hög arbetsbörda tenderar att distansera sig från de boende, vilket i 

sig kan leda till högre förekomst av problembeteenden hos personer med demens (Edvardsson 

et. al., 2008a). Bemötande av personer med demenssjukdom kan i hög grad relateras till 
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personens beteende och det kan således inte påstås att olika beteenden och psykiska symtom 

endast påverkas av demenssjukdomens progress. ”Malignant social psychology” är ett 

begrepp som representerar en vårdmiljö där möjligheten att vara en person, en unik individ, 

urholkas. Som exempel uppstår detta när en person blir behandlad som ett litet barn, blir 

stigmatiserad, inte bekräftad i sina tankar eller inte får svar på frågor, blir sedd som ett objekt, 

ignorerad eller skojad om. Att blir placerad i fack, som att använda uttrycket ”den dementa” 

för att beskriva en person eller beteendet hos en person bidrar också till att urholka individen. 

Denna syn på personer med demenssjukdom var vanlig under bland annat 80-talet och 

synsättet och bemötandet gjordes inte av elakhet, utan färgades av ett kulturellt arv och den 

rådande synen på personer med demens inom vården (Kitwood, 1997). 

Enligt Cars och Zander (2006) har forskning visat att bemötandet mot personer med 

demenssjukdom spelade en viktig roll för dennes välbefinnande. För såväl personal som 

närstående är det viktigt att möta personen med stor respekt och medmänsklighet. Mitty och 

Flores (2007) menar att behandlingsinterventioner alltid ska utgå från personen med 

demenssjukdoms verklighet och att det är viktigt att upprätthålla livskvalitet för personen. 

Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad har växt fram från mitten av 1900-talet då psykologen Carl 

Rogers använde uttrycket ”Client-centred psychotherapy” för att ge fenomen som 

personlighet och mellanmänskliga relationer en förståelse. Rogers ansåg att personen som 

sökte vård var expert på sig själv och att terapeuten fanns till för att stödja. (Edvardsson, 

2010). Mellan 1970-90 talet rådde en inställning att personer med demenssjukdom förlorade 

sin personlighet och bara blev tomma skal. Kitwood (1997) värjde sig mot den rådande 

inställningen till demenssjukdom eftersom den ledde till en dålig vård. Han menade att bakom 

demenssjukdomen fanns en person som på grund av sjukdomens symtom inte 

uppmärksammades. Liksom alla människor behöver även personer med demens ett 

meningsfullt liv med kärlek, bekräftelse och goda relationer (Kitwood, 1997). I mitten av 

1990-talet införde Tom Kitwood begreppet ”person-centred” i demensvården. I 

Storbritannien och Australien har tillämpning av personcentrerad omvårdnad haft stor 

framgång, begreppet ”person-centred care” genomsyrar policys och kopplas samman med 

god äldrevård. Det personcentrerade förhållningssättet har även spridit sig till Västeuropa och 

Nordamerika (Edvardsson, 2010). 
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Att förlora sin autonomi och känsla av att vara en individ är en följd av demenssjukdom. I 

vårdandet av personer med demenssjukdom är det viktigt att acceptera personen och försöka 

skapa en relation som främjar en positiv självbild. Evidens och interventioner för 

personcentrerad omvårdnad är på frammarsch och sjuksköterskan har en central roll att 

implementera kunskapen (Hoe & Thompson, 2010). 

Enligt Brooker (2004, 2007) har begreppet personcentrerad omvårdnad många olika 

innebörder och en klar definition av begreppet saknas. I ett försök att förtydliga begreppet 

personcentrerad omvårdnad belyses fyra delar som alla ingår i begreppets betydelse, där ingen 

av delarna är mer viktigt än någon annan. Dessa delar bildar akronymen VIPS, betydelsen är 

följande;  

• V – Värdesätta personer med demens och personer som vårdar dem,  

• I – behandla och bemöta personer som individer,  

• P – se världen utifrån den demensdrabbades perspektiv,  

• S – ett positivt socialt klimat för den demenssjuke att uppleva välbefinnande i.  

Även Edvardsson (2010) listar viktiga punkter som handlar om vad personcentrerad 

omvårdnad till personer med demenssjukdom innebär. Bland dessa punkter återfinns att 

relationen mellan vårdaren och personen med demens har betydelse för vårdkvaliteten, att 

vårdmiljön och innehållet i omvårdnaden ska anpassas till varje individuell persons behov, 

delaktighet i beslut ska uppmuntras, beteenden ska tolkas utifrån personens perspektiv och att 

upplevelsen av att vara en fullvärdig, värdefull människa ska stödjas. Personligheten ska inte 

ses som förlorad hos en person med demenssjukdom, en syn vilket enligt Kitwood (1997) 

förekommer, även hos närstående och vänner till personen. 

Socialstyrelsen gav 2010 ut ”Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 

2010 – stöd för styrning och ledning”. En del av dessa riktlinjer innehåller rekommendationer 

om att personer med demenssjukdom ska ges en personcentrerad omvårdnad. Enligt 

Socialstyrelsen (2010) syftar personcentrerad omvårdnad till att sätta personen och inte 

demenssjukdomen i fokus. Vårdmiljön ska vara personlig och personen ska bemötas som en 

unik individ som har rättigheter och självkänsla. Omvårdnaden ska utgå från personens 

verklighet och upplevelser, trots dennes sviktande funktioner. Personal ska värna om att skapa 

en relation med personen samt beakta självbestämmandet och försöka förstå personens 
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livsvärld. För att uppnå detta ska personen med demenssjukdom ses som en samarbetspartner. 

För att främja personcentrerad omvårdnad bör omvårdnadspersonalen bekräfta och acceptera 

personen med demens (a.a). 

Vid demenssjukdomar minskar möjligheterna till att kommunicera och säkerställa 

grundläggande behov. Förutom att tillgodose fysiska behov är det viktigt att se till de psykiska 

behoven. För personen med demens är det av stor betydelse att känna trygghet, tillhörighet 

och respekt. Då omvårdnaden fokuseras på fysiska behov kan de psykiska behoven negligeras 

och risken är att omvårdnaden objektifieras istället för att se personen som ett subjekt. Det har 

stor betydelse hur omvårdnadspersonalen ser på den demenssjuke personen och 

personcentrerad omvårdnad är ett förhållningssätt som kvalitetssäkrar omvårdnaden. Om det 

finns en inställning till att personen förlorar sin personlighet är risken att omvårdnaden 

fokuseras på fysiska behov (Edvardsson et al., 2008a). 

Problemformulering 

Att vårda personer med demenssjukdom är en stor utmaning för sjuksköterska och övrig 

omvårdnadspersonal. Det finns en risk att personerna ses som ”de dementa” istället för unika 

individer med egna behov. Personer med demens uppvisar ofta beteendemässiga och psykiska 

symtom som kan upplevas problematiska såväl för personen med demens som för 

omvårdnadspersonalen. Omvårdnaden fokuseras på BPSD istället för personen bakom 

symtomen. För att vårdpersonal ska kunna ge en god och personcentrerad omvårdnad till 

personer med demenssjukdom behövs kunskaper om vilka omvårdnadsåtgärder som kan 

användas för detta ändamål. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva åtgärder som kan användas för att ge en personcentrerad 

omvårdnad till personer med demenssjukdom samt beskriva hur BPSD påverkas av en 

personcentrerad omvårdnad. 

Frågeställning 

Vilka åtgärder finns för att ge personcentrerad omvårdnad till personer med demens?  

Hur påverkas BPSD av personcentrerad omvårdnad? 
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Definition av centrala begrepp 

Person och personen med demens – i uppsatsen används båda begreppen för att få ett blandat 

språk. 

Personal – med personal syftar uppsatsförfattarna till all vårdpersonal som är involverade i 

omvårdnaden av personen med demens. 

Närstående – uppsatsförfattarna använder begreppet med betydelsen familj och vänner. 

METOD 

Design 

Denna studie genomfördes som en litteraturstudie. 

Urval av litteratur 

Uppsatsförfattarna har tillsammans sökt vetenskapliga artiklar i databaserna PubMed och 

Cinahl. Sökord som använts är Dementia, Alzheimers Disease, Patient-Centered Care, 

Patient-Centred Care, Nurs*, Nursing Interventions, Reminiscence och Personhood i olika 

kombinationer, se tabell I. Manuell sökning gjordes på författaren D. Edvardsson som 

återfunnits i flera referenslistor. De inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle 

vara på engelska samt att de inte skulle vara äldre än 10 år, alltså utgivna mellan 2001-2011. I 

Cinahl användes ”peer-reviewed”, det vill säga granskade. Översiktsartiklar exkluderades. 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes i studien. 

Tabell I: Redovisning av urval för artiklar 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Lästa  
abstract 
n =  

Lästa 
artiklar 
n = 

Använda i 
studien 
n = 

PubMed 
110323 

Dementia OR Alzheimer’s 
Disease AND Patient-Centered 
Care AND nurs* 

75 40 10 
 

6 
 

Cinahl  
110323 

Dementia OR Alzheimer’s 
Disease AND Patient-Centered 
Care OR Patient-Centred Care 
AND Nursing interventions 

99 70 10 8 

Cinahl 
110316 

Dementia OR Alzheimer’s 
disease AND Patient-Centered 
Care AND reminiscence 

9 9 1 1 
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Cinahl 
110322 

Dementia OR Alzheimer’s 
disease AND Patient-Centered 
Care AND personhood 

40 15 2 0 

Manuell sökning 
Cinahl 
110303 

Edvardsson, D 26 10 2 2 

 

Tillvägagångssätt 

Uppsatsförfattarna sökte tillsammans artiklar genom att läsa titlar. För de titlar som upplevdes 

relevanta lästes abstract för att hitta artiklar som svarade på syfte och frågeställningar till 

studien. De artiklar som inkluderades i studien och fanns i fri fulltext skrevs ut och intressanta 

artiklar som inte fanns i fri fulltext beställdes till Högskolan Dalarnas bibliotek. Båda 

uppsatsförfattarna har läst samtliga valda artiklar och gemensamt granskat, analyserat och 

diskuterat dem.  

För att kvalitetssäkra de valda artiklarna användes modifierade och av Högskolan Dalarna 

rekommenderade granskningsmallar, se bilaga I och II. Studier med kvantitativ ansats har 

kvalitetsgranskats enligt bilaga I och studier med kvalitativ ansats har granskats enligt bilaga 

II. Ja-svar gav 1 poäng och nej-svar gav 0 poäng. De kvantitativa studierna fick 29 poäng som 

max och de kvalitativa studierna fick 25 poäng som max. Hög kvalitet tilldelades studier med 

minst 80% ja-svar och medelhög kvalitet tilldelades studier med minst 60% ja-svar. 

Artiklar av medelhög och hög kvalitet har använts, de av låg kvalitet (n=2) har exkluderats 

(Forsberg & Wengström, 2008). 

Analys 

De artiklar som använts i studien redovisas i Tabell II. När artiklarna analyserades sorterades 

artiklarnas resultat i olika teman beroende på innehåll. De olika teman som tolkades av 

uppsatsförfattarna redovisades i löpande text under olika rubriker i resultatdelen. 

Forskningsetiska överväganden 

Då studien är en litteraturstudie behövdes inte några etiska överväganden. Men studier som 

fått etiskt godkännande eftersträvades (Forsberg & Wengström, 2008). Uppsatsförfattarna har 

eftersträvat ett objektivt förhållningssätt till valda artiklar.
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RESULTAT 

Resultatet redovisas i löpande text sorterat under rubriker som motsvarar studiens 

frågeställningar och teman. 

Tabell II: Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet. 

Författare År, Land Syfte Design  
Datainsamlings-         
metod 

Urval Kvalitet 

Bone, C., Cheung, 
G., Wade, B. 

2010            
Nya 
Zeeland 

Med hjälp av DCM 
utvärdera effekten av 
personcentrerad 
omvårdnad. 

Kvantitativ 

Observationsstudie 

n = 6 19/29 

Medel 

Brataas, H.V., 
Bjugan, H., Wille, 
T., Hellzen. O. 

2010         
Norge 

Skapa insikt i hur äldre 
personer med demens 
upplevde dagverksamhet. 

Kvalitativ  

Narrativa intervjuer 

n = 14 24/25  

Hög 

Edvardsson, D. 2008      
Sverige 

Att beskriva vilken 
betydelse terapeutisk miljö 
har för äldre 

Kvalitativ 

Narrativa intervjuer 

n = 112  23/25 

Hög 

Edvardsson, D., 
Fetherstonhaugh, D., 
Nay, R. 

2010   
Australien 

Beskriva vad som 
kännetecknar 
personcentrerad 
omvårdnad enligt personer 
med demens, närstående 
och personal. 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

n = 67 22/25 

Hög 

Edvardsson, D., 
Nordvall, K. 

2007      
Sverige 

Att belysa hur det kändes 
att vara på en geriatrisk 
psykiatrisk avdelning. 

Kvalitativ  

Intervjustudie 

n = 7 23/25 

Hög 

Ericson, I., 
Hellström, I., Lundh, 
U., Nolan, M. 

2001      
Sverige 

Undersöka vad som 
kännetecknar ’bäst vård’ 
enligt närstående till 
personer med demens och 
personal. 

Kvalitativ 

Intervjustudie 

n = 37 16/26 

Medel 

Hoeffer, B., 
Talerico, K.A., 
Rasin, J., Mitchell, 
C.M., Stewart, B.J., 
McKenzie, D., 
Barrick, A.L., 
Rader, J., Sloane, 
P.D. 

2006           
USA 

Se om omvårdnaden i 
samband med dusch av 
personer med BPSD 
upplevdes bättre av 
personal, efter införandet 
av personcentrerad 
omvårdnad. 

Kvantitativ 

Randomiserad 
kontrollerad studie 

n = 37 28/29 

Hög 

Hope, K.W., Easby, 
R., Waterman, H. 

2004           
Storbrita- 
nnien 

Utvärdera personalens 
upplevelser av att använda 
ett multisensoriskt rum och 
deras upplevelser av hur 
personen med demens 
reagerade 

Kvalitativ 

Fokusgrupper, 
individuella 
intervjuer 

n = 19 18/25 

Medel 
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Janes, N., Sidani, S., 
Cott, C., Rappolt, S. 

2008      
Kanada 

Att undersöka hur personal 
använder sina kunskaper 
om personcentrerad 
omvårdnad när de arbetar 
med personer med demens. 

Kvalitativ 

Grounded theory 

n = 20 23/25 

Hög 

Kontos, P.C., 
Mitchell, G.J., 
Mistry, B., Ballon, 
B. 

2010       
Kanada 

Att med hjälp av drama 
lära personal 
personcentrerad 
omvårdnad. 

Kvalitativ 

Fokusgrupper, 
semistrukturerade 
intervjuer 

n = 24 22/25 

Hög 

McKeown, J., 
Clarke, A., Ingleton, 
C., Ryan, T., 
Repper, J. 

2010           
Storbrita- 
nnien 

Undersöka hur 
livsberättelser upplevs, 
förstås och används i 
praktiken och hur de 
påverkar omvårdnaden 

Kvalitativ 

Semistrukturerade 
intervjuer, 
observationer, 
konversation 

n = 19 21/25 

Hög 

Murphy, J., Gray, 
C.M., Cox, S. 

2007           
Storbrita- 
nnien 

Utvärdera effektiviteten av 
samtalsmatta som 
kommunikationsverktyg 
för personer med demens. 

Kvalitativ 

Intervjustudie, 
observationer 

n = 31 16/25 

Medel 

Rasin, J., Kautz, 
D.D. 

2007           
USA 

Undersöka kunskapen och 
strategier som används av 
personal som jobbar med 
äldre personer med 
demens. 

Kvalitativ 

Fokusgrupper, 
explorativa 
intervjuer 

n = 23 18/25 

Medel 

Russell, C., 
Timmons, S. 

2009            
Storbrita-
nnien 

Lyssna när personer med 
demens berättar för att få 
insikt i deras upplevelser 
av sig själva 

Kvalitativ 

Narrativa intervjuer 

n = 5 16/25 

Medel 

Sloane, P.D., 
Hoeffer, B., 
Mitchell, C.M., 
McKenzie, D.A., 
Barrick, A.L., 
Rader, J., Stewart, 
B.J., Talerico, K.A., 
Rasin, J.H., Zink, 
R.C., Koch, G.G. 

2004           
USA 

Utvärdera två 
personcentrerade tekniker 
att duscha agiterade och 
aggressiva personer med 
demens i syfte att minska 
BPSD. 

Kvantitativ  

Randomiserad 
kontrollerad studie 

n = 69 24/29  

Hög 

van Weert, J.C.M., 
van Dulmen, A.M., 
Spreeuwenberg, 
P.M.M, Ribbe, 
M.W., Bensing, J.M. 

2005    
Nederländ-
erna 

Att utvärdera effekten 
multisensorisk stimulans 
har på kommunikationen 
mellan personal och 
personer med demens. 

Kvantitativ 

Kvasiexperimentell 
observationsstudie  

n = 121 
(personer 
med 
demens) 

n = 121 
(personal) 

26/29 

Hög 

van Weert, J.C.M., 
Janssen, B.M., van 
Dulmen, A.M., 
Spreeuwenberg, 
P.M.M., Bensing, 
J.M., Ribbe, M.W. 

2006       
Nederländ-
erna 

Utvärdera personalens 
beteende i samband med 
morgontoalett efter 
införandet av 
personcentrerad 
omvårdnad. 

Kvantitativ 

Kvasiexperimentell 
studie 

n = 121 23/29 

Hög 
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Åtgärder för att ge en personcentrerad omvårdnad vid demens 

Personalutbildning 

Kontos, Mitchell, Mistry och Ballon (2010) genomförde en kvalitativ studie där personalen 

(n=24) på två särskilda boenden för personer med demens fick en dramabaserad utbildning 

för att införa personcentrerad omvårdnad. Resultatet visade att personalen efter utbildningen 

såg individen bakom sjukdomen och att de insåg hur deras egen inställning påverkade 

personen med demens. Under utbildningen lärde sig deltagarna att beteenden inte alltid beror 

på demenssjukdomen utan kan vara uttryck för känslor hos personer med demens. De hade 

fått insikt om att finna orsaken till beteendet och därmed få en ökad förståelse för personen. 

Nedanstående citat beskriver deltagarens nyvunna insikt. 

”[The vignettes]…teach you that you don’t just assume that [residents] are 

being difficult… Take the time to figure out what is wrong, what is it that 

you’re not doing that she wants you to do because she cannot express what 

she wants.” (Kontos et al., 2010, sid. 163) 

Att stressa och forcera vid omvårdnaden kunde orsaka ett agiterat beteende och motstånd till 

omvårdnad medan ett lugnt bemötande och tålamod främjade omvårdnad och personens 

självständighet. Studien visade att dramabaserad utbildning ökade förståelse för personer med 

demens vilket i sin tur gav en personcentrerad omvårdnad (Kontos et al., 2010). 

I en studie undersöktes omvårdnaden i samband med duschning och om personalens 

upplevelse av omvårdnaden förändrades efter att personalen genomgått utbildning. Resultaten 

visade att verbalt stöd till personen med demens, personalens självförtroende och mildhet 

under duschningen ökade signifikant i experimentgrupperna jämfört med kontrollgruppen 

(Hoeffer, Talerico, Rasin, Mitchell, Stewart, McKenzie et al., 2006). 

van Weert, van Dulmen, Spreeuwenberg, Ribbe och Bensing (2005) kom i en studie fram till 

att utbildning i kommunikation och personcentrerad omvårdnad resulterade i förbättrad 

kommunikation mellan personal och personen med demens, såväl verbal som icke-verbal. 

En studie av van Weert, Janssen, van Dulmen, Spreeuwenberg, Bensing och Ribbe (2006) 

undersökte om personal ändrade beteende och därmed ökade kvaliteten på omvårdnaden i 

samband med utbildning i personcentrerad omvårdnad och sensorisk stimulans. Efter 18 

månader utvärderades utbildningen och resultatet visade att Positive Person Work (PPW) som 

innefattar bland annat bekräftelse, samarbete, empati, stimulans och att skapa kontakt ökade 
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signifikant i experimentgrupperna jämfört med kontrollgrupperna. Samtidigt minskade 

Malignt Social Psychology (MSP), som innebär att personens identitet urholkas, i 

experimentgruppen jämfört med kontrollgruppen. Efter utbildningen och införandet av 

sensorisk stimulans förbättrades personalens beteende under omvårdnaden vid morgonbestyr 

och den personcentrerade omvårdnaden ökade (van Weert et al., 2006).  

Involvera närstående i omvårdnaden 

Edvardsson, Fetherstonhaugh och Nay (2010) kom fram till att när närstående involverades i 

omvårdnaden av personen med demens och när personalen aktivt diskuterade frågor rörande 

personen med demens utvecklades en tillit till personalen. Närstående menade att detta var en 

central del i en personcentrerad omvårdnad. Närstående som kände sig välkomna till boendet 

och involverade i omvårdnaden upplevde att deras oro och känslan av att vara oinformerad 

minskade. Personal i samma studie beskrev att när närstående involveras i omvårdnaden 

ökade möjligheterna till fördelaktigt samarbete. Detta genom att närstående kan bidra med 

information om personen med demens som kan användas i vårdplaner. Likande resultat kunde 

Ericson, Hellström, Lundh och Nolan (2001) påvisa i en kvalitativ studie. De kom fram till att 

närstående och personal måste förstå varandras perspektiv och samarbeta genom att dra nytta 

av varandras kunskaper. Ett sådant samarbete ökar den personcentrerade omvårdnaden och 

för att samarbetet ska fungera krävs att en balans finns i relationen och att parterna litar på 

varandra. I studien av Kontos et al. (2010) verifieras betydelsen av att involvera familjen för 

att inhämta information angående personen med demens. 

Livsberättelser 

Edvardsson et al. (2010) har beskrivit vad som kännetecknar personcentrerad omvårdnad, ur 

personer med demens, närstående och personals synvinkel. Att känna till personens historia, 

behov och intressen beskrevs av alla deltagare (n=67) som en viktig del i personcentrerad 

omvårdnad. Personal ansåg att det inte räckte med att ha kunskap om personen med demens 

utan att kunskapen skulle involveras och aktivt användas i omvårdnaden.  Kärnan i att starta 

konversationer och skapa aktiviteter och rutiner var att känna personen med demens väl. Att 

’ge det lilla extra’ utifrån individuella intressen kunde också göras genom att känna till 

individens tidigare liv. Genom att ge möjlighet att påverka saker i det dagliga livet 

upprätthölls personens integritet och känslan av att vara en unik individ vilket bidrog till en 

personcentrerad omvårdnad. 



 

 15 

Vikten av att känna personen med demens för att kunna ge en personcentrerad omvårdnad 

stärks av en amerikansk studie där personal (n=23) berättar om sina kunskaper och 

erfarenheter av att jobba med personer med demens. I resultatet framkom vikten av att se 

personen bakom demenssjukdomen. Ett personcentrerat förhållningssätt inkluderade enligt 

personalen att se personernas besvärliga beteenden som uttryck för känslor, tidigare 

upplevelser och sociala och fysiska behov, istället för att se dem som en del av 

demenssjukdomen. Personalen beskrev hur viktigt det var att behandla personen med 

värdighet och respekt. De använde personens livsberättelser för att möta personens behov och 

skapa tillit till personen med demens (Rasin & Kautz, 2007). 

Edvardsson och Nordvall (2007) genomförde en kvalitativ studie om upplevelser att vara på 

en geriatrisk psykiatriavdelning. I resultatet framkom det att 

En studie av Russell och Timmons (2009) verifierar betydelsen av livsberättelser. Resultatet 

visade att varje person hade en unik berättelse och även fast vissa av berättelserna bestod av 

fragment av minnen och upplevelser kunde en förståelse skapas för hur personerna upplevde 

sig själva och världen runtom dem. Genom att lyssna på personen med demens och bejaka 

varje individ kunde en personcentrerad omvårdnad främjas. 

personerna med demenssjukdom 

kände sig förvirrade i nutid men bekväma i dåtid. I nutid var de inte orienterade till tid, rum 

och person. Under intervjuerna återkom frågor kring detta för att veta var de var. Då intervjun 

fortskred och kom att handla om dåtid blev personerna med demens mer bekväma. De talade 

om speciella händelser och relationer i livet. Deras identitet blev synlig när berättelserna 

handlade om de själva och deras intressen.  Att få prata om sina levda erfarenheter gjorde dem 

till unika personer och inte till ”dementa”. 

I en kvalitativ studie från Storbritannien skapades livsberättelser i form av bilderböcker med 

personliga fotografier om personen med demens. Resultatet visade att förståelsen för 

personerna med demens ökade och personalen förstod att olika beteenden kunde vara 

konsekvenser av personens tidigare upplevelser. Att titta på sin egen livsberättelse gjorde att 

personen med demens mindes saker från förr och kunde diskutera bilderna med personal och 

närstående. Det framkom även att livsberättelser i hög grad kunde bidra till en 

personcentrerad omvårdnad och de hjälpte personalen att skapa länkar mellan personens 

förflutna och personens nutid  (McKeown, Clarke, Ingleton, Ryan & Repper, 2010).   

”It made me understand more about him … with his aggression he wasn’t 

that type of person before, he was quite friendly, helpful he was very helpful 
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apparently … he loved his grandchildren and he loved his family.” 
(McKeown et al., 2010, sid. 153) 

Flexibilitet och kontinuitet 

Resultatet i en studie av Janes, Sidani, Cott och Rappolt (2008) visade att i en personcentrerad 

omvårdnad ingår enligt personal flexibilitet gentemot såväl personal som personen med 

demens. Flexibiliteten kunde innebära att om personal på ett skift inte var klara med alla 

uppgifter eller omvårdnaden av personen med demens skulle personalen på nästa skift ta över 

omvårdnaden, även fast det egentligen inte var deras uppgift. Detta beskrevs som en del i 

samarbetet mellan personalen och en del i det personcentrerade förhållningssättet. 

Att som personal fokusera på individen och vara närvarande beskrevs av personer med 

demens och närstående som en viktig del av en personcentrerad omvårdnad. Flexibilitet och 

fokusering på individens behov istället för personalens behov beskrevs också som en del i en 

personcentrerad omvårdnad. För att personcentrerad omvårdnad skulle kunna bedrivas var det 

viktigt för närstående och personer med demens att personal inte byttes ut alltför ofta. Genom 

tillgänglighet och kontinuitet hos personalen utvecklades relationer och tillit som ansågs 

viktigt för den personcentrerade omvårdnaden (Edvardsson et al., 2010).  

Miljö 

I en personcentrerad omvårdnad anses en personlig miljö vara en hörnsten enligt Edvardsson 

et al., (2010). I en personlig miljö ansåg de som intervjuades (n=67) att personliga fotografier, 

möbler, blommor, dekorationer och andra minnesvärda saker som antingen är bekanta eller 

omtyckta av personen med demens skulle ingå. Närstående och personal beskrev att 

personliga saker kunde bidra till personcentrering genom att stärka identiteten hos personen 

med demens. Det kunde användas som diskussionsämne, öka igenkännandet av miljön och 

känslan av att vara hemma. Vidare hjälpte det personalen att se personen bakom 

demenssjukdomen. Interiör, exteriör och omgivningar beskrevs vara betydelsefulla och kunde 

bidra till välbefinnande.  Känslan av att vara nära naturen genom vacker utsikt ökade 

trivsamheten.  

Liknande resultat framkom när Edvardsson (2008) undersökte vad som kännetecknar en 

terapeutisk miljö och miljöns betydelse för äldre personer med demenssjukdom. Resultatet 

visade att den fysiska miljön är en betydelsefull omvårdnadsåtgärd för personcentrerad 

omvårdnad. En hemlik miljö kunde minska förvirringen och oron hos personer med demens 
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och gav dem en känsla av vardagsliv vilket minskade fokus på sjukdom. Lukter och ljud hade 

betydelse för välmående, till exempel doften av nybakat, mat och kaffe. Det kunde hjälpa 

personen att känna sig hemma. En lugn och tyst miljö ledde till minskad oro och ökat 

välbefinnande. Att få något extra utan att be om det uppskattades av personen med demens, 

till exempel en bit tårta till kaffet. Den psykosociala miljön främjades av raka, tydliga svar 

och tydlig information på en nivå som personen kunde förstå. 

I en studie av Hope, Easby och Waterman (2004) implementerades multisensorisk miljö som 

syftar till att stimulera sinnena för personer med nedsatt kognitiv förmåga. Miljön skulle vara 

avslappnande och kravlös för att öka livskvalitén hos personen med demens. Resultatet visade 

att den multisensoriska miljön gjorde att personalen såg personen bakom demenssjukdomen. 

Personalens relation till personen med demens förbättrades och blev mer personlig och de 

kände att deras omvårdnad hade betydelse. Det multisensoriska rummet underlättade 

interaktionen mellan personalen och personen med demens tack vare den lugna, avskilda 

miljön och personalen upplevde att de upptäckte sidor hos personen de inte skulle sett annars. 

Kommunikation 

Murphy, Gray och Cox (2007) har i sin studie undersökt ett kommunikationsverktyg för att se 

om detta kunde underlätta för personer med demens att uttrycka sig om sitt välbefinnande. 

Verktyget var en samtalsmatta som innehåller bilder och symboler. I studien jämfördes tre 

intervjutekniker: vanlig konversation, strukturerad konversation och samtalsmatta. Resultatet 

visade att samtalsmattan var mer effektiv än de två andra intervjuformerna och ökade 

deltagarnas förståelse, engagemang och tiden de behöll fokus. Samtalsmattan ökade även 

forskarens förståelse för personens välbefinnande. Vidare beskrevs att samtalsmattan var ett 

effektivt verktyg för personen med demens att kunna uttrycka sina behov och önskemål och 

den kunde således användas för daglig kommunikation.  

Aktiviteter 

Aktiviteter beskrevs som en viktig del i personcentrerad omvårdnad i en studie av Edvardsson 

et al. (2010). Personer med demens ansåg att en meningsfull aktivitet ökade känslan av att 

kunna påverka sitt liv. Enligt närstående och personal skulle aktiviteterna anpassas till 

personens nivå för att öka självförtroendet i och med fullföljandet av aktiviteten. Gemensamt 

för samtliga deltagare var att personen med demens skulle erbjudas att delta i olika slags 
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firanden och fester, till exempel vid högtider. Sådana aktiviteter bidrog till en bra atmosfär 

och sammanhållning.  

Att aktiviteter anses ingå som en del i personcentrerad omvårdnad bekräftas av Ericson et al. 

(2001) som har undersökt hur närstående respektive personal beskriver begreppet. 

Meningsfulla och stimulerande aktiviteter var en viktig del, både för personal och närstående 

till personer med demens. 

Braatas, Bjugan, Wille och Hellzen (2010) anordnade dagverksamhet en dag per vecka under 

sju veckor för personer med demens (n=14). Syftet med studien var att få insikt i hur 

aktiviteterna upplevdes och hur dessa påverkade personens dagliga liv. Resultatet visade att 

före studien var deltagarna tveksamma till sociala aktiviteter på grund av sin 

funktionsnedsättning. Aktiviteterna bidrog till ökat välbefinnande och stärkte deras identitet. 

Känslan av att tillhöra en grupp var uppskattat och de såg fram emot nästa aktivitetstillfälle. 

De menade att aktiviteterna gav dem en meningsfull sysselsättning och guldkant på tillvaron. 

Tre månader efter studien upplevde de fortfarande att deltagandet hade ökat deras värde som 

människor. 

Personcentrerad omvårdnads inverkan på BPSD 

Två olika metoder att duscha jämfördes i en kvantitativ studie i USA, för att se om BPSD 

under duschning minskade. Alla deltagare (n=69) uppvisade innan interventionerna ett 

agiterat och aggressivt beteende i samband med duschning. Interventionerna i den ena 

experimentgruppen bestod av att fokusera på personens val och välbefinnande, kommunicera 

med personen på ett sätt som var adekvat med hänsyn till personens kognitiva 

funktionsnedsättning, försöka finna orsaken till det agiterade beteendet och anpassa den 

fysiska miljön för att öka välbefinnandet under duschning. I den andra experimentgruppen 

användes en metod där personen tvättas i sängen genom att använda olika typer av handdukar, 

tvål som inte behöver sköljas av och varmt vatten. Resultatet av studien visade att i de två 

experimentgrupperna minskade agiterat och aggressivt beteende signifikant jämfört med 

kontrollgruppen. Aggression minskade med 53 % respektive 60 % i experimentgrupperna. 

Studien visar att en personcentrerad omvårdnad kan reducera agitation och aggression under 

duschning hos personer med BPSD (Sloane, Hoeffer, Mitchell, McKenzie, Barrick, Rader et 

al., 2004). 
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Dementia Care Mapping (DCM) användes i en studie på Nya Zeeland för att kartlägga 

aktiviteter hos personer med demens (n=6) före och efter införandet av en personcentrerad 

omvårdnad. Personens journal utökades med mer personliga uppgifter, personal fick 

utbildning i förståelse av behov och beteenden hos personer med demens och gruppaktivteter 

infördes. Vidare skapades ”aktivitetsboxar” med för personen viktiga tillhörigheter. Resultatet 

visade minskade passiva beteenden medan sociala beteenden ökade. Neuropsykiatriska 

symtom som agitation, aggressivitet, hallucinationer, oro och depression minskade signifikant 

efter införandet av personcentrerad omvårdnad (Bone, Cheung & Wade, 2010).  

Livsberättelser  

McKeown et al. (2010) skapade livsberättelser om personer med demens. En man som innan 

skapandet av livsberättelsen upplevdes tillbakadragen och deprimerad upplevdes efteråt av sin 

fru som gladare och mer stolt. En kvinna som fått sin livsberättelse skapad sken upp när hon 

fick prata om sitt liv och beskrevs som mer verbal och mindre orolig än innan. En annan 

kvinna som deltog i studien upplevdes få ökad självkänsla i samband med skapandet och 

visade gärna de andra boende sin livsberättelse. 

I en studie fick personal (n=24) utbildning i personcentrerad omvårdnad. Resultatet visade att 

när information från närstående angående tidigare intressen hos personen med demens 

användes i omvårdnaden minskade agiterat beteende.  Utbildningen fick personalen att 

fokusera på personen istället för uppgiften som skulle göras och inse vikten av att ha tålamod, 

vilket reducerade motstånd till omvårdnad hos personerna med demens (Kontos et al.,2010). 

Även en studie av Rasin och Kautz (2007) verifierade att personal använder personens 

livsberättelse för att förebygga BPSD. 

Miljö 

Ett multisensoriskt rum, med syfte att stimulera sinnen för personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, inreddes på ett boende för personer med demens. Resultatet visade att en person 

med demens som vanligtvis var orolig, grät mycket och var förvirrad blev lugn och pratade på 

ett lugnt sätt i den multisensoriska miljön (Hope et al., 2004). I en annan studie där det 

skapades en multisensorisk miljö under morgontoalett utvärderades om detta hade någon 

effekt på personens med demens kommunikativa beteende. Miljön skapades genom ljus, ljud, 

lukter och känsel och enligt resultatet minskade negativ kommunikation som ilska och 
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motstånd till omvårdnad signifikant medan positiv kommunikation och personens autonomi 

ökade (van Weert et al., 2005). 
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DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Resultatet visade att utbildning av personalen är viktig för att ge en ökad förståelse för 

personer med demens. Det gav även insikt i hur stor påverkan deras egen inställning och 

attityd hade på hur personer med demens reagerar. Detta ledde till att omvårdnaden blev mera 

personcentrerad (Kontos et al., 2010; Hoeffer et al., 2006; van Weert et al., 2005). 

Livsberättelser visade sig vara ett effektivt sätt för omvårdnadspersonalen att se personen 

bakom sjukdomen. Genom att skapa livsberättelser kunde omvårdnadspersonalen möta 

personens behov och ge en identitet till personen med demens (Edvardsson et al., 2010; 

Raisin & Kautz, 2007; Edvardsson & Nordvall, 2007; Mc Keown et al., 2010). En personlig 

miljö var betydelsefull för att minska förvirring och oro hos personer med demens. Den 

personliga miljön bidrog till personcentrering och stärkte identiteten hos personen med 

demens. (Edvardsson, 2008; Edvardsson et al., 2010; Murphy et al., 2007) Även meningsfulla 

aktiviteter för personer med demens ingick som en del i den personcentrerade omvårdnaden, 

enligt flera studier (Edvardsson et al., 2010; Ericson et al., 2001; Braatas et al., 2010). 

Personcentrerad omvårdnad har visat sig kunna minska BPSD, till fördel för personen med 

demens och omvårdnadspersonalen (Sloane et al., 2004; Bone et al., 2010; Mc Keown et al., 

2010; Kontos et al., 2010; Hope et al., 2004; van Weert et al., 2005).   

Resultatdiskussion  

Åtgärder för att ge en personcentrerad omvårdnad vid demens 

Flera studier i denna litteraturöversikt visade att personalutbildning gav ökad förståelse för 

personer med demens och bidrog till en personcentrerad omvårdnad (Kontos et al, 2010; 

Hoeffer et al., 2006; van Weert et al., 2005; van Weert et al., 2006). Detta är helt i linje med 

vad Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010) 

rekommenderar. I riktlinjerna lyfter de vikten av att tillämpa en personcentrerad omvårdnad 

och att sätta personen med demens i fokus och inte sjukdomen.  Resultatet kan jämföras med 

en studie av Skovdahl (2004), där resultatet visade att personal som såg personer med demens 

som en homogen grupp, och inte som individer, upplevde sig ha bristande kompetens för sitt 

yrke. En studie av Edvardsson et. al. (2009) visade att lägre utbildningsnivå hos personal 

ökade risk för stress på arbetet. Stress och hög arbetsbörda ledde i sin tur till ett sämre 

vårdklimat. Vikten av att personal trivs på sitt arbete belystes i studien eftersom välmående 

personal främjade den personcentrerade omvårdnaden. I en studie av Chang, Daly, Johnson, 
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Harrison, Easterbrook, Bidewell et al. (2009) efterfrågar personal mer utbildning om demens 

och hantering av problembeteenden för att kunna bemöta personer med demenssjukdom på ett 

bra sätt. Uppsatsförfattarna anser att studierna av Skovdahl (2004), Edvardsson et al. (2009) 

samt Chang et al. (2009) stödjer att personalutbildning bidrar till en personcentrerad 

omvårdnad. Uppsatsförfattarna menar att okunskap leder till osäkerhet i bemötandet med 

personer med demens, vilket kan försämra kvaliteten på omvårdnaden. Vidare bidrar kunskap 

till en bättre omvårdnad eftersom personalen då vet hur de kan agera i olika situationer vilket 

kan öka tryggheten för såväl personal som personen med demens. Uppsatsförfattarna anser att 

det är viktigt för omvårdnadspersonal att få kunskap om Socialstyrelsens nationella riktlinjer 

för att ge personer med demens en personcentrerad omvårdnad.  

Bristande kunskap om personcentrerad omvårdnad bekräftas i en studie av Skaalvik, 

Normann och Henriksen (2010) där det beskrivs hur sjuksköterskestudenter i Norge upplevde 

kunskaperna om personcentrerad omvårdnad under klinisk utbildning på ett särskilt boende 

för personer med demens. Uppsatsförfattarna instämmer med resultaten då de under 

grundutbildningen haft obetydlig undervisning i personcentrerad omvårdnad. Det är under 

examensarbetet uppsatsförfattarna förstått innebörden av begreppet och vilken betydelse 

personcentrerad omvårdnad har för personer med demens. Att se varje person som en unik 

individ ska vara självklart oavsett vilken diagnos en person har. Personal har ett viktigt ansvar 

att bevara personen med demens autonomi. Kunskap om personcentrerad omvårdnad menar 

uppsatsförfattarna är begränsad bland såväl studenter som personal. Detta kan tyckas 

anmärkningsvärt då det finns nationella riktlinjer (Socialstyrelsen, 2010) gällande 

personcentrerad omvårdnad till personer med demens. 

I denna litteraturstudie visade resultatet i ett antal studier att livsberättelser främjade en 

personcentrerad omvårdnad (Edvardsson et al., 2010; Rasin & Kautz, 2007; Edvardsson & 

Nordvall, 2007; Russell & Timmons, 2009; McKeown et al., 2010). Tidigare studier har 

belyst vikten av att se individen bakom demenssjukdomen (Cars & Zander, 2006) och att 

omvårdnadsåtgärder alltid ska utgå från personens verklighet (Mitty & Flores, 2007). 

Uppsatsförfattarna anser, i likhet med resultatet i litteraturstudien, att livsberättelser kan 

främja en personcentrerad omvårdnad. Det är även viktigt att använda livsberättelser i 

omvårdnaden av personer med demens för att skapa en individuell omvårdnad.  

Enligt Kitwood (1997) riskerar personer med demens att fråntas deras möjlighet att vara en 

unik person. Detta förekommer när personen blir sedd som ett objekt och anses tillhöra en 
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grupp, ”de dementa”. En urholkad personlighet är något som en personcentrerad omvårdnad 

ska motverka. Uppsatsförfattarnas erfarenhet är att personer med demens inte alltid får samma 

omvårdnad som övriga grupper och ofta blir behandlade som mindre vetande. Det kan till 

exempel innebära att personen inte ges möjlighet till involvering i sin omvårdnad. Det kan 

även innebära att personalen tar över deras självbestämmande och tar beslut utan personens 

vetskap.  Genom personcentrerad omvårdnad skapas en vårdrelation som främjar delaktighet 

för personen med demens vilket stärker personens identitet. Detta bekräftas i en studie av 

Bone et al. (2010) vars resultat visade att personcentrerad omvårdnad bidrar till ökad 

autonomi. 

Resultatet visade att det för personer med demens är betydelsefullt med aktiviteter. 

Välbefinnandet och känslan av värdighet ökade i samband med meningsfulla aktiviteter 

(Edvardsson et al., 2010; Ericson et al., 2001; Braatas et al., 2010). Uppsatsförfattarnas egen 

erfarenhet från verksamhetsförlagd utbildning är att aktiviteter inte alltid kan prioriteras på 

särskilda boenden på grund av nedskärningar. Det undergräver möjligheter till socialt 

umgänge och uppsatsförfattarna tror att många personer med demens blir lidande av detta på 

grund av ensamhet och brist på stimulans. Denna uppfattning stärks av Braatas et al. (2010) 

vars resultat visade på gruppaktiviteters positiva inverkan hos personer med demens. 

Individanpassade aktiviteter för personer med demens kan enligt Socialstyrelsen (2010) 

motverka den passivitet som följer i demenssjukdomens spår. Aktiviteter kan öka självkänslan 

hos personen med demens. Enligt Socialstyrelsen (2010) bör socialtjänsten erbjuda personer 

med demens deltagande i aktiviteter.  

Den fysiska miljön kan bidra till ökad personcentrering. Ljud och dofter kan öka känslan av 

trygghet eftersom det kan förknippas med tidigare liv (Edvardsson, 2008; Edvardsson et al., 

2010). Uppsatsförfattarna instämmer i resultatet och anser att även miljön ska vara anpassad 

efter personerna som lever i den. En hemlik och trivsam miljö verkar lugnande och kan öka 

välbefinnandet. Dofter kan väcka gamla minnen till liv och på så sätt få personen med demens 

att minnas det förflutna. Under verksamhetsförlagd utbildning har uppsatsförfattarna upplevt 

att miljön inte alltid är anpassad efter personens behov. Det finns sällan tid för personalen att 

baka och laga mat, något som både doftar gott och skulle kunna vara en del av den 

personcentrerade omvårdnaden. 

Personcentrerad omvårdnads inverkan på BPSD 
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Ett antal studier i litteraturstudien visade att en personcentrerad omvårdnad minskade BPSD 

(Sloane et al., 2004, Bone et al., 2010; McKeown et al., 2010; Kontos et al., 2010; Hope et al., 

2004; Rasin & Kautz, 2007; van Weert et al., 2005). Eftersom BPSD kan vara svårt att 

hantera för omvårdnadspersonal (Gulman, 2003; Kada et al. 2009) anser uppsatsförfattarna att 

personcentrerad omvårdnad bör implementeras i omvårdnaden av personer med demens för 

att öka välbefinnandet för såväl personen med demens som för personalen. Socialstyrelsen 

(2010) anger att grunden för behandling av BPSD är en personcentrerad omvårdnad och att 

läkemedel endast ska användas då anpassning i fysisk miljö inte varit tillräcklig för att minska 

BPSD. Uppsatsförfattarnas erfarenhet är att personer med demens framför allt behandlas med 

läkemedel, vilket inte är förenligt med Socialstyrelsens riktlinjer. En trygg och hemlik miljö 

är viktig för de allra flesta och uppsatsförfattarna anser därför att det för personer med demens 

är extra viktigt då demenssjukdomen kan bidra till oro och förvirring. Enligt Socialstyrelsen 

(2010) kan personcentrerad omvårdnad minska BPSD och därmed minska 

läkemedelsanvändningen.  

Uppsatsförfattarna har under sin verksamhetsförlagda utbildning upplevt att personer med 

demens inte behandlas som autonoma människor med kropp, själ och ande. Begreppet 

personcentrerad omvårdnad kan tyckas vara en självklarhet i omvårdnad och det är svårt att 

förklara innebörden och betydelsen av ett begrepp som är självklart i teorin. Men i praktiken 

är det inte alltid självklart att bemötande och omvårdnad genomsyras av ett personcentrerat 

synsätt enligt uppsatsförfattarnas egna upplevelser. Detta stämmer inte överens med målet 

med Hälso- & Sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763), som är en god hälsa och en vård på 

lika villkor för hela befolkningen (Raadu, 2011). 

I analysen av resultatet har uppsatsförfattarna funnit att Brookers (2004, 2007) definition av 

personcentrerad omvårdnad, VIPS, styrker studiens resultat. Många av studierna kan sorteras 

in under fler delar av begreppet. Under V (värdesätta personen med demens och de som 

vårdar) kan personalutbildning och livsberättelser placeras. Livsberättelser kan även placeras 

under I (behandla och bemöta personer som individer) samt P (se världen utifrån personens 

perspektiv). Miljö och aktiviteter kan sorteras under S (ett positivt socialt klimat för personen 

att känna välbefinnande i).  

Metoddiskussion 

Uppsatsförfattarna valde att utföra sökningarna gemensamt för att säkerställa relevans av 

artiklar. Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed. Sökningar i ytterligare 
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databaser hade troligen gett fler artiklar men begränsningar i tid gjorde att uppsatsförfattarna 

prioriterade Cinahl och Pubmed som rekommenderas av Forsberg och Wengström (2008). 

Enligt Polit och Beck (2008) är Cinahl en viktig elektronisk databas för sjuksköterskor. 

Vidare ansåg uppsatsförfattarna att de 25 artiklar som lästes var tillräckliga för att besvara 

syfte och frågeställningar. Sökord valdes i samråd med bibliotekarie. Beroende på hur sökord 

kombinerades och hur MESH-termer användes blev antalet träffar olika. Uppsatsförfattarna 

valde att söka på både ”Dementia” och ”Alzheimers disease” för att fånga in så många 

artiklar som möjligt inom området demens. Alzheimers sjukdom är den vanligaste 

demenssjukdomen (Marcusson et al., 2003; Gulman, 2003; Wikkelsø & Wallin, 2006) och 

många artiklar hade "Alzheimers disease" som nyckelord inte "Dementia". Om 

uppsatsförfattarna valt att endast använda sökordet "Dementia" hade artiklar som ingår i 

studien fallit bort och således påverkat resultatet. 

Inklusionskriterierna valdes för att artiklarna skulle vara aktuella. Tretton av sjutton artiklar är 

inte äldre än fem år vilket uppsatsförfattarna tolkar som att forskning inom ämnet är på 

frammarsch. Exklusionskriterierna valdes för att översiktsartiklar inte är en primärkälla. 

Resultatet innehåller studier som innefattar både personer på särskilda boenden och personer 

som bor hemma. Om studier med personer som bor hemma hade exkluderats skulle studien 

sannolikt fått ett annat resultat.  

Uppsatsförfattarna gjorde ett flertal sökningar för att komma fram till relevanta artiklar. 

Flertalet av artiklarna återfanns i flera sökningar vilket uppfattades positivt då 

uppsatsförfattarna ansåg området mättat. Artiklarna som valdes analyserades gemensamt av 

uppsatsförfattarna för att optimera förståelsen och objektiviteten.  

De artiklar som ligger till grund för resultatet var från industriländer med liknande kulturer. 

Resultatet kan ha påverkats positivt eftersom uppsatsförfattarna hade lätt att relatera till 

studierna då länderna har liknande människosyn. Artiklarna var från Sverige, Norge, 

Nederländerna, Storbritannien, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland.  

Uppsatsförfattarna valde enbart artiklar som fick kvaliteten medel eller hög för att säkerställa 

resultatets trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2008). Två artiklar med låg kvalitet 

exkluderades. Det har troligtvis inte påverkat resultatet då innehållet överensstämde med 

övriga artiklar. 
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Kvalitativa studier ger en större förståelse för fenomenet och kvantitativa studier ger en större 

metodologisk tyngd (Polit & Beck, 2008). Resultatet innehåller såväl kvalitativa som 

kvantitativa studier med en tyngdpunkt på kvalitativa studier. Uppsatsförfattarna anser att de 

kvalitativa studierna skapade förståelse för personcentrerad omvårdnad medan de kvantitativa 

studierna var relevanta för frågeställningen gällande BPSD. 

Konklusion 

Resultatet i litteraturstudien visar att det finns åtgärder för att ge en personcentrerad 

omvårdnad och att en personcentrerad omvårdnad minskar BPSD. En personcentrerad 

omvårdnad bör implementeras i all omvårdnad av personer med demenssjukdom på grund av 

den positiva inverkan den har på personer med demens. Uppsatsförfattarna anser att resultatet 

bekräftar Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2010). Vidare anser uppsatsförfattarna att 

personcentrerad omvårdnad bör ha ett större utrymme i utbildning av omvårdnadspersonal.  

Förslag till vidare forskning 

Uppsatsförfattarna anser att prospektiva longitudinella interventionsstudier borde göras med 

syfte att implementera personcentrerad omvårdnad och undersöka dess effekter på såväl 

personen med demens som omvårdnadspersonalen. Fler randomiserade, kontrollerade studier 

behöver göras för att sedan genom metastudier avgöra om personcentrerad omvårdnad är 

evident. 
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