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Abstract 
 
Att se människan bakom sjukdomen är som att lösa en gåta                                                       
- En litteraturbaserad studie om vårdpersonalens erfarenheter av personcentrerad vård vid 
Beteendemässiga och Psykiska Symtom videmens (BPSD). 
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Background: There are around 150.000 people with dementia in Sweden. It is common to suffer 
from BPSD sometime during the course of the disease, which adversely affects the quality of life. 
Symptoms cause impairment to varying degrees, making everyday life difficult to handle 
independently. Person-centered care means seeing the person behind the disease and it is 
necessary to find the cause of behavior and to compensate for loss of function. Knowledge of 
experience of working person-centered is a prerequisite for being able to provide staff with 
necessary support. Aim: To highlight healthcare professionals' experiences of person-centered 
care in BPSD. Method: This is a qualitative literature study based on 12 scientific articles. 
Result: The main themes that emerged were: Own conditions and obstacles, External conditions 
and obstacles and Contradictory feelings at work. With associated subthemes: Seeing the person 
behind the disease, To balance between strategies and routines.To take personal responsibility, 
To have knowledge and experience, Being in need of support and cooperation, To meet 
organizational / environmental factors, To have access to background information, To feel 
success and satisfaction and To feel insufficient and powerless. Conclusion: Several conditions 
that favor dementia care emerged from the results, but there were also factors and obstacles that 
hampered nursing work. Person-centered work practices increase the possibility of well-being for 
all involved. In order to care for people with dementia with a person-centered approach, more 
research in the subject, more resources and in-depth education is required.  
  
Keywords: BPSD, Caring, Dementia, Healthcare experiences, Person-centered Care.  



      
 

 
 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
 
Demenssjukdom är ett växande problem inom såväl hälso- och sjukvården som för samhället i 
stort. Det finns tillgång till symtomlindrande behandling men demenssjukdomar går idag inte att 
bota utan kan innebära ett stort livslångt lidande för de drabbade men även för deras anhöriga 
samt en ständig utmaning för vårdpersonal. De flesta drabbas någon gång under sin 
sjukdomsperiod av beteendemässiga eller psykiska symptom, som till exempel utmanande eller 
avvikande beteende.  Det är viktigt att komma på vad som orsakar symtomen för att kunna lindra, 
förebygga eller minska lidandet. Syftet med denna studie är att beskriva vårdpersonalens 
erfarenheter av personcentrerad vård vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid 
Demenssjukdom (BPSD) och studiens resultat baseras på en sammanställning av 12 kvalitativa 
artiklar.  
 
Resultatet visade att vårdpersonal beskrev egna och yttre förutsättningar och hinder och 
motstridiga känslor i arbetet. Att ha helhetssyn, förståelse och kunskap gentemot personer med 
demenssjukdom underlättar omvårdnaden. Vårdpersonal strävar efter att behandla personer med 
demenssjukdom utifrån det som passar personen och situationen bäst. Att anpassa mötet och se 
människan bortom sjukdomen är en viktig utgångspunkt som resulterar i bättre vårdkvalitet. 
Kunskap och kännedom om tidigare livshistoria är en förutsättning för att lära känna och förstå 
personen och arbeta personcentrerat vid BPSD. Olika strategier och rutiner används som redskap 
för att skapa kontakt och tillgodose behov. Vårdpersonal har erfarenhet och medvetenhet om att 
omvårdnaden av personer med demenssjukdom är komplex och kräver kunskap och tålamod. Det 
ställs stora krav på vårdpersonalens anpassningsförmåga då det som fungerar ena gången, kanske 
inte fungerar gången därpå.  
 
Vårdpersonalens erfarenheter handlade även om behovet av stöd och samarbete, att möta 
organisatoriska miljöfaktorer och ha tillgång till bakgrundsinformation om patienten. Samarbete 
mellan kollegor främjar personcentreringen och bidrar till en förbättrad arbetssituation. 
Svårigheten i att påverka organisatoriska beslut är märkbar och brist på resurser, samarbete och 
förståelse från organisationens sida bidrar till att vårdpersonal får svårt att arbeta personcentrerat. 
Detta tillsammans med vårdpersonalens erfarenheter av hur välfungerande personcentrerad vård 
gynnar arbetet med personer med BPSD skapar motstridiga känslor i arbetet. Vårdpersonalen 
kände sig ibland otillräcklig och maktlös men kunde även känna framgång och tillfredsställelse. 
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Förord 
Att komma i mål med den här studien har varit en utmaning för oss, både praktiskt och 
känslomässigt. Vi har lärt oss mycket om ämnet vi studerat och inte minst mycket om oss själva. 
Vi vill tacka våra familjer och vänner som funnits där med uppmuntran och förståelse och som 
tvingat oss till både välkomna och mindre välkomna (men välbehövliga) avbrott. Vi vill särskilt 
tacka våra barn (Ebba, Jonna & Elias och Aya, Amar & Nadia) för er ovillkorliga kärlek och för 
all glädje och styrka ni gett oss under arbetets gång. Slutligen vill vi tacka vår fantastiska, 
engagerad handledare som pushat, väglett och trott på oss hela vägen – utan dig hade det aldrig 
gått.  
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Inledning 
Vård- och omsorg av personer med demenssjukdom har utvecklats de senaste åren och 
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer inom detta område lyfter fram viktiga omvårdnadsaspekter 
och betydelsen av personcentrerad vård. Enligt Socialstyrelsen (2017a) innehåller riktlinjerna 
rekommendationer om utredning och uppföljning, multiprofessionellt arbete, stödinsatser, 
läkemedelsbehandling och utbildning. Detta har betydelse för fortsatt utveckling av framtidens 
vård och omsorg för personer med demenssjukdom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Eftersom personer med demenssjukdom ofta är sårbara och utsatta har vårdpersonal ett stort 
ansvar i att vårda och lindra lidande och det är därför angeläget att belysa vårdpersonalens 
erfarenhet av personcentrerad vård vid Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid 
Demenssjukdom (BPSD). Att studera vårdpersonalens erfarenheter inom detta område ger en 
ökad förståelse för deras förutsättningar och hinder i bemötandet av personer med 
demenssjukdom vilket används inom professionen som sjuksköterskor och för att stödja 
vårdpersonal på bästa sätt. Det är viktigt eftersom sjuksköterskans ansvar är att aktivt utveckla 
och upprätthålla omvårdnadens värdegrund. 

Bakgrund 
Demens är en förvärvad sjukdom som ger omfattande och bestående nedsättning av psykiska 
funktioner p.g.a. sjukliga förändringar i hjärnan (förtvining av dess nervceller). Det är viktigt att 
kunna diagnostisera demens tidigt och att skilja demens från normalt åldrande och andra 
sjukdomstillstånd hos äldre (Nationalencyklopedin, u.å.). Diagnosen fastställs i första hand 
genom en basal demensutredning som utgörs av flera olika åtgärder ex. intervjuer med anhöriga, 
kognitiva test där ofta bedömningsskalor och mätinstrument används ex. MMSE-SR eller 
RUDAS-S, klocktest och en strukturell hjärnavbildning med datortomografi samt 
blodprovstagning, för att utesluta bristsjukdomar (Socialstyrelsen, 2017a). 

Demenssjukdom 
Enligt Socialstyrelsen (2018a) är demens, som är ett samlingsnamn för ca 100 olika diagnoser, 
en av de vanligaste diagnoserna bland äldre i Sverige. Demenssjukdom räknas inte som en 
normal åldersförändring utan medför bland annat en kognitiv svikt som orsakas av flera olika 
sjukdomar eller symtom. En vanlig indelning av dessa sjukdomar eller symtom är 
primärdegenerativa sjukdomar ex. Alzheimers (60 %), vaskulära demenssjukdomar (30%) och 
sekundära tillstånd (Basun, Skog, Wahlund & Wijk, 2013). Demenssjukdom innebär en nedgång 
i intellektuell kapacitet jämfört med hur personen tidigare varit och påverkar personlighet och 
emotionella funktioner (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2011). Främst påverkas 
funktioner som minne, orienteringsförmåga, exekutiv förmåga, språk och tankeförmåga. 
Intellektuella och känslomässiga symtom vid demenssjukdom leder till svårigheter att klara 
vardagen utan stöd från anhöriga eller vårdpersonal (Marcusson et al., 2011). Demenssjukdom är 
progressiv och i nuläget finns inget botemedel, utan syftet med hälso- och sjukvårdens åtgärder 
är att underlätta vardagen och bidra till en god livskvalitet (Socialstyrelsen, 2017a). Begreppet 
demens förekommer inte längre i DSM-5 kriterierna utan har ersatts av neurokognitiv svikt 
(Basun et al., 2013) men i denna studie används begreppet demens/demenssjukdom.  
 

Internationellt lever idag ca 47,5 miljoner människor med demens och antalet personer med 
demenssjukdom förväntas öka till 75,6 miljoner år 2030 och 135,5 miljoner år 2050 
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(Socialstyrelsen, 2017b).  Det finns ca 130 000 - 150 000 personer i Sverige som lider av någon 
form av demens och risken att insjukna ökar med stigande ålder, nästan hälften av alla över 90 år 
drabbas och antalet äldre förväntas fördubblas fram till år 2050 (Socialstyrelsen, 2018a). 
Demenssjukdom leder till konsekvenser för personer med demenssjukdom i form av riskfaktorer 
och ökad dödlighet och för samhället genom ökade vårdkostnader (Marcusson et al., 2011). 
Åtgärder som är kopplade till vård- och omsorgsrekommendationer generellt ger ökade 
kostnader som förväntas vara bestående även på lång sikt, eftersom åtgärderna medför ett ökat 
resursbehov. Tillsammans omfattar kostnaderna för dessa åtgärder mellan 780–920 miljoner 
kronor (Socialstyrelsen, 2017a).  

BPSD – Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom 
Vanliga svårigheter vid demens är neuropsykiatriska symtom och ungefär 90% av personer med 
demenssjukdom uppvisar dessa någon gång under sjukdomsförloppet (Burshnic, Douglas, & 
Barker, 2018). Detta sammanfattas ofta under begreppet beteendemässiga och psykiska symtom 
vid demens (BPSD) och indelas i: affektiva symtom (depression, mani/hypomani, ångets/oro, 
irritabilitet), psykosymtom (hallucinationer, vanföreställningar, felaktig identifiering), 
hyperaktivitet (psykomotorisk agitation, vandringsbeteende, ropbeteende, sömnstörning) och 
apati (oföretagsamhet, tillbakadragenhet och förlust av intressen) (Basun et al., 2013). BPSD 
beskrivs bl.a vara ett uttryck för ouppfyllda behov (Ervin, Finalyson & Cross, 2012). 
Beteendeförändringar varierar beroende på demenssjukdom och sjukdomsförlopp och behoven 
kan ex. uppstå i samband med situationer där personen med demenssjukdom känner sig utsatt, 
kränkt eller hotad (Skovdahl & Kihlgren, 2011). Beteendemässiga eller psykiska symtom orsakar 
stort lidande och minskad livskvalitet för personer med demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2017a). 
Att ta hand om personer med demenssjukdom är en utmaning där hänsyn behöver tas till 
medicinska, kognitiva och beteendemässiga aspekter och till att varje person är unik (Burshnic et 
al., 2018).  

BPSD identifieras som en primär svårighet vid omvårdnad av äldre med demenssjukdom (Ervin 
et al., 2012). Den demenssjuka personens tidigare personlighet, fysisk och psykosocial miljö, 
samt vårdpersonalens kompetens och förhållningssätt har betydelse för på vilket sätt BPSD 
uttrycks (Skovdahl et al., 2011). Det är vanligt att symtomen behandlas med läkemedel trots att 
det kan medföra hälsorisker för personer med demenssjukdom och trots att en stor del av 
omvårdnaden vid BPSD handlar om personcentrerad vård (Lövheim, Sandman, Kallin & 
Karlsson, 2007) och inte medicinska åtgärder (Omelan, 2006). Förväntad minskad användning 
av antipsykotiska läkemedel vid BPSD förutsätter andra insatser och ändringar i arbetssätt. Detta 
kan bland annat omfatta regelbunden uppföljning och utvärdering vid BPSD som också återfinns 
bland Socialstyrelsens centrala rekommendationer (Socialstyrelsen, 2017a). 

Omvårdnadens betydelse för att hantera och förebygga BPSD 
Omvårdnadens mål är att främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa samt lindra lidande 
och verka för ett fridfullt och värdigt avslut av livet, med hänsyn till kulturell bakgrund, ålder, 
kön och sociala villkor. Vårdpersonalens etiska förhållningssätt ligger till grund för värderingar 
och syn på omvårdnad. Maktförhållandet i omvårdnadsrelationen bör balanseras för att uppnå 
delaktighet, trygghet och respekt (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016a). Vårdpersonalen har en 
betydelsefull roll för att bl.a. uppmuntra och stödja personer med demenssjukdom i val och 
önskemål samt visa empati för deras känslor. Fokus ska vara på att uppmuntra återstående 
känslomässiga och kognitiva förmågor samt deltagande i betydelsefulla aktiviteter istället för 
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förluster (Burshnic et al., 2018). För att nå en god demensvård behöver vårdpersonalen skapa en 
tillitsfull och trygg relation tillsammans med personer med demenssjukdom och dess anhöriga 
samt skapa förutsättningar för kommunikation och förståelse.  

Omvårdnaden av personer med demenssjukdom handlar om att hitta sätt att nå fram till 
personen. För att lyckas krävs förutom ett gott bemötande och en god omsorg, en tydlig struktur i 
omvårdnaden och goda kunskaper om demenssjukdomar (Ekman, 2008). BPSD-registret som är 
ett kvalitetsregister och ett arbetsverktyg uppbyggt enligt strukturen observation, analys, åtgärd 
och uppföljning kan vara ett stöd i denna process (BPSD-registret, 2018). En fungerande relation 
möjliggör att personer med demenssjukdom kan ha en aktiv roll i den egna omvårdnaden 
(Burshnic et al., 2018).  

Vårdpersonal och teamarbete 
Hälso- och sjukvårdsvårdpersonal ska ta eget personligt ansvar för hur arbetet utförs och genom 
yrkesansvar arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet för att ge korrekt och omsorgsfull 
vård. En förutsättning för en patientsäker vård är att vårdpersonalen har en hög kompetens, till 
exempel som legitimerad eller på annat sätt förvärvad kompetens genom praktisk 
yrkesverksamhet eller fortbildning. Definitionen av hälso- och sjukvårdsvårdpersonal innebär att 
ha legitimation eller särskilt förordnande, biträda legitimerad eller särskilt förordnad 
vårdpersonal i vården av en patient på olika vårdinrättningar. Lagstiftningen ställer främst krav 
på hur arbetsuppgifter ska utföras, inte på vem som utför dem (Socialstyrelsen, 2018b).                           

En persons demenssjukdom kommer efterhand att kräva ett ökat vårdbehov och fler stödinsatser, 
vilket inte en enskild vårdpersonal eller yrkesgrupp klarar av utan det krävs ett helt teams 
samlade kompetens. All vårdpersonal som deltar i teamet ska betraktas som lika viktiga då olika 
yrkesgrupper har olika kunskap och synsätt på hur problem kan lösas. Ett välfungerande team 
känner yrkesstolthet, värdesätter olika professioners kompetens och yrkesidentitet samt 
accepterar ett teams olikheter och flexibla arbetssätt (Skog, 2013). Det multiprofessionella 
teambaserade arbetssättet bidrar till ett helhetsperspektiv inom vård- och omsorg och 
rekommenderas till personer med demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2017a). 

Sjuksköterskans ansvar 
Det är sjuksköterskan som ansvarar för och leder omvårdnadsarbetet vilket innebär att 
självständigt, i teamsamverkan och i partnerskap med personer med demenssjukdom och 
närstående identifiera vad hälsa betyder samt främja hälsa för den enskilda personen genom att 
bedöma, diagnostisera, planera, genomföra och utvärdera omvårdnaden (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnadskompetensen i 
vårdpersonalteamet. För välfungerande team krävs förmåga att systematiskt initiera, prioritera 
och samordna teamet utifrån rådande behov samt säkerställa nödvändig informationsöverföring. 
Därutöver har sjuksköterskan en ledande roll i att planera, konsultera och samverka med andra 
yrkeskompetenser för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan och kommunicera med 
alla medarbetare på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017).  

Enligt Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ansvarar sjuksköterskan för att det finns rutiner 
att kontakta läkare och övrig vårdpersonal när patientens tillstånd kräver det samt att endast 
delegera vårduppgifter till annan vårdpersonal om dessa kan utföras på ett patientsäkert sätt. Om 
en person har eller riskerar att drabbas av allvarlig vårdskada finns skyldighet att anmäla detta 
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till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Patientlagen (SFS 2014:821) stärker och tydliggör 
patientens ställning med syfte att främja integritet, självbestämmande och delaktighet och utifrån 
detta är sjuksköterskans ansvar att aktivt vara delaktig i och engagera sig för vårdutveckling när 
det gäller bl.a. arbetssätt, bemötande och kommunikation som ökar kvaliteten. 

Personcentrerad vård 
Både internationellt och nationellt har personcentrerad vård vuxit fram som en beskrivning av 
god och humanistisk omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016c). Personcentrerad vård 
innebär ett skifte från en modell där patienten ses som ett passivt mål för en medicinsk insats till 
en modell där ett mer avtalsmässigt arrangemang görs som involverar patienten som en aktiv del 
i sin vård och beslutsprocess (Ekman et al., 2011). Personcentrering vägleder vårdpersonalen i 
praktiska handlingar som medmänniska och yrkesperson och innebär ett partnerskap mellan 
patienter/närstående och de professionella inom vård, omsorg och rehabilitering enligt GPCC 
(Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet, 2017).  

Omvårdnad vid demenssjukdom bör vara personcentrerad och omfatta fyra huvudpunkter: 
reflektion över vårdmiljön, behandla demenssjuka personer individuellt, se på världen från de 
demenssjuka personernas perspektiv och skapa en social och tillåtande miljö som främjar 
välbefinnande (Law, Patterson, & Muers, 2017). För att den personcentrerade vården ska kunna 
fungera optimalt krävs att hela organisationen fokuserar på och prioriterar detta arbetssätt (Stein-
Parbury, Chenoweth, Jeon, Brodaty, Haas, & Norman, 2012). Ledningens ansvar är att skapa 
nödvändiga förutsättningar för att möjliggöra utvecklings- och förbättringsarbete i den dagliga 
omvårdnaden (Wijk, 2013). Arbetsplatskulturen måste präglas av vilja att tillgodose behov hos 
såväl patienter, vårdpersonal och ledning. Beslutsfattande bör vara en ömsesidig process för att 
främja och stödja lärande och ledarskapsförmåga. Ledande kvaliteter och handlingar är 
nödvändiga faktorer för att vårdpersonalen ska kunna prestera sitt bästa för en god vårdkvalitet 
(Stein et al, 2012). Varje möte är unikt och behöver anpassas efter patientens behov och 
förutsättningar. Två experter möts på lika villkor – vårdpersonalen är expert på det kliniska, 
patienten är expert på sig själv. Centralt i varje möte är att ge patientens unika berättelse 
utrymme, lyssna och handla därefter (Socialstyrelsen, 2015).  

Personcentrerad vård kräver att vårdpersonalen bjuder in personer med demenssjukdom som 
medskapare, vilket sker utifrån ett etiskt förhållningssätt och människosyn som bygger på den 
personcentrering som vägleder vårdpersonalens handlingar (Svensk sjuksköterskeförening, 
2016b). En helhetsbedömning av BPSD är första steget till att förstå vad dessa symtom indikerar 
så att omvårdnaden kan bli anpassad och personcentrerad. Noggrann beteendeanalys kan 
identifiera utlösande faktorer eller sammanhang som bör justeras för att minska sannolikheten för 
dessa omständigheter. Vilken aspekt av symtomet som är mest störande för personer med 
demenssjukdom ska bedömas och vårdpersonalen behöver arbeta utifrån individuellt 
skräddarsydda behandlingsstrategier (Molony, Kolanowski, Van Haitsma och Rooney, 2018). 
Genom att arbeta personcentrerat kan samhällets resurser användas mer effektivt, då det visat sig 
att vårdtider kortas, patienttrygghet ökar och medicinska komplikationer minskas (GPCC, 2017).  

Målet med personcentrerad vård är att synliggöra hela personen och prioritera tillgodoseende av 
andliga, existentiella, sociala och psykiska behov i lika hög utsträckning som fysiska behov 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2016c). Personcentrerad vård ger bättre behandlingsresultat, 
livskvalitet och vårdtillfredsställelse (Burshnic et al., 2018). Detta är särskilt viktigt och positiv 
för personer med demenssjukdom eftersom det leder till minskat beteendeproblem, minskat 
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behov av medicinering och ett förbättrat humör vilket enligt Socialstyrelsen (2017a) kan lindra 
symtom och till viss del kompensera för den funktionsnedsättning som demenssjukdomen 
medför. 

 

Problemformulering 
Demenssjukdom är en växande folksjukdom som leder till ett ökat samhällsproblem. Personer 
med demenssjukdom drabbas av sjukdomar som inte kan botas utan enbart lindras genom 
symtomatisk behandling. Det är vanligt förekommande med beteendemässiga och psykiska 
symtom vid demenssjukdom vilket kan leda till problematiska situationer där såväl personer med 
demenssjukdom, omgivningen som vårdpersonal drabbas. Att arbeta med personer med 
demenssjukdom är en utmaning där vårdpersonalens roll är att förebygga och hantera BPSD 
genom personcentrerad vård. Sjuksköterskan har en ledande och stödjande roll att främja god 
vård enligt lagar och styrdokument. När vårdpersonalen saknar förmåga att tolka och förstå 
BPSD leder det till att beteenden problematiseras, orsaken och personen bakom 
demenssjukdomen ”glöms bort”. Om kunskap om och betydelsen av vad som är specifikt för 
olika demenssjukdomar, personcentrerad vård och bemötande saknas, kan omvårdnaden 
påverkas negativt.  

Det behövs en ökad förståelse för vårdpersonalens erfarenhet av personcentrerad vård vid BPSD, 
vilket är en förutsättning för att sjuksköterskan, som har både ett omvårdnads- och 
arbetsledaransvar, ska kunna bidra till en god vård och omsorg av personer med demenssjukdom. 

Syfte 
Syftet var att belysa vårdpersonalens erfarenhet av personcentrerad vård vid beteendemässiga 
och psykiska symtom vid demens (BPSD).  
Metod 
Litteraturstudien är analys av kvalitativ forskning beskriven av Friberg (2012) och var användbar 
då studiens fokus var förståelse för vårdpersonalens erfarenheter. Genom analys av befintlig 
forskning skapades en ny helhet som gav en sammansatt kunskap kring vårdpersonalens 
erfarenheter av personcentrerad vård vid demens med tanken att den förståelsen, utifrån 
sjuksköterskans kompetensområde, kan vara användbar för att stödja vårdpersonalen i det 
kliniska arbetet (Friberg, 2012).  
Litteratursökning  
Specifika sökningar gjordes kring vårdpersonalens erfarenhet av personcentrerad vård vid BPSD. 
Där användes sökorden: BPSD or behavioural and psychological symptoms of dementia, 
dementia, attitude of health personnel, patient centred care, person centred care och BPSD. I 
den andra och slutliga omgången av egentlig informationssökning (Östlundh, 2012) användes 
databaserna Cinahl, PubMed, Psycarticle och PsycInfo.                                                          

Systematiska sökningar som presenteras i tabeller under bilaga I (Söktabeller) resulterade i åtta 
artiklar, varav fem från två olika sökningar i Cinahl och tre från en sökning i PubMed. Olika 
söktekniker och kombinationer av sökord testades. För ett bra resultat är det viktigt att lägga in 
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ett sökord i taget, komplettera med nya och slutligen kombinera dessa (Östlundh, 2012). 
Sökningar med ämnesord provades för att ge ett mer träffsäkert resultat. Ämnesorden skiljer sig 
åt mellan olika databaser och att avgränsa sökord med AB kan ge träffar där ordet förekommer i 
artiklar i andra sammanhang, än man tänkt sig (Östlundh, 2012), vilket upptäcktes under 
urvalsprocessen. Trunkering användes på några sökord för att få med olika böjningar av ordet, 
vilket ger bredare sökning. De två booleska operatorerna AND och OR användes för att 
bestämma vilket samband de olika sökorden har till varandra. För att koppla ihop två sökord 
användes AND och OR användes för att få med synonymer (Östlundh, 2012). För att hitta 
ytterligare relevanta artiklar gjordes en sekundärsökning genom att använda delar av sökord som 
återfanns i en studie som bedömdes relevant, till en ny systematisk sökning i Cinahl. Då 
användes, förutom tidigare använda sökord, även sökorden nurs*, experienc* och qualitative. 
Sekundärsökningar är enligt Östlundh (2012) ett nödvändigt sätt för att få fram ett bra 
slutresultat, spara tid i sökprocessen och för att inte missa bra litteratur. Även denna sökning 
presenteras i tabell under bilaga I (Söktabeller) och resulterade i två valda artiklar. I 
referenslistan på ovan nämnda studie fanns två artiklar som fångade intresse, vilka söktes fram 
på osystematiskt vis. Båda två inkluderades då de gav mervärde till studien. Samtliga sökningar i 
Cinahl har avgränsats till peer reviewed och Engelska, de två första också med årsintervall 2008-
2018 medan sekundärsökningen avgränsades med 2015 - 2018 för att spara tid och få fram nyare 
forskning. Sökningen i PubMed har avgränsats med Abstract, Engelska och senaste 10 år.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Urval 
Studiens artikelurval begränsades utifrån inklusions- och exklusionskriterier beskrivet i Polit och 
Beck (2017). Inklusionskriterierna som valdes var att artiklarna skulle vara peer reviewed, ha 
abstract, vara empiriska och kvalitativa, skrivna på engelska och med årsintervall 2008-2018 och 
uppnå kvalitetsgrad I eller II. Artiklar som motsvarade syftet och utgick från vårdpersonalens 
perspektiv och eller artiklar där det kunnat utläsas vilka upplevelser som härrör till 
vårdpersonalen inkluderades. Valda artiklar innehöll erfarenheter från vårdpersonal inom olika 
yrkeskategorier men med kriterium att vårdpersonalen på något sätt var involverad i den dagliga 
omvårdnaden. Ingen avgränsning gjordes utifrån vilken vårdkontext vårdpersonal arbetade i eller 
i vilket land studierna gjorts. Exklusionskriterier var artiklar som inte var granskade, och 
pilotstudier. Totalt har 12 kvalitativa artiklar inkluderats, samtliga artiklar har kvalitetsgranskats 
enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).                                                                        

I denna studie tolkas vårdpersonal utifrån personer oavsett yrkeskategori d.v.s. vårdbiträden, 
undersköterskor och sjuksköterskor, som på något sätt är direkt involverad i omvårdnaden av 
personer med demenssjukdom.  

Analys 
Analysen genomfördes efter Fribergs (2012) 5-stegsmodell vilket innebär att i steg ett läsa 
studierna i sin helhet med fokus på resultat. Detta ska göras med öppenhet och följsamhet för att 
få en känsla för vad det handlar om. I denna studie lästes inkluderade artiklar med fokus på 
resultatdelen igenom upprepade gånger både enskilt och gemensamt för att få större förståelse 
för innehållet. I steg två identifierades nyckelfynd i varje artikels resultat genom att bearbeta 
texten och studera befintliga teman och underteman. Båda författarna gick igenom artiklarnas 
resultat för att inget viktigt skulle förbises. Allt som motsvarade syftet ströks under av var och en 
och sedan byttes artiklar med varandra. I steg tre gjordes gemensamt en sammanställning av 
varje artikel och dess resultat genom understrykningar. Detta gjordes genom post-it lappar i olika 
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färg till varje artikel. För extra säkerhet markerades varje artikel med ett specifikt nummer och 
varje tillhörande post-it lapp märktes med motsvarande nummer samt sidnummer. Steg fyra 
innebar att relatera de olika studiernas resultat till varandra. När allt som motsvarande syftet var 
överflyttat till respektive post-it lapp sorterades dessa utifrån likheter och skillnader för att sedan 
sammanföras i grupper som passade ihop. I steg fem formulerades en beskrivning med grund i 
nya teman. Utifrån det skapades nya övergripande teman och underteman som presenteras i 
tabell 1 (Översikt av teman och underteman). 

Resultat 
Analysen resulterade i tre teman och nio underteman utifrån vårdpersonalens erfarenheter av 
personcentrerad vård vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD). 

  

 Tabell 1: Översikt av teman och underteman. 

Teman Underteman 

 

Egna förutsättningar och hinder                  Att se människan bakom sjukdomen   
                                                                         Att balansera mellan strategier och rutiner  
                                                                         Att ta personligt ansvar 
                                                                         Att ha kunskap och erfarenhet   

 

Yttre förutsättningar och hinder                  Att vara i behov av stöd och samarbete 
                                                                         Att möta organisatoriska/miljöfaktorer 
                                                                         Att ha tillgång till bakgrundsinformation  

 

Motstridiga känslor i arbetet                        Att känna framgång och tillfredställelse   
                                                                         Att känna sig otillräcklig och maktlös 

                                                                      

                                                                        

 
Egna förutsättningar och hinder 
Temat har följande underteman: Att se människan bakom sjukdomen, Att balansera mellan 
strategier och rutiner, Att ta personligt ansvar och Att ha kunskap och erfarenhet. Temat egna 
förutsättningar och hinder beskriver erfarenheter hos vårdpersonal inom demensvård. 
 
Att se människan bakom sjukdomen  
Vårdpersonal behövde lära känna personer med demenssjukdom för att få förståelse för deras 
utmanande beteenden (Eldh, Zijpp, McMullan, McCormack, Seers & Rycroft-Malone, 2016; 
Scales, Baileys, Middleton & Schneider, 2017; Scerri, Innes & Scerri, 2015) och strävade efter 
att ta reda på vem personerna med demenssjukdom varit och vad som format dem som individ 
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för att bättre kunna tillgodose behoven (Scales et al., 2017).  Genom att ha förståelse för 
personerna som de vårdade fick vårdpersonalen även en större insikt i att demenssjukdom var ett 
enormt lidande, men att se den unika människan bakom svaghet och dysfunktion var som att 
försöka knäcka en kod (Eldh et al., 2016). För att arbeta personcentrerat på ett ansvarsfullt sätt 
behövde vårdpersonalen se personen med demenssjukdom som värdefull, respektera dennes 
upplevelse, inte vara dömande och hela tiden se personen ur ett helhetsperspektiv (Smythe, 
Bentham, Jenkins & Oyebode, 2015). Situationen för personer med demenssjukdom skiljer sig 
från andra sjuka människors situation och att lära känna, betrakta och förstå deras lidande och 
olika beteende var avgörande för att möjliggöra ett individanpassat och respektfullt möte (Scales 
et al., 2017).  
 
Att balansera mellan strategier och rutiner           
Personcentrerat förhållningssätt handlade om att hitta fungerande strategier för att individanpassa 
och tillgodose personer med demenssjukdoms fysiska, psykiska och sociala behov vilket 
underlättade fortsatt vård eftersom personerna blev gladare, lugnare och mer öppna (Colomer & 
Vries, 2016). Personcentread vård gynnades av ett fungerande samspel och av att personer med 
demenssjukdom bemöttes med respekt och uppskattning, istället för att utsättas för alltför stora 
krav (Ericson-Lidman, Larsson & Norberg, 2014). Vårdpersonal upplevde besvärliga situationer 
vid BPSD som svåra men hanterade dessa genom att använda lämpliga strategier, ex distrahera 
och inte konfrontera för att förutse och förebygga problem eller genom att gå ifrån och 
återkomma när situationen lugnat sig (Ericson-Lidman et al., 2014; Qazi, Spector & Orrell; 
Scerri et al., 2015). I försök att skydda från verkligheten, lindra oro och lidande användes vita 
lögner som att inte korrigera eller påpeka fel (Edberg, Bird, Richards, Woods, Keelye & Davis-
Quarrell, 2008; Qazi et al., 2010; Van Wyk, Manthorpe & Clark, 2017). Flexibilitet och att tidigt 
identifiera och förhindra faktorer som triggade BPSD var ett betydelsefullt strategiskt arbetssätt 
(Qazi et al., 2010). Beteendebedömning, stödplaner, uppföljning och dokumentation vid BPSD 
om tillvägagångssätt som tidigare fungerat eller misslyckats, bakgrundsinformation och 
nuvarande situation underlättade informationsutbytet mellan vårdpersonalen och gjorde det 
lättare att stödja personer med demenssjukdom (Cleary & Doody, 2016; Kolankowski, Haitsma, 
Penrod, Hill & Yevchak, 2015).  
 
Vårdpersonal med förmåga att anpassa röstläge och ton lyckades ofta kommunicera detta på ett 
bra sätt vilket kunde minska förvirring och agitation hos personen med demens, samt ibland helt 
förhindra utmanande beteende (Colomer et al., 2016; Qazi et al., 2010; Scerri et al., 2015). 
Beröring, ögonkontakt och eget positivt ansiktsuttryck var viktigt att använda vid icke-verbal 
eller begränsad kommunikation hos personer med demenssjukdom liksom att tolka 
ansiktsuttryck (Colomer et al., 2016; Ericson-Lidman et al., 2014). För att lyckas nå fram till 
varje person försökte vårdpersonalen involvera personer med demenssjukdom i meningsfulla, 
trevliga och avledande aktiviteter, såväl spontana som organiserade (Qazi et al., 2010; Scales et 
al., 2017) samt att använda mer anpassade metoder till exempel sensorisk stimulering som 
massage eller musik (Lykkeslet, Gjengedal, Skrondal & Storjord, 2014). Regelbundna rutiner 
och kontinuitet hos vårdpersonalen var viktigt eftersom erfaren vårdpersonal arbetade lugnt, 
tålmodigt och metodiskt, vilket krävdes för att hantera BPSD (Lykkeslet et al., 2014; Qazi et al., 
2010; Scerri et al., 2015).  
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En långsam omsorg underlättade för personer med demenssjukdom att fatta vardagliga beslut 
och delta i egenvård. Det krävdes balans mellan att organisera dagen med hänsyn till både 
personliga önskemål och medicinska behov (Scales et al., (2017). Ett fåtal vårdpersonal ansåg att 
fysiska begränsningsåtgärder kunde vara användbara och vissa tyckte även att medicinering 
skulle användas vid BPSD medan andra menade att medicinering enbart borde prövas som en 
sista utväg när allt annat misslyckats (Qazi et al., 2010; Van Wyk et al., 2017).  
 
Att ta personligt ansvar 
Vårdpersonalen strävade efter att vårda personer med demenssjukdom på ett kvalificerat sätt 
genom ett bra bemötande och försök att lindra lidande och förbättra livskvaliteten (Edberg et al., 
2008; Lykkeslet et al., 2014; Smythe et al., 2015). De föredrog och engagerade sig i att personer 
med demenssjukdom skulle vårdas utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och hade förståelse 
för att det innebar ett stort ansvar i att stödja deras personlighet (Cleary et al., 2016; Scales et al., 
2017). Vårdpersonal ansåg att det var deras skyldighet att ta individuellt ansvar för sina 
omvårdnadshandlingar och var medvetna om att de kunde påverka hela dagen för personer med 
demenssjukdom (Eldh et al., 2016). Engagerad vårdpersonal med äkta intresse spenderade mer 
tid med personer med demenssjukdom och lärde känna dem väl vilket skapade positiva 
upplevelser (Scerri et al., 2015). Vårdpersonal med höga krav förväntade sig mycket av sig 
själva och av kollegor när det gällde personcentrerad vård och framstod ofta som positiva 
förebilder (Smythe et al., 2015).  
 
Moraliskt ansvar innebar att vårdpersonal ibland behövde bortse från regler som mer begränsade 
än främjade personcentrering. Det var vårdpersonalens egenansvar att arbeta lugnt och tillåta 
omvårdnaden att ta nödvändig tid och att kunna gå utöver rutinmässiga arbetsuppgifter för att 
tillgodose personer med demenssjukdoms välbefinnande (Lykkeslet et al., 2014; Scerri et al., 
2015). 
 
Att ha kunskap och erfarenhet 
Omvårdnad av personer med demenssjukdom ansågs komplext och att vårdpersonal hade 
kunskap och färdigheter som kommunikation, empati, tillförlitlighet, flexibilitet, vänlighet och 
tålamod var särskilt viktigt vid personcentrerad vård vid BPSD (Colomer et al., 2016). Erfaren 
vårdpersonal förstod att BPSD var ett uttryck för personer med demenssjukdoms svårighet att 
anpassa sig till sina egna förändringar. Detta sågs inte som ett hinder i arbetet utan vårdpersonal 
förstod att beteendet var utom personer med demenssjukdoms, kontroll (Cleary et al., 2016). 
Vårdpersonal med specialistkompetens ansågs ha fördel av resonemang, 
problemlösningsförmåga och observationsförmåga. De kunde identifiera samband och 
riskbedömningar vilket var en viktig färdighet vid personcentrerad vård (Smythe et al., 2015). 
Vårdpersonal som tillbringade mycket tid med personer med demenssjukdom och involverades i 
personlig vård och observationer utvecklade en skicklighet i att se beteendeförändringar (Cleary 
et al., 2016; Colomer et al., 2016; Edberg et al., 2008; Ericson-Lidman et al., 2014; Smythe et 
al., 2015). Tillgång till workshops, utbildning och allmän information om beteendeutmaningar 
och tillvägagångssätt ansågs vara till hjälp och gjorde vårdpersonalen mer insiktsfull och tolerant 
(Cleary et al., 2016; Qazi et al., 2010; Scales et al., 2017). Vårdpersonal uttryckte dock ett behov 
av mer specifika kunskaper om BPSD och hur anhöriga hanterat beteendet tidigare (Kolanowski 
et al., 2015; Smythe et al., 2015) och önskade därför vidareutbildning (Cleary et al., 2016; 
Colomer et al., 2016; Ericson-Lidman et al., 2014).  
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Erfarenhet värdesattes mer än utbildning av en del vårdpersonal som menade att de lärt sig 
genom att arbeta med personer med demenssjukdom (Qazi et al., 2010). Viss vårdpersonal tyckte 
att vårdförmågan var naturlig medan andra hade inställningen att det krävdes färdighet och 
kompetens. Inbyggd färdighet för personcentrerad vård visade sig genom att vårdpersonal som 
aldrig fått utbildning i personcentrerad vård kunde vara fantastisk i arbetet medan andra som fått 
utbildning inte kunde praktisera detta arbetssätt. Vårdpersonal som ville få gjort arbetet så snabbt 
som möjligt betraktades som negativa förebilder vilket gjorde det omöjligt för kollegor att lära 
sig och få kunskap om personcentrerad vård. Färdigheter lärdes bäst på arbetet genom förebilder 
som att ha erfaren och kompetent vårdpersonal att se upp till (Smythe et al., 2015). 
 
 
Yttre förutsättningar och hinder 
Temats underteman är: Att vara i behov av stöd och samarbete, Att möta 
organisatoriska/miljöfaktorer och Att ha tillgång till bakgrundsinformation. Temat yttre 
förutsättningar och hinder beskriver vårdpersonalens erfarenhet av vad som försvårar och 
förenklar omvårdnaden av personer med demenssjukdom.  

Att vara i behov av stöd och samarbete 
Det var centralt att förmedla, personer med demenssjukdoms, vanor, rutiner och vad som bäst 
fungerar till övrig vårdpersonal i ett tidigt skede, för att kunna förebygga och avleda förändrat 
beteende (Scales et al., 2017). När vårdpersonalen delade informationen mellan olika 
yrkesgrupper och hade öppna diskussioner om personer med demenssjukdoms historia främjades 
vårdarbetet och bidrog till att personcentrera vården, genom att synliggöra dem som unika 
människor (Scales et al., 2017). Vårdpersonal som reflekterade med kollegor gavs förutsättningar 
att förenkla det vardagliga arbetet. Att aktivt överlämna rapport inför skiftbyte främjade 
samarbetet i arbetsgruppen (Scales et al., 2017; Smythe et al., 2015). Ömsesidigt stöd mellan 
kollegor möjliggjorde, genom arbetstillfredsställelse och samhörighet, personcentrering och 
gynnade arbetssituationen och vårdpersonalens stresshantering. Att ringa kollegor för att 
diskutera arbetet och specifika händelser var ett sätt att avlasta sig och ge varandra stöd (Cleary 
et al., 2016; Smythe et al., 2015).  

Vårdpersonal fann multiprofessionellt team som ovärderligt och fick mycket stöd från 
specialister inom demensområdet kring tankar och bemötande i omvårdnad av personer med 
demenssjukdom (Cleary et al., 2016). 

Att möta organisatoriska/miljöfaktorer 
Vårdpersonalen förstod nödvändigheten i att personer med demenssjukdom behövde flyttas, 
exempelvis från hemmet till särskilt boende, men erfor att det blev svårt för personer med 
demenssjukdom att hantera nya miljöer och ny vårdpersonal. Vårdpersonalen fick i vissa fall 
följa med mellan olika vårdkontexter. Det gjordes en slags inskolning för att underlätta flytten 
och lindra lidandet (Cleary et al., 2016). Organisatoriska faktorer som tid och begränsningar i 
bemanningen hindrade vårdpersonal att tillgodose personer med demenssjukdoms behov 
(Colomer et al., 2016). För att möjliggöra positiva vårdmöten krävdes organisatoriskt stöd. 
Uteblivet eller dåligt stöd, brist på resurser, vårdpersonal och tid påverkade vården negativt 
(Qazi et al., 2010; Scales et al., 2017; Scerri et al., 2015; Smythe et al., 2015).  
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Begränsningar i personcentrering förekom när ledning och vårdpersonal hade olika åsikter om 
regler och dagliga rutiner. Vårdpersonal menade att demensvård inte prioriterades när chefer inte 
involverades i omvårdnaden och därför saknades uppfattningar om vad som verkligen behövdes 
(Scales et al., 2017). Vårdpersonalen upplevde svårigheter i att påverka organisatoriska beslut 
och personcentrerat arbetssätt undergrävdes på grund av täta ledarskapsförändringar, vilket blev 
negativt för vårdkvalitén (Qazi et al., 2010; Scales et al., 2017). Vårdpersonal kände sig 
åsidosatta och inte lyssnade på när de tog upp brister i arbetsmiljön och hade erfarenhet av att 
bemötas respektlöst, när de påtalade dessa brister. Otydliga yrkesgränser/ansvarsområden, inget 
samarbete eller gemensam förståelse orsakade dålig arbetsmiljö och gjorde det svårt att arbeta 
personcentrerat (Scales et al., 2017; Smythe et al., 2015).   

Att ha tillgång till bakgrundsinformation 
För att kunna ge god vård fanns det behov av kunskap om personer med demenssjukdoms 
bakgrund, vilket gav ökad förståelse för BPSD (Colomer et al., 2016; Qazi et al., 2010).  
Tillgång till aktuell och historisk medicinsk information samt information om funktionell 
förmåga, smärtproblematik och eventuella diagnoser behövdes för att kunna göra en 
beteendebedömning (Kolankowski et al., 2015). Personcentrerad vård underlättades om 
informationen kring personens familjehistoria, nuvarande dagliga rutiner och preferenser gavs så 
tidigt som möjligt, gärna innan inflyttning till särskilt boende, eftersom personlig kunskap var av 
stor vikt för att främja delaktigheten i omvårdnaden (Kolankowski et al., 2015). Vårdpersonalen 
ansåg att anhöriga var betydelsefulla eftersom de hade en viktig roll i att delge relevant 
information för att kunna stödja personer med demenssjukdoms funktionsförlust (Kolankowski 
et al., 2015; Scerri et al., 2015). När anhöriga saknades gav det konsekvenser för både personer 
med demenssjukdom och för vårdpersonalen (Kolankowski et al., 2015).  

Anhörigas brist på insikt och okunskap om demenssjukdom utgjorde också en svårighet. 
Vårdpersonalen menade att en del anhöriga levde i förnekelse, hade inte accepterat 
demensdiagnosen och var inte hjälpsamma i att delge bakgrundsinformation vilket resulterade i 
missförstånd, konflikter och en ansträngd relation till vårdpersonalen (Colomer et al., 2016; 
Edberg et al., 2008; Kolankowski et al., 2015). För lite information om personer med 
demenssjukdoms levnadshistoria försvårande arbetet och gav vårdpersonal skuldkänslor, om de i 
efterhand fick tillgång till information som skulle kunna påverkat omvårdnaden mer positivt. 
Denna information, om den kom tidigare, kunde haft betydelse för genomförandet av 
personcentrerad vård (Edberg et al., 2008; Van Wyk et al., 2017). En fungerande relation mellan 
anhöriga och vårdpersonal främjade personcentrerad vård och ledde till positiva upplevelser för 
både vårdpersonalen, anhöriga och för personerna med demenssjukdomen (Scerri et al., 2015). 

Motstridiga känslor i arbetet 
Temat har följande underteman: Att känna framgång och tillfredställelse i arbetet och Att känna 
sig otillräcklig och maktlös. Känslor är ett tema som beskriver vårdpersonalens olika känslor i 
det personcentrerade arbetet med personer med demenssjukdom.  

Att känna framgång och tillfredställelse 
Starka band mellan vårdpersonal och personer med demenssjukdom underlättade att möta 
förväntningar och önskningar, vilket gav vårdpersonalen en tillfredställande känsla (Eldh et al., 
2016; Smythe et al., 2015). Omvårdnaden av personer med demenssjukdom beskrevs som en 
positiv upplevelse, något speciellt som gav mycket tillbaka och skapade en känsla av stolthet och 
glädje (Edberg et al., 2008; Ericson-Lidman et al., 2014; Smythe et al., 2015).  
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Välinformerad och insatt vårdpersonal kände tillfredställelse i arbetet (Van Wyk et al., 2017). 
Vårdpersonal med egen erfarenhet av maktlöshet, utsatthet eller beroendeställning hade lättare 
att känna empati för de personer med demenssjukdom som befann sig i en liknande situation och 
använde den erfarenheten som motivation (Eldh et al., 2016). 

Att känna sig otillräcklig och maktlös 
Vårdpersonal blev besvikna när de hamnade i svåra situationer med personer med 
demenssjukdom. Brist på tålamod, tid och underbemanning gjorde arbetssituationen komplex, 
stressig och utmanande och skapade känsla av maktlöshet, eftersom det blev svårt att utföra 
aktiviteter och tillgodose allas behov (Ericson-Lidman et al., 2014; Smythe et al., 2017). 
Vårdpersonalen hade svårt att balansera personer med demenssjukdoms känslomässiga och 
fysiska välmående, hur de än gjorde så blev det fel (Edberg et al., 2008).  

När kunskap om BPSD saknades förstod inte vårdpersonalen att det var ett uttryck för ett 
ouppfyllt behov. Det gjorde det svårt för dem att tolka behov, lindra lidandet och ge tröst 
(Edberg et al., 2008; Smythe et al., 2015). Vårdpersonalen ansåg att lidandet från 
demenssjukdom var ovärdigt och innebar förlust av värdighet och integritet (Ericson-Lidman et 
al., 2014). Vårdpersonalen visste hur problemen skulle lösas men det var svår att genomföra 
p.g.a. att de kände sig orkeslösa, överbelastade och hade brist på känslomässig styrka (Edberg et 
al. 2008).  

Diskussion 
Metoddiskussion 
Syftet var att belysa vårdpersonalens erfarenheter, därför gjordes studien utifrån kvalitativ 
metod, vilket enligt Friberg (2012) passar bra för att jämföra likheter och skillnader och skapa en 
ny helhet. Trots försök att leta efter och använda relevanta sökord och tänkbara synonymer 
upplevdes det svårt att göra träffsäkra sökningar. Ett par sökningar gjordes med ”attitude of 
health personnel” som är ett bredare sökord för vårdpersonalens inställning, men flera artiklar 
valdes bort eftersom vårdpersonalens synvinkel framstod som otydlig. Både ”patientcentrerad 
vård” och ”personcentrerad vård” har använts som sökord då det förekommer olika syn på och 
tolkning av begreppen (Socialstyrelsen, 2016). Förvånande var att orden varken förklaras i 
svenska akademins ordlista eller nationalencyklopedin. Patientcentrerad vård översatt till 
engelska motsvarade oftast personcentrerad vård. Patient centered care förklarades i Cinahl som 
patientvård där hälsotillgångar och vårdpersonal organiserades kring patientens behov och 
prioriteringar.  Både BPSD och behavioural and psychological symptoms of dementia användes 
som sökord och Östlundh (2012) menar att ord som kan förkortas bör sökas på båda sätt för bästa 
resultat. Precis som Östlundh (2012) beskriver har sparad sökhistorik varit till hjälp för att 
jämföra olika teknikers- och sökords relevans och för att ge bättre kontroll och struktur.                                           

Enligt Axelsson (2012) ska en sökning vara väl avgränsad för att möjliggöra genomgång av alla 
abstrakt och bedömning av vilka studier som stämmer mot syftet. I det avseendet finns en risk att 
relevant forskning förbisetts då urval skett genom sortering utifrån titlar och därefter abstrakt för 
att kunna hantera materialet. Mer kunskap och övning i detta skulle ge författarna större 
möjlighet att precisera sökningarna bättre. Östlundh (2012) menar däremot att sökningarnas 
innehåll sällan motsvarar behovet direkt utan att genomgång av titlar kan vara till nytta för att få 
uppfattning om vad som kan sorteras bort och vad som är intressant för fortsatt granskning. 
Författarna anser att en styrka med studien är att artikelurvalet gjorts noga och systematiskt. 
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Beslut om vilka artiklar som skulle analyseras framkom mer eller mindre automatiskt under 
bearbetningsprocessen.  

Databaser indelas efter ämnesområde men är inte heltäckande (Östlundh, 2012). Cinahl har 
omvårdnadsinriktning, PubMed medicinsk inriktning, PsykInfo har psykologi/ 
beteendevetenskap och Psykarticles inriktas på psykologi.  Eftersom några utvalda artiklar 
återfanns i fler sökningar drog författarna slutsatsen att en bra täckning och översikt av relevant 
forskning inom valt område uppnåtts och använde enbart sökningar från Cinahl och PubMed, då 
de gav samma resultat (Östlundh, 2012). Sökningar i denna studie avgränsades med engelska 
vilket innebär en risk för möjliga översättnings/tolkningsfel eftersom författarna inte har 
engelska som modersmål. Försök att eliminera risken för fel har gjorts genom att författarna 
diskuterat innehållet sinsemellan, använt lexikon och översättningsprogram och läst artiklarna i 
sin helhet. 

Riktlinjerna har varit en systematiskt gjord litteraturstudie baserad på primärkällor, med tydlig 
metodbeskrivning, relevant syfte, problemområd, inklutions.- och exklutionskriterier samt att 
alla artiklar har kvalitetsgranskats och resultatet analyserats.  Detta har efterföljts vilket 
underlättar för läsaren att bedöma studiens relevans och trovärdighet (Axelsson, 2012). 
Kvalitativ analys har som syfte att ge en varierande beskrivning av ett område vilket stärker 
giltigheten. Resultatet anses giltigt om det speglar det som är karaktäristiskt, representativt eller 
typiskt för det som beskrivs (Polit & Beck, 2017). Denna studie bygger på artiklar som 
innehåller vårdpersonalens erfarenheter från olika vårdkontexter och yrkeskategorier. Studierna 
har gjorts i olika länder, med deltagare i olika åldrar och arbetslivserfarenhet och med olika 
kvalitativa metoder. Partiskhet kan uppstå genom faktorer som förvränger eller påverkar studien 
i riktning mot författarnas egna förväntningar eller erfarenheter och kan utgöra ett problem när 
det gäller studiens giltighet och tillförlitlighet, vilket enligt Polit & Beck, (2017) måste tas i 
beaktande vid planering och utformning. I studien har författarna valt att utnyttja sin förförståelse 
genom att inte bortse från teoretisk kunskap inom ämnet eller tidigare erfarenhet. Enligt 
Lundman och Graneheim (2012) öppnar detta för möjlighet att upptäcka ny kunskap och öka 
förståelsen, vilket skedde eftersom målet, som var förståelse för vårdpersonalens erfarenheter, 
uppnåddes.  

Författarna har under arbetets gång medvetet och omedvetet gjort egna val och tolkningar vilket 
ger delaktighet i hur det slutliga resultatet framställts och skulle kunna ha betydelse för studiens 
trovärdighet. Författarna har försökt minimera risken genom upprepad materialgranskning 
(Bilaga III; Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod), och hela tiden haft 
studien syfte i åtanke samt efter bästa förmåga beskrivit analysarbetet vilket enligt Lundman et 
al. (2012) är nödvändigt för att stärka tillförlitligheten. Enligt Polit och Beck (2017) är det 
författarens skyldighet att eliminera partiskhet eller upplysa om dess förekomst. Därefter är det 
upp till läsarna att dra slutsatser och själva bedöma huruvida resultatet ev. har påverkats eller 
försvagats.                                                                                                                                 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet är överförbart till andra grupper eller 
situationer (Polit & Beck, 2017). Författare kan ge förslag och skapa förutsättningar men det är 
upp till läsarna av studien att själva avgöra om och i vilket sammanhang överförbarhet är möjligt 
(Lundman et al., 2012). Författarna har försökt beskriva litteraturstudiens tillvägagångssätt så 
noggrant som möjligt avseende såväl datainsamling, artikelurval, översikt av analyserad 
litteratur, analys och övrigt som har betydelse för studiens sammanhang. All analyserad litteratur 
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har ett etiskt resonemang och följer forskningsetiska principer enligt Polit och Beck, (2017) och 
har kvalitetsgranskats och presenterats i en översikt (Bilaga II; Översikt analyserad litteratur). En 
systematisk, kritisk genomgång och sammanställning av tidigare resultat kan leda till att 
kunskapsnivån höjs ( Vetenskapsrådet, 2017). Författarna har diskuterat studiernas etiska 
resonemang samt ökat sin kunskap om etiska riktlinjer vilket enligt vetenskapsrådet (2017) är 
viktigt för kvalitet, genomförande och för hur resultat på ett ansvarsfullt sätt kan användas. 

 
Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att belysa vårdpersonalens erfarenheter av personcentrerad vård vid BPSD.  

Egna förutsättningar och hinder 

Resultatet visar att ett personcentrerat förhållningssätt kräver att vårdpersonal har ambitionen att 
utifrån en helhetssyn se varje person med demenssjukdom som unik, förstå vem personen är och 
vad som format denne som individ. Tidigare forskning visar att omvårdnaden måste byggas på 
en humanistisk värdegrund där det är viktigt att se och bemöta personens unika behov och se 
bortom sjukdomen (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). Personcentrerad omvårdnad har en 
stor betydelse för personer med demenssjukdoms välbefinnande (Law, Patterson & Muers, 
2017). Om personer med demenssjukdom bemöts respektfullt får vårdpersonalen respekt 
tillbaka, och omvänt ger ett respektlöst bemötande en nedåtgående spiral som kan leda till 
agiterat beteende (Ekman, 2008). En grundvärdering av respekt för personer med 
demenssjukdoms individuella rätt till självbestämmande är nödvändigt (Jacobsen, Mekki, 
Førland, Folkestad, Kirkevold, Skår & Øye, 2017).  

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska patientens delaktighet stärkas genom att vården så långt 
som möjligt utformas och genomförs i samråd med dennes önskemål och individuella 
förutsättningar. Sjuksköterskor är skyldiga att ta ansvar för kliniska beslut som ger patienten 
ökad möjlighet till hälsa, hantering av hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning för att 
uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet (Svensk sjuksköterskeförening 2017). 
Sjuksköterskor har förmånen att få insyn i människors livsvärld och ur humanistiskt perspektiv 
kan varje möte möjliggöra nya riktningar från engagemanget för människors välfärd, 
välbefinnande och mervärde. Det blir en påminnelse om att såväl personlig som professionell 
utveckling kan främjas av varje handling av äkta omsorg eller vänlighet, men likväl påvisa 
beroendet till andra och att existensen i hög grad är beroende av de relationer som skapas och hur 
de vårdas. Målet bör vara att ha ett resultatinriktat och tillgänglig humanistiskt synsätt som är 
meningsfullt för klinisk praxis. Kunskap, utbildning och förutsättningar behöver kontinuerligt 
utvecklas och förbättras för att möjliggöra optimal omvårdnad (Letourneau, Cara & Goudreau, 
2017). 

Studiens resultat visar att det är nödvändigt att använda sig av strategier, rutiner och tydlig 
struktur för att på ett personcentrerat sätt kunna vårda personer med demenssjukdom. Tidigare 
forskning menar att beteendeanalys och helhetsbedömning av BPSD är avgörande för att 
omvårdnaden kan anpassas. För att genomföra detta behöver vårdpersonal arbeta utifrån 
individuellt skräddarsydda behandlingsstrategier (Molony et al., 2018). Ett strukturerat arbetssätt 
som anpassas efter personer med demenssjukdoms individuella behov kan hjälpa vårdpersonalen 
att implementera personcentrerad vård vilket i sin tur visar sig fördelaktigt för att minska smärta 
och/eller utlösande beteendefaktorer hos personer med demenssjukdom (Scales, Zimmerman & 
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Miller, 2018). I en studie av Ervin, Cross och Koschel (2013) framhävs vikten av att först och 
främst utesluta andra orsaker till BPSD-symtom. Rutiner är särskilt bra för personer med 
demenssjukdom som saknar förmåga att ta egna beslut och de upplever ofta välbefinnande av att 
allt är som vanligt. Utmaningen ligger i att rutinerna ser olika ut beroende på var och ens behov, 
vilket vårdpersonal behöver träning i för att kunna hantera (Lundin, Berg & Muhli., 2013). 
Resultatet visar också att kommunikationshinder ses som en utlösande orsak till BPSD och 
vårdpersonalen använder olika metoder och åtgärder för att skapa fungerande samspel och 
kommunikation.  

Personcentrering möjliggörs när det främjas och bildas en hälsosam relation mellan 
vårdpersonal, personer med demenssjukdom och för dem betydelsefulla personer (Jacobsen et 
al., 2017). Vårdpersonalen i en studie av Lundin et al., (2013) upplever att närhet, lugn och tid 
gör att personer med demenssjukdom mår bättre. Förutom ovanstående faktorer visar resultatet 
att tröst och empati minskar lidandet. Studier av Ekman (2008) och Burshnic et al., (2018) 
belyser vad relationen mellan vårdpersonal och personer med demenssjukdom kräver för att 
fungera och att det är avgörande för hur personcentrerad vård efterföljs och för personer med 
demenssjukdoms egen roll, i sin omvårdnad.  

Sjuksköterskan har ansvar för att se till att omvårdnaden är god och säker vilket kräver ett 
kontinuerligt förbättringsarbete där vårdarbetet kritiskt utvärderas, granskas och följs upp. 
Vårdmötet ska så långt som möjligt genomföras i partnerskap för att patientens integritet och 
värdighet ska bevaras (Svensk sjuksköterskeförening  2017).  

Studiens resultat visar att fysiska begränsningsåtgärder och medicinering ofta ses som en absolut 
nödlösning medan tidigare forskning motsatt hävdar att det är vanligt förekommande trots 
medvetenhet om risker och andra, bättre åtgärder (Lövheim et al., 2007; Omelan, 2006). 
Huruvida medicinering är en motiverad strategi för att hantera BPSD är tvetydigt då det ibland 
fungerar och ibland inte. Tydligt är dock att relaterade biverkningar som dåsighet och ökad 
fallrisk, nedsatt rörlighet och viktminskning kräver ökad utbildning för att vårdpersonalen på ett 
säkrare sätt ska kunna administrera och övervaka läkemedelseffekten (Ervin et al., 2013). En 
studie av Weitzel et al., (2011) visar att sjuksköterskor ofta initierar farmakologisk behandling 
för att hantera BPSD men att leta efter orsak till beteendet och arbeta utifrån andra lösningar bör 
vara ett förstahandsval. Om medicinering är nödvändig bör minsta möjliga dos användas för så 
kort tid som möjligt (Weitzel et al., 2011).   

Ökad medvetenhet och kunskap om personcentrerad vård underlättar för vårdpersonalen att hitta 
alternativ till fysiska begränsningsåtgärder eftersom fokus på personer med demenssjukdoms 
personlighet och vanor, kan kompensera den bristande förmågan att uttrycka önskningar och 
behov (Jacobsen et al, 2017). Detta överensstämmer med tidigare forskning där det framkommer 
att vårdpersonal har stor betydelse i personcentrerat arbete vid BPSD liksom ett personligt- och 
yrkesansvar (Burshnic et al., 2018; Socialstyrelsen, 2017a). Som sjuksköterska krävs 
handlingsberedskap att förebygga att patienter drabbas eller riskerar att drabbas av vårdskada 
vilket görs genom att identifiera risker och rapportera negativa händelser. Det är även viktigt att 
förbättringsåtgärder identifieras och att ansvar tas för att läkemedel hanteras på ett säkert sätt 
utifrån ordination, läkemedlens verkningsmekanismer, effekter, interaktioner, biverkningar och 
individuella skillnader i läkemedelsrespons (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
Sjuksköterskan ska förhålla sig till och arbeta efter ICN:s etiska kod vars riktlinjer handlar om 
etiken i utövandet (International Council of Nurses, 2012).  
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Yttre förutsättningar och hinder 
Resultat pekar specifikt på att täta ledarskapsförändringar har en negativ inverkan på 
vårdkvaliteten. Flertal organisatoriska- och miljömässiga faktorer såsom brist på resurser, tid och 
vårdpersonal, både var för sig och tillsammans utgör en svårighet i att tillgodose den enskildes 
behov, men även i det stora hela innebär en negativ påverkan på personcentrerat arbetssätt. För 
lite tid och vårdpersonal samt förekomst av två eller fler personer som samtidigt uppvisar BPSD-
symtom gör det svårt att möta behov (Ervin et al., 2013). Socialstyrelsen (2017a) bekräftar att 
relevanta åtgärder enligt vård- och omsorgsrekommendationer vid demenssjukdom oftast kräver 
och kommer att kräva mer resurser. En studie styrker att personcentrering i praktiken kräver ett 
organisatoriskt stöd där ledningen har en viktig roll i att skapa förutsättningar och möjliggöra 
förbättringsarbete för att vårdpersonal ska trivas på arbetsplatsen så att de i sin tur kan prestera 
bättre (Stein et al., 2012).  

Det förekommer en tydlig variation i hur införandet av personcentrerad vård lyckas beroende på 
ledarnas engagemang och närvaro. Aktiv involvering är avgörande både för att införa 
personcentrerad vård och för framgång i fortsatt arbete samt ökar vårdpersonalens närvaro och 
vilja i samband med personcentrerad vård (Jacobsen et al., 2017). Dålig kommunikation mellan 
vårdpersonal och ledning resulterar i missuppfattningar och begränsat engagemang, vilket gör att 
kunskap om personcentrerat arbetssätt inte efterföljs trots hög utbildningsnivå. I många 
situationer försöker vårdpersonalen anpassa vården, när systemet sviktar, men var och en kan 
inte prestera mer eller bättre än vad omgivningsfaktorerna tillåter (Jacobsen et al., 2017). Det 
krävs att chefer och ledning har en öppen och nära kommunikation och samverkan med sin 
vårdpersonal för det dagliga arbetet. Det är nödvändigt att de arbetar för vårdpersonalens 
välbefinnande och en bra arbetsmiljö (Socialstyrelsen, 2017c).  

Kommunikation är en viktig förutsättning för att främja vårdkvaliteten. Att säkerställa tillräcklig 
kommunikation och informationsöverföring förutsätter att all vårdpersonal har en tydlig 
helhetsbild av situationen. Det finns olika metoder för att minska riskerna för bristfällig 
kommunikation ex. användning av strukturerat rapporteringsverktyg som situation, bakgrund, 
aktuellt tillstånd och rekommendation (SBAR) och regelbunden dokumentation (Socialstyrelsen  
2017d). God kommunikation är särskilt viktigt i övergången mellan olika vårdkontexter och 
skiftbyten eftersom dessa tillfällen utgör en risk för bristande informationsöverföring. Utsatta 
personer har ett särskilt stort behov av en sammanhållen vård där alla inblandade har samma mål, 
åtgärder och rollfördelning (Socialstyrelsen 2017d).  

I resultatet framkommer att förståelse för och kunskap om sjukdomen och varför personer med 
demenssjukdom drabbas av BPSD är nyckeln till framgång i personcentrerat arbete och viktigt 
för att bemöta och hantera utmanande beteende.  Detta styrks av Socialstyrelsen (2017a) som 
menar att hög kompetens och kunskap är en förutsättning för patientsäker och omsorgsfull 
vård. Vårdpersonalen lär sig gradvis vad som fungerar och inte fungerar genom att lära känna 
personer med demenssjukdom och tillsammans prova sig fram (Lundin et al., 2013). Dock visar 
en studie att vårdpersonalen ofta har svårigheter i att identifiera grundläggande behov hos 
personer med demenssjukdom eftersom de saknar kunskap om primära behov, bakgrundsfaktorer 
och kommunikationsstrategier (Furåker & Nilsson, 2009). Därför måste vårdpersonalens 
kunskap om BPSD prioriteras och vårdpersonal behöver mer utbildning av personer med rätt 
kompetens. Det upplevdes att sjuksköterskor behöver mer träning i beteendehantering samt att en 
blandad kompetensmix i arbetslaget kan utgöra en svårighet för personcentrerat arbete (Ervin et 
al., 2013). Sjuksköterskan har ansvar för att motivera och leda medarbetare och ge konstruktiv 
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återkoppling i omvårdnadsarbetet. Som sjuksköterska behövs förmåga att identifiera och 
möjliggöra kompetensutveckling hos medarbetarna för att kunna delegera och fördela arbetet på 
ett patientsäkert sätt. Samverkan i team innebär att komplettera varandras kompetenser, främja 
kontinuitet och skapa dialog för gemensamt lärande och beslutsfattande. Det är sjuksköterskans 
ansvar att konsultera andra medarbetare i teamet vid behov av kompletterande kompetens 
(Svensk sjuksköterskeförening 2017).  

Resultatet visar att anhöriga behövs som en del i teamet för att vården av personer med 
demenssjukdom ska bli bra. Den anhöriges kunskap kan bidra till att hitta lösningar i olika 
omvårdnadssituationer. Anhöriga bär ofta på viktiga berättelser om individen som kan vara 
användbara för vårdpersonalen för att skapa kontakt eller kunna genomföra specifika 
omvårdnadsåtgärder. Tidigare forskning instämmer med att en tillitsfull relation till anhöriga 
skapar förutsättningar för kommunikation och förståelse (Ekman, 2008). Anhöriga har en stor 
och förenande roll när det gäller att vägleda vårdpersonal till att upprätthålla normalitet och 
kontinuitet (Law et al., 2017) och är viktiga för att vårdpersonalen ska kunna nå fram till 
personer med demenssjukdom (Burgstaller, Mayer, Schiess, & Saxer, 2017). Kännedom om 
tidigare livshistoria kan hjälpa vårdpersonalen att få en förbättrad relation och förutsättning för 
kommunikation, med personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Användningen av 
livsberättelser ger bättre kunskap om hur vårdpersonalen kan stimulera och provocera tidigare 
minnen (Abrahamsen et al., 2017). Personer med demenssjukdom gynnas av att anhöriga deltar i 
vården då de oftast är den viktigaste källan till information, som vårdpersonal behöver, för att 
kunna uppfylla de särskilda behov som finns (Weitzel et al., 2011). När anhöriga involveras ökar 
möjligheten att anpassa och personcentrera omvårdnaden (Edvardsson, Fetherstonhaugh, & Nay, 
2010). Det är av stor betydelse att vårdpersonalen stöttar anhöriga till förståelse. Samarbete är en 
relevant förutsättning för att få full överblick över personer med demenssjukdoms behov och 
problem, vilket möjliggör en god omvårdnad (Lindhardt, Hallberg, & Poulsen, 2008). 
Sjuksköterskan har ansvar för att etablera en förtroendefull relation till personer med 
demenssjukdom under hela omvårdnadsprocessen och till anhöriga, vilket är en förutsättning för 
god omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  
 
Anhöriga är en viktig resurs som kan underlätta mycket när det gäller att föra fram information 
om hur personen med demenssjukdom tidigare levt och personliga egenskaper, som kan vara av 
betydelse för att komma underfund med nuvarande behov. En förtroendefull relation gynnar med 
största sannolikhet omsorgen. 
 
Motstridiga känslor i arbetet 
Resultatet visar en komplicerad arbetssituation som medför besvikelse hos vårdpersonal när de 
inte förmår att hantera svåra situationer på optimalt sätt. Tidigare forskning menar att 
vårdpersonal står inför en utmaning när det gäller omvårdnad av personer med demenssjukdom 
(Burshnic, Douglas, & Barker, 2018). Även ny forskning visar att vårdpersonal ofta känner sig 
frustrerade och otillräckliga och upplever att andra personer med demenssjukdom åsidosätts 
(Ervin et al., 2013). Därutöver visar studiens resultat att en nära relation mellan vårdpersonal och 
personer med demenssjukdom möjliggör för vårdpersonalen att känna meningsfullhet i arbetet 
och erhålla en positiv inställning och hanteringsförmåga. När vårdpersonal som vårdar personer 
med demenssjukdom tycker att arbetet är intressant och har som mål att få personen att må så bra 
som möjligt, blir omvårdnadsarbetet givande och ger en glädje som gynnar alla (Ekman, 2008). 
När det finns tillgång till sjuksköterskor med vetenskaplig kompetens och kunskapsförbättring, 
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som kan ge vårdpersonal stöd i arbetet genom kunskapssökning, kritisk granskning och 
förändringsarbete främjas vårdkvaliteten. Kompetensutveckling för all involverad vårdpersonal 
är väsentlig för att utveckla en mer evidensbaserad verksamhet. Sjuksköterskor har, genom sin 
centrala roll i vården, ett stort ansvar för att vården bedrivs enligt vetenskaplig kunskap och 
beprövad erfarenhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016d). Detta ansvar innebär bl.a. en 
ledande och pedagogisk roll för att motivera och leda medarbetare och ge konstruktiv 
återkoppling i omvårdnadsarbetet samt identifiera och möjliggöra kompetensutveckling (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017).  
 
Arbetet i hälso- och sjukvården innebär ibland att hamna i svåra situationer där känslor väcks 
som behöver hanteras och lagras. Rädsla, ångest och känslor av otillräcklighet kan omedvetet 
finnas mellan vårdpersonal och patient men i professionell yrkesutövning ingår att klara av att ge 
ett gott bemötande, vara empatisk och inge lugn, hopp och tröst, även när det känns svårt att 
räcka till eller orka (Socialstyrelsen, 2015). Eftersom sjuksköterskans uppgift är att stödja 
vårdpersonal att främja personcentrerad vård är det av betydelse att vara medveten om att det kan 
väckas känslor av misslyckanden när sjuksköterskan inte når fram. 

Slutsatser 
Antalet personer med demenssjukdom ökar och det medför större krav på vården. 
Vårdpersonalens kunskaper om demenssjukdom och BPSD behöver därför utvecklas för att god 
omvårdnad ska kunna erbjudas. Resultatet i denna studie visar att personcentrerad vård existerar 
i någon form i alla vårdkontexter och att vårdpersonal trots olika omständigheter förhåller sig till 
och strävar efter att arbeta personcentrerat. För att kunna anpassa omvårdnaden samt förstå och 
möta behov behövde vårdpersonal vara flexibel, ha samarbetsförmåga och god kännedom om 
personen med demenssjukdom inklusive kunskap om tidigare livshistoria. Personcentrering vid 
BPSD var svårt och utmanande, med tanke på otillräckliga resurser och kunskapsbrist vilket 
medförde en känsla av frustration och påverkade arbetsmiljön negativt. 
 

Praktiska implikationer 
Studiens resultat kan användas för sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet. Genom kompetens och 
omvårdnadsansvar kan resultatet inspirera och leda arbetet samt föra diskussion om på vilket sätt 
värdegrunden eftersträvas. Genom ökad förståelse för vårdpersonalens erfarenheter kan studien 
stödja dem på relevant sätt i det dagliga arbetet med personer med demenssjukdom, vilket 
behövs för att fortsätta utveckla demensvården till det bättre och ge möjlighet till ökad 
livskvalitet hos personer med BPSD. Denna studie kan ligga till grund för andra fördjupade 
studier i detta ämne som vidare kan leda till utveckling av omvårdnaden och personcentreringen 
inom BPSD.  
 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 
kompetensområde 
Det behövs fördjupad kunskap och erfarenhet om bakomliggande orsaker till BPSD, symtom och 
hur olika demenssjukdomar skiljer sig åt för att kunna uppmärksamma behov och utveckla en 
stödjande och ledande roll i omvårdnaden. Genom fortsatt forskning inom området och med 
större undersökningsgrupper kan ett underlag för behov av mer resurser och utbildning 
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framkomma. Det skulle vara intressant att ur ett patient- eller anhörigperspektiv se vikten av 
dessa faktorer och om det upplevs öka kvaliteten i vården av personer med demenssjukdom. 
Forskning kring personcentrerad vård vid demens skulle gynnas av fler studier med fokus på 
metoder som kan ta tillvara både patientens och dess anhörigas egna erfarenheter. Sjuksköterskor 
behöver även utökad kunskap om vad som krävs för att personer med demenssjukdom på bästa 
sätt kan stödjas i att bo kvar hemma längre. Det skulle även vara intressant att se forskning om 
vårdpersonalens tillfredställelse ökar när resurserna ökar och slutligen behövs mer medicinsk 
forskning kring bot mot demenssjukdom eller hälsoförebyggande faktorer som kan hindra dess 
uppkomst. 
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Översikt analyserad litteratur 

 

Författare Problem och syfte Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

Cleary, J., & 
Doody, O. 
 
Årtal 
2016 
Land 
Irland 

Problem: högre ålder 
och demens-förekomst 
hos personer med 
intellektuell 
funktionsned-sättning 
krävde en anpassad 
praxis för att möta 
personernas förändrade 
behov. 
 
Syfte: att utforska 
sjuksköterskors 
erfarenhet av att ta 
hand om dessa äldre 
människor. 
 

Fenomenologisk 
metod 
 
Semi-
strukturerade 
intervjuer 
 
Dataanalys 
genom 
Colaizzi´s 
(1978) metod. 

Strategiskt urval: 
20 sjuksköterskor 
från etablerad 
voluntär- 
verksamhet för 
personer med 
intellektuell 
funktionsned-
sättning 
tillfrågades.  
 
11 män och 
kvinnor från dag- 
och nattskift med 
varierad 
utbildning och 
arbetslivs-
erfarenhet 
inkluderades.   

Tre huvudteman 
framkom: "kunskap 
om demens", 
"personlig vård" och 
"överflyttning till och 
inom verksamheten ".  
 
Resultatet visade 
behov av livshistorie-
berättelser, 
förebyggande 
planering och 
resurser för att stödja 
vårdtagare och 
vårdpersonal. 

 Grad II, 82 % 
 
Tidsskriftens 
bedömnings-
system:  
peer review, 
double blinded.  
 
(Journal of 
Clinical 
Nursing) 

Författare 
 

Problem och syfte Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

Colomer, J., & 
de Vries, J. 
 
Årtal 
2016 
Land 
Irland 

Problem: införandet 
och tillhandahållandet 
av personcentrerad 
vård förlitade sig på 
vårdpersonalens 
beredskap och innebar 
ett paradigmskifte i 
demensvården.   
 
Syfte: att identifiera 
vårdassistenters 
perspektiv på och 
erfarenhet av 
personcentrerad vård 
genom att belysa: 
kunskap, utbildning 
och attityder kring 
personcentrerad vård 
samt hinder och 
utmaningar kring 
genomförandet. 
 
 
 
 
 

Fenomeno-
logiskt 
tillvägagångs-
sätt 
 
Halv-
strukturerade 
intervjuer. 
 
Dataanalys 
genom Newell 
och Burnards 
(2006) metod. 

Vårdassistenter 
med minst ett års 
yrkeserfarenhet 
tillfrågades. 13 st 
från två 
vårdboende som 
arbetade enligt 
PCV inkluderades 
i studien. 

Skillnader sågs 
gällande riktlinjer och 
arbetssätt vid 
personcentrarad vård. 
Vårdpersonal 
upplevde okunskap 
och brist på 
utbildning och 
önskade mer träning.  
Kommunikation 
mellan vårdpersonal 
och ledning och 
behov av förbättrade 
resurser krävs för att 
göra personcentrerad 
demensvård till 
verklighet. 

Grad I, 100 % 
 
Tidsskriftens 
bedömnings-
system:  
 peer review, 
double blinded 
 
(Dementia) 
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Författare 
 

Problem och syfte Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

Edberg, A., 
Bird, M., 
Richards, D., 
Woods, R., 
Keeley, P., & 
Davis-Quarrell, 
V. 
 
Årtal 
2008 
Land 
Australien, 
Sverige och 
England 

Problem: 
Sjuksköterskors 
utsatthet/sårbarhet och 
utmaningar inom 
demensvården behöver 
uppmärksammas för att 
hitta relevanta 
stödinsatser. 
 
Syfte: att utforska 
vårdpersonalens 
erfarenhet av 
svårigheter i 
omvårdnaden av 
personer med 
demenssjukdom.  

Kvalitativ latent 
och manifest 
innehållsanalys 
 
Fokusgrupper 
hölls i 
respektive land. 
 
 

Varierad 
arbetserfarenhet 
liksom ålder och 
kön. 
 
Deltagare valdes 
utifrån personlig 
erfarenhet och 
rekommendation. 
Krav: direkt 
involverade i 
omvårdnaden.  
 
Två fokus-
grupper i Sverige, 
två i Australien, 
en i Wales och en 
i England 
Det var fem-sju 
deltagare/fokus-
grupp i varje land, 
Totalt 35 
deltagare 
(sjuksköterskor, 
socialarbetare, 
undersköterskor). 

Deltagare beskrev en 
komplex 
arbetssituation 
relaterat till olika 
påverkande 
omgivningsfaktorer. 
Svårigheterna med 
själva omvårdnaden 
av personer med 
demenssjukdom var 
att nå fram, försök 
skydda och att 
balansera/prioritera 
behov.  

Grad I, 91 % 
 
Tidsskriftens 
bedömnings-
system:  
 peer review, 
double blinded. 
 
(Aging and 
Mental Health) 
 

Författare 
 

Problem och syfte Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

Eldh, A. C., 
Zijpp, T., 
McMullan, C., 
McCormack, B., 
Seers, K., & 
Rycroft-Malone, 
J 
 
Årtal 
2016 
Land 
Irland, 
Nederländerna 
& Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problem: ökad 
efterfrågan på säker, 
högkvalitativ äldrevård 
och svårigheter att 
rekrytera/behålla 
lämplig, kvalificerad 
vårdpersonal.  
 
Syfte: att utforska 
vårdpersonalens 
erfarenheter av vad 
som värdesätts i och 
fördelarna med att 
arbeta inom äldrevård. 
 
 
 
 
 

Appreciative 
inquiry 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 
Intervjuer. 
 
 
 
 

85 vårdpersonal 
från 18 olika 
äldreboenden i 
Irland (26), 
Nederländerna 
(10) och Sverige 
(49).   
 
 

Självständigt och 
teambaserat arbete i 
äldrevård skapade 
samhörighet med de 
boende, dess 
anhöriga samt 
kollegor och bidrog 
till professionell och 
personlig utveckling.  

Grad I, 100% 
 
Tidskriftens 
bedömnings- 
system – peer 
review, double 
blinded?  
 
(Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences). 



Bilaga II 

 

Författare 
 

Problem och syfte Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

Ericson-
Lidman, E., 
Larsson, L. F., 
& Norberg, A. 
 
Årtal 
2014 
Land 
Sverige 

Problem: omvårdnad 
av personer med 
demenssjukdom 
beskrivs ur både 
givande och obehagliga 
aspekter och har 
studerats i mindre 
omfattning. 
 
Syfte: att undersöka 
vårdpersonalens 
erfarenheter av 
omvårdnaden och av 
arbetet i ett privat icke-
vinstdrivande boende. 

Studien är en 
del av den större 
studien, 
"Samvetsstress 
och utbrändhet 
bland 
vårdpersonal 
inom 
äldreomsorgen”. 
 
En tematisk 
kvalitativ 
analysmetod 
användes. 
 
Semistrukturera
de intervjuer. 

Av 12 tillfrågade 
vårdpersonal från 
ett äldreboende 
valde nio att delta 
i studien.  
 
Varierad 
arbetslivs-
erfarenhet inom 
äldrevård mellan 
fem-47 år. 
 
Arbetstid på 
aktuell avdelning 
varierade mellan 
fyra mån- åtta år.  

Deltagarnas positiva 
och negativa 
erfarenheter 
identifierade 
förbättringsområden.  
 
Strävan efter ett 
stödjande och 
närvarande ledarskap 
gav förutsättningar 
för att stödja 
vårdpersonal i 
arbetets utmaningar.  
 
Använda 
samvete/moral som 
gemensam drivkraft i 
arbetsgruppen 
främjade 
vårdpersonalens 
arbetstillfredställelse. 

Grad I, 92 % 
 
Tidskriftens 
bedömnings-
system – peer 
review, dounle 
blinded.  
  
(Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences). 

Författare 
 

Problem och syfte Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

Kolanowski, A., 
Haitsma, K. V., 
Penrod, J., Hill, 
N., & Yevchak, 
A. 
 
Årtal 
2015 
Land 
Pennsylvanie
n 

Problem: det finns 
liten vetskap om hur 
vårdpersonal skaffar 
och förmedlar 
nödvändig information 
för att tillhandahålla 
PCV vid BPSD.  
 
Syfte: att få förståelse 
för hur vårdpersonal 
tillhandahåller 
nödvändig information 
för genomförandet av 
PVC vid BPSD. 
 
Sekundärt syfte: 
undersöka  barriärer 
mot PCV samt 
informations-utbytet 
mellan vårdpersonal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
Fokusgrupper 

59 anställda från 
två vårdhem, 55 
kvinnor, fyra 
män. 
 
Olika 
yrkeskategorier 
och erfarenheter 
presenteras. 

Tillgång till 
psykosocial och 
medicinsk 
patienthistoria samt 
kunskap om tidigare 
hanteringsstrategier 
vid personens BPSD 
behövdes för att ge 
PCV.  
 
Bristande rutiner och 
dokumentation p.g.a. 
tidspress skapade 
otillräckligt 
informationsutbyte 
mellan vårdpersonal.  
 
Lärande genom andra 
ansågs mer givande 
än 
utbildningsprogram.  

Grad I, 92 %  
 
Tidsskriftens 
bedömnings-
system: peer 
review, double 
blinded 
 
(The 
Gerontologist). 
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Författare 
 

Problem och syfte Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

Lykkeslet, E., 
Gjengedal, E., 
Skrondal, T., & 
Storjord, M.-B. 
 
Årtal 
2014 
Land 
Norge 

Problem: vårdpersonal 
upplevde ofta 
kommunikations-
problem med personer 
med BPSD och 
arbetade inte 
systematiskt.  
 
Syfte: att förbättra 
samspelet mellan 
vårdpersonal och 
personer med BPSD 
samt undersöka 
vårdpersonalens 
upplevelse av 
interaktionen före, 
under och efter 
introduktion av 
sensoriska 
stimulerings-metoder.  
 
 

Aktions-
forskning 
 
Fenomeno-
logiskt design. 
 
Intervjuer och 
observationer. 
 
Fokusgrupper 

Studien 
genomfördes på 
en 
demensavdelning 
på ett lantligt 
beläget 
äldreboende.  
 
Patientgruppen 
bestod 
ursprungligen av 
sju personer men 
ändrades flera 
gånger och i slutet 
av studien levde 
endast fyra.  
 
Sex av åtta 
vårdpersonal 
deltog i studien, 
fyra under hela 
tiden. Tre 
extravårdpersonal 
deltog delvis.  
 

Vårdpersonal fick 
ökad medvetenhet om 
hur de utför sensorisk 
stimulering samt 
förståelse för att 
förberedelsetid innan 
introduktionen är 
nödvändig liksom att 
använda individuellt 
anpassade metoder.  
 
Vårdpersonal 
reflekterade mer över 
olika situationer och 
sin egna roll. 

Grad I, 90 % 
 
Tidsskriftens 
bedömnings-
system: peer 
revied, double 
blinded. 
 
(International 
Journal of 
Qualitative 
Studies on 
Health and 
Well-being). 

Författare 
 

Problem och syfte Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

Qazi, A., 
Spector, A., & 
Orrell, M. 
 
Årtal 
2010 
Land 
England 

Problem: det finns  få 
studier som undersöker 
vårdpersonalens och 
personer med 
demenssjukdoms 
erfarenhet av vad som 
orsakar ångest vid 
demens, hur det 
påverkar vardagen och 
möjliga sätt att 
hantera/lindra.  
 
Syfte: att identifiera 
symptom, riskfaktorer 
och hanterings-
strategier för ångest. 
 

Nio 
fokusgrupper. 
 
Data 
analyserades 
med hjälp av en 
mind-map 
teknik och ”den 
långa 
bordsmetoden”. 

81 deltagare varav 
23 personer med 
demenssjukdom, 
32 vårdpersonal 
och 26 anhöriga 
deltog. 
 
Vi valde att 
fokusera på delar 
av resultatet som 
härrör från 
vårdpersonal.  

Risk att drabbas av 
ångest uppstod bl.a. 
vid svårighet att ta till 
sig demensdiagnosen, 
förlust av färdigheter, 
fysiska och 
miljömässiga faktorer 
och relationer. 
 
Hantering 
inkluderade att 
acceptera/lära sig 
leva med diagnosen, 
personcentrerad vård, 
minneshjälp, roliga 
och distraherande 
aktiviteter, hantering 
av fysiska och 
miljömässiga 
problem och 
medicinering som en 
sista utväg. 
 
 
 
 
 

Grad 1, 100 % 
 
Tidsskriftens 
bedömnings-
system: 
Single blinded 
review. Därefter 
granskning av 
två oberoende 
expert-
recensenter och 
slutlig 
publicerings-
beslut av 
redaktören.  
 
(Journal of 
Affective 
Disorders). 
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  Författare 
 

Problem och syfte Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvud 
sakligt resultat 

Kvalitets-
granskning 

Scales, K., 
Bailey, S., 
Middleton, J., & 
Schneider, J. 
 
Årtal 
2017 
Land 
England 

Problem: 
Demenssjukdom 
innebär progressiv och 
oundviklig förlust av 
insikt, kapacitet och 
personlighet. 
Personcentrerad vård 
kan till viss del 
kompensera men 
vårdpersonal förväntas 
ta ansvar för att 
överföra dessa 
principer till praktiken, 
men med begränsad 
utbildning, erkännande 
eller belöning.  
 
Syfte: att avgöra om ett 
Foucauldianskt 
tillvägagångssätt kan 
ge att ökad förståelse 
för och begripliggöra 
vårdpersonalens 
empowerment 
(egenmakt) i samband 
med demensvård. 

Induktivt 
tillvägagångs-
sätt. 
 
Etnografisk 
studie gjord i 
flera delar. 
 
Del ett: 2008 -
2009. Del två:  
2011. 
   
Deltagarobserva
tioner och 
djupintervjuer. 
 
 
 
 

Deltagar-
observation: 
Del ett: 
författarna 
tillbringade fyra 
månader var på 
kommunala 
psykiatriska 
avdelningar. 
 
Del två: en av 
författarna 
tillbringade två 
månader på en 
privat specialist-
demensavdelning. 
 
Djupintervjuer 
genomfördes i 
båda studierna 
med 
vårdassistenter, 
sjuksköterskor, 
chefer och 
administratörer 
(35 i del ett och 
åtta i del två). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studien visar i vilken 
utsträckning 
vårdpersonal kan 
påverka institutionens 
vanliga struktur 
genom kollektivt 
motstånd och 
handling snarare än 
genom bara "den 
enskilda upplevelsen 
av omvårdnaden”. 
Mer behöver göras 
för att erkänna, stödja 
och utveckla 
vårdpersonalens 
kreativa arbete för att 
skapa större 
överensstämmelse 
mellan daglig 
omvårdnad och mer 
förändring mot 
egenvårdmodeller 
inom demensvård. 

 Grad 1, 91 % 
 
Tidsskriftens 
bedömnings-
system:  
Vanlig 
akademisk 
process med 
anonym peer 
review 
 
(Sociology of 
Health & 
Illness). 
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Författare Problem och syfte Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

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

Problem: 
vårdmodeller som 
personcentrerad och 
relationscentrerad vård 
har utvecklats för att 
förklara önskvärd 
kvalitets-demensvård. 
Dock har deras 
användbarhet och 
relevans för klinisk 
praxis ifrågasatts. 
 
Syfte: att belysa 
faktorer som påverkar 
tillhandahållandet av 
kvalitetsvärden utifrån 
formella vårdgivare 
och anhörigas 
perspektiv. 
 

Kvalitativ 
explorativ 
(undersökande) 
studie 
 
Appreciative 
Inquiry  
 
Intervjuer med 
öppna frågor 
 

33 vårdpersonal 
från två 
geriatriska 
sjukhus och tio 
familje-
medlemmar till 
personer med 
demenssjukdom. 

Positiva 
vårdupplevelser kan 
förstås genom fem 
omvårdnads-
handlingar: skapa 
relation,   
tillhandahålla 
kvalitetstid & vårdtid, 
gå "extra milen" 
(göra något extra), 
möta psykosociala 
behov och stödja 
fysiska behov genom 
"mänsklig beröring".  
 
Faktorer som 
underlättar detta 
inkluderade 
personliga 
egenskaper hos 
vårdpersonal och 
organisatoriska, 
miljömässiga och 
kontextuella faktorer 

Grad 1, 9 
 
Tidsskriftens 
bedömnings-
system: 
peer review, 
double blinded.  
 
(Journal of 
Clinical 
Nursing). 
 
 

Författare 
 

Problem och syfte Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

  Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

Smythe, A., 
Bentham, P., 
Jenkins, C., & 
Oyebode, J. R. 
 
Årtal 
2015 
Land 
England 

Problem: antal 
personer med demens 
ökar vilket ger ökat 
vårdbehov och 
kostnader. Kompetens 
hos vårdpersonal (olika 
vårdkontexter) behöver 
höjas och för lite är 
känt om deras 
erfarenheter av att 
uppnå de färdigheter, 
kunskaper och attityder 
som krävs. 
 
Syfte: att identifiera 
vårdpersonal-
utbildningsbehov för 
ökad förståelse för 
kompetens-utveckling 
och tillhandahållandet 
av högkvalitativ 
personcentrerad vård. 
 
 

Fenomeno-
logiskt 
tillvägagångs-
sätt. 
 
Fokusgrupper 
  
Induktiv 
tolkningsanalys 
av data/tematisk 
analys   
 
 

14 fokusgrupper 
genomfördes med 
totalt 70 deltagare 
(vårdpersonal).  
 
Två fokusgrupper 
genomfördes med 
totalt 16 deltagare 
(anhörigvårdare). 
 
Slumpmässigt 
urval användes 
utifrån att vara 
från en viss 
inrättning eller 
yrkeskategori.  
 
Anhörigvårdare 
rekryterades från 
en vårdgrupp med 
närstående 
inskrivna på 
vårdinrättning. 
  

Fem teman uppstod: 
kompetensbaserade 
färdigheter, 
övertygelser, 
möjligheter och 
hinder och sätt att 
lära.  
Deltagare tyckte att 
färdighet för 
personcentrerad vård 
var medfödd och inte 
kunde läras in, medan 
effektiva sätt att lära 
sig identifierades som 
lärande genom att 
göra, lära av varandra 
och lära av 
erfarenhet. 

Grad 1, 85 % 
 
Tidsskriftens 
bedömnings-
system: peer 
review, double 
blinded 
 
(Dementia). 
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Författare 
 

Problem och syfte Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt resultat Kvalitets-
granskning 

Van Van Wyk, 
A., Manthorpe, 
J., & Clark, C. 
 
Årtal 
2017 
Land 
Sydafrika 

Problem: BPSD är 
vanlig anledning för 
flytt till vårdhem. 
Vårdpersonal har ofta 
begränsad utbildning 
men måste stödja dessa 
personer som har ett 
utmanande beteende i 
deras vardagliga liv. 
Det saknas forskning 
om hur detta görs. 
 
Syfte: att få förståelse 
för vad vårdpersonal 
uppfattar som 
utmanande beteende, 
deras 
hanteringsstrategier 
och hur de lärt sig att 
arbeta med personer 
med bpsd. Undersöka 
vårdpersonalens ev. 
ouppfyllda behov och 
önskvärt stöd.  

Explorativ 
studie 
 
Semi 
strukturerade 
intervjuer 
 
Dator-
programmet 
ATLAS.ti. 
 
 
 

17 deltagare som 
arbetade i direkt 
demensvård på 
fyra vårdhem i 
västra Kapstaden 
Sydafrika 

Resultaten 
återspeglade 
litteraturen när det 
gällde BPSD som 
vårdpersonal fann 
utmanande att 
hantera. De flesta 
kände positivt för att 
arbeta med personer 
med demenssjukdom.  
 
Nästan all 
vårdpersonal 
föredrog ett 
interpersonellt 
förhållningssätt för 
att hantera utmanande 
beteende framför 
medicinering.  
 
Demensutbildning 
betraktades av de 
flesta som ett 
ouppfyllt behov. 

Grad 1, 85 % 
 
Tidsskriftens 
bedömnings-
system: peer 
review, double 
blinded 
 
(Dementia). 

 

 



Bilaga III 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högskolan Väst                                                                                                                             
Institution för hälsovetenskap                                                                                                                
461 86 Trollhättan                                                                                                                                 
Tel 0520-22 30 00 Fax 0520-22 30 99                                                                                           
www.hv.se 

http://www.hv.se/

	Inledning
	Bakgrund
	Demenssjukdom
	Enligt Socialstyrelsen (2018a) är demens, som är ett samlingsnamn för ca 100 olika diagnoser, en av de vanligaste diagnoserna bland äldre i Sverige. Demenssjukdom räknas inte som en normal åldersförändring utan medför bland annat en kognitiv svikt som...
	BPSD – Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom
	Omvårdnadens betydelse för att hantera och förebygga BPSD
	Vårdpersonal och teamarbete
	Sjuksköterskans ansvar
	Personcentrerad vård
	Yttre förutsättningar och hinder
	Att vara i behov av stöd och samarbete
	Att ha tillgång till bakgrundsinformation

	Motstridiga känslor i arbetet

	Diskussion
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion
	Yttre förutsättningar och hinder
	Motstridiga känslor i arbetet


	Slutsatser
	Praktiska implikationer
	Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans kompetensområde
	Referenser

