
  
 
 

 

 

Moa Fryk & Martina Månsson 

Sjuksköterskeprogrammet, Institutionen för vårdvetenskap 

Vetenskapligt fördjupningsarbete i omvårdnad, 15 hp, kurs V61, VT-11 

Grundnivå 

Handledare: Ragnar Piskator & Marika Marusarz 

Examinator: Elisabeth Winnberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demenssjukdom och livskvalitet - vårdrelationens betydelse för 

livskvalitet för personer som bor på vårdboenden 
- en litteraturstudie 
 

Dementia and quality of life- the meaning of the caring relationship for people living in 

nursing homes 

- a literature review 

 

 

 

 



  
    

 
Innehållsförteckning 
 

1 Inledning ......................................................................................................1 

2 Bakgrund......................................................................................................1 

2.1 Fler insjuknar i en demenssjukdom............................................................1 

2.2 Vårdrelation och demenssjukdom..............................................................2 

2.3 Personens identitet......................................................................................3 

2.4 Att vårda en person med demenssjukdom..................................................3 

2.5 Livskvalitet och demenssjukdom...............................................................4 

2.6 Omvårdnadens mål.....................................................................................5 

2.7 Bakgrundssammanfattning.........................................................................5 

3 Syfte ..............................................................................................................6 

4 Begreppsförklaringar..................................................................................6 

4.1 Vårdrelation................................................................................................6 

4.2 Livskvalitet.................................................................................................7 

4.3 Vårdboende ................................................................................................7 

5 Teoretiska utgångspunkter.........................................................................7 

5.1 Livsvärld ...................................................................................................7 

5.2 Vårdlidande ..............................................................................................8 

6 Metod............................................................................................................8 

6.1 Datainsamling.............................................................................................8 

6.2 Analys.........................................................................................................9 

6.3 Forskningsetiska överväganden ...............................................................10 

7 Resultat.......................................................................................................10 

7.1 Betydelsen av delaktighet.........................................................................11 

7.1.1 Att någon lyssnar...................................................................................11 

7.1.2 Att bli stimulerad...................................................................................12 

7.2 Betydelsen av personens livsberättelse ....................................................14 

7.2.1 Livsberättelsen påverkar beteendemässiga symtom .............................14 

7.2.2 Personens svårighet att vara i nuet ........................................................15 

7.2.3 Användningen av livsberättelsen ..........................................................16 

7.3 Vårdpersonalens bemötande ....................................................................17 



  
 
 

 

7.3.1 Att förminska personen med demenssjukdom ......................................17 

7.3.2 Att begränsa och överbeskydda personen med demenssjukdom ..........18 

8 Diskussion ..................................................................................................19 

8.1 Metoddiskussion.......................................................................................19 

8.2 Resultatdiskussion....................................................................................20 

9 Slutsats........................................................................................................23 

9.1 Implikationer i vården ..............................................................................24 

9.2 Förslag till vidare forskning .....................................................................24 

Referensförteckning ..........................................................................................25 

Bilaga 1 ……………………………………………………………………….28 

Bilaga 2 ……………………………………………………………………….40 

Bilaga 3 ……………………………………………………………………….43 



  
 
 

 

Sammanfattning/abstract 
 

Bakgrund: Att vi blir allt äldre innebär också att allt fler insjuknar i en demenssjukdom. Då 

det i dagsläget inte finns något botemedel för sjukdomen blir det främsta omvårdnadsmålet att 

minska lidande och öka livskvaliteten och välbefinnandet för dessa personer. Då många med 

demenssjukdom bor på vårdboenden blir det vårdpersonalens främsta uppgift att skapa en bra 

vårdmiljö vilket innefattar en god vårdrelation. Vårdrelationen är central i all god omvårdnad 

och det är viktigt att ha en förståelse för att den vård som ges till personer med 

demenssjukdom antingen kan hjälpa eller stjälpa individen.  

Syfte: Att belysa vårdrelationens betydelse för livskvaliteten hos personer med 

demenssjukdom som bor på vårdboenden. 

Metod: Denna studie är en litteraturstudie där tolv artiklar analyseras. En kvalitativ 

innehållsanalys har använts där meningsbärande enheter i artiklarna har kondenserats, kodats 

och slutligen bildat kategorier.  

Resultat: Tre kategorier framkommer av resultatet som visar vårdrelationens betydelse för 

livskvalitet hos personer med demenssjukdom. Dessa är: betydelsen av delaktighet som 

handlar om vikten av att personerna får delta i meningsfulla samtal och aktiviteter, betydelsen 

av personens livsberättelse som behandlar vikten av att inkludera personernas historia och 

bakgrund i omvårdnaden, samt vårdpersonalens bemötande som handlar om personalens sätt 

att uppträda och behandla personerna.  

Diskussion: Vårdrelationen har en inverkan på personens livskvalitet. Bland annat påverkas 

den av vårdpersonalens bemötande, huruvida personens livsberättelse används i omvårdnaden 

och personens möjlighet till delaktighet. Med ett livsvärldsperspektiv kan vårdpersonalen få 

en ökad förståelse för hur personen med demenssjukdom upplever och förstår sin värld. 

Livsberättelsen ger vårdpersonalen kunskap om vad som är eller har varit betydelsefullt för 

den enskilde personen. Det är nödvändigt då livskvalitet är en subjektiv upplevelse som 

skiljer sig från person till person.   

Nyckelord: Demenssjukdom, livskvalitet, vårdrelation, delaktighet, livsberättelse 

Keywords: Dementia, quality of life, caring-relationship, involvement, life story
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1 Inledning 

På senaste tiden har det larmats om missförhållanden på vårdboenden där personal till 

personer med demenssjukdom behandlar personerna illa. På ett vårdboende skriker 

personalen åt en person med demenssjukdom som behöver gå på toaletten under natten och 

när personalen kommer på morgonen är det avföring på väggarna. Personalen behandlar även 

personerna med demenssjukdom hårdhänt som i sin tur reagerar med oro och aggressivitet. 

Dock så rapporterar studenter från Ersta Sköndal Högskola, som anmäler vårdboendet för 

vanvård, att då studenterna tar sig tid och pratar med personerna med demenssjukdom, så 

uppvisar de ett lugnt beteende och morgonrutinerna går då enkelt att lösa (Södermalmsnytt, 

2011).  Detta väcker tankar hos oss om hur viktigt det är att behandla personer med 

demenssjukdom på ett respektfullt sätt och hur en omsorgsfull omvårdnad kan hjälpa och 

stödja personen till en bättre tillvaro. Under vår sjuksköterskeutbildning har vi mött en 

mängd olika personer med varierande sjukdomar och har då fått en förståelse för att 

vårdrelationen är central i all hälsofrämjande vård och att den kan påverka personens 

välbefinnande på ett antingen positivt eller negativt sätt. Vi finner särskilt intresse av att 

studera personer med demenssjukdom närmare eftersom vi under tidigare praktikperioder 

upplevt att det kan vara särskilt svårt att vårda dessa personer bland annat på grund av 

svårigheter att förstå varandra och att kommunicera. Vi har dock sett att detta är möjligt och 

att det många gånger är avgörande av vilken personal som arbetar med personen med 

demenssjukdom. Av den anledningen önskar vi belysa vårdrelationens påverkan på 

upplevelsen av livskvaliteten för dessa personer.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Fler insjuknar i en demenssjukdom 

Då vi blir allt äldre drabbas och insjuknar fler och fler i befolkningen i en demenssjukdom 

(Socialstyrelsen, 2010). Från år 2000 till 2050 bedöms antalet med demenssjukdom öka från 

5 miljoner till ca 115 miljoner i världen. I Sverige insjuknar ungefär 24 000 personer årligen 

och nästan lika många med sjukdomen dör. Inget pekar på att risken att insjukna har ökat 

under senare år, men efter år 2020 när 40-talisterna uppnår en hög ålder kommer antalet 

personer med sjukdomen att stiga rejält (a.a.). Sjukdomen kan ännu inte botas vilket gör att 

målet med vården blir att skapa ett bra och värdigt liv för den drabbade (Skovdahl, 2004). 
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Eftersom många med demenssjukdom bor på vårdboenden blir det vårdpersonalens främsta 

uppgift att skapa en god vårdmiljö (Nygård, 1996).  

 

2.2 Vårdrelation och demenssjukdom 

Relationen mellan personer med demenssjukdom och vårdpersonal styrs främst av hur 

personalen ser på personen (Socialstyrelsen, 2010). För att personens värdighet ska 

upprätthållas och relationen ska bygga på respekt behöver personalen se personen som ett 

subjekt och inte som ett objekt. I andra hand styrs relationen av kommunikation. 

Vårdpersonal kan ha problem med att relatera till personen på grund av 

kommunikationsproblem. Livsberättelsen, personens tidigare livshistoria, kan då spela stor 

roll för att underlätta relationen (a.a.). 

      I en studie av Buron (2010), där en interventionsstudie genomfördes, undersöktes 

effekterna av personcentrerad livsberättande i vårdpersonals kunskap om personer som lever 

med demenssjukdom och om personalen uppfattningar om individuell omvårdnad. Förutom 

att omvårdnaden för personerna blir förbättrad påverkar interventionen också vårdpersonalen 

på ett positivt sätt. Ökad kunskap om personerna leder till förbättrade relationer mellan 

vårdpersonal och personer, och starkare relationer förbättrar i sin tur personalens 

engagemang att ge omvårdnad som är respektfull och av hög kvalitet. Starkare relationer kan 

också leda till ökad tillfredsställelse i vårdarbetet och därigenom till mindre omorganisationer 

av personal (a.a.). Om vårdpersonalen uppfattar personen som unik och värdefull så upplever 

de omvårdnaden som viktig, och i och med det, även sig själva som värdefulla (Nordberg, 

Helin, Dahl, Hellzén, & Asplund, 2006). Har personalen ett etiskt perspektiv ökar 

välbefinnandet och kvaliteten i vården. Det positiva synsättet kan leda till ökad 

tillfredsställelse hos personer och främja deras hälsa och psykosociala välmående (a.a.) 

      Personer med demenssjukdom kan inte alltid uttrycka sina behov och önskningar och 

därför har vårdpersonalens arbete en stor inverkan på deras välbefinnande (Hansebo & 

Kilgren, 2004). Vårdpersonal till dessa personer reflekterar kring personernas sårbarhet, 

utsatthet och beroende och tydliggör att deras arbete är oerhört viktigt. De reflekterar även 

över att personalens dagshumör och röstläge påverkar personerna. Trots det sker 

maktutövning i demensvården. Det visar sig genom att vårdpersonalen utövar makt och att 

personerna är maktlösa (a.a.). Personalens bemötande spelar således en stor roll för just 

välbefinnandet (Cars & Zander, 2006). 
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2.3 Personens identitet 
Att en person med demenssjukdom i ett sent stadium av sjukdomen benämner sig själv som 

”jag” visar att personen uppfattar sig själv med en identitet (Socialstyrelsen, 2010). Personen 

kan förstå att hon eller han är en unik person men kan ha glömt sin historia. Vårdrelationens 

betydelse framhålls genom att en person med demenssjukdom även uppfattar sig själv på det 

sätt som andra uppfattar henne. Det innebär att behandlar vårdpersonalen personen 

nedsättande kan personen uppfatta sig själv som värdelös. Vårdpersonalen bör utgå från 

personen och inte sjukdomen samt ta hänsyn till personens värderingar, önskemål och 

livsmönster (a.a.). Vårdpersonalen kan förstärka positiva minnen, tankar, och känslor som 

finns hos personen med demenssjukdom och se till att omvårdnaden uppmuntrar till att han 

eller hon upprätthåller sin identitet (Tappen, Williams, Fishman & Touhy, 1999). Det är 

viktigt med en förståelse för hur den kognitiva försämringen hos personen med 

demenssjukdom påverkar hans eller hennes medvetenhet i att upprätthålla sin identitet, samt 

att omvårdnaden är personlig och individuell och möter personernas varierande vårdbehov. 

Låga förväntningar och ett dåligt bemötande gentemot personer i de senare stadierna av 

demenssjukdom kan inverka på personen på ett negativt sätt. Det kan inverka på personens 

förmåga att engagera sig i relationer med andra och även på personens identitetsuppfattning. 

Därför är det viktigt att vårdpersonalen bedömer varje person med demenssjukdom som en 

unik person och försöker att hjälpa denne att bevara identiteten. Vidare kan en ökad förståelse 

för personen bakom demenssjukdomen leda till en positiv förändring i vårdpersonalens 

värderingar samt förbättra livskvaliteten för personen med demenssjukdom (a.a.). 

 

2.4 Att vårda en person med demenssjukdom  
Det är inte alltid lätt att vårda personer med demenssjukdom, dock visar det sig att 

vårdpersonal som arbetar inom demensvården önskar att göra det bästa för att lindra 

personers lidande och öka deras livskvalitet (Edberg, Bird, Richards, Woods, Keeley & 

Davis-Quarrell, 2008). Ytterligare en studie av Cowdell (2010) visar att vårdpersonal till 

personer med demenssjukdom som bor på vårboenden strävar efter att ge optimal vård, men 

att detta inte alltid är möjligt att uppnå. I studien påpekas att det finns ett behov av att 

utveckla vårdarbetet för personer med demenssjukdom. Bland annat behövs utbildning så att 

vårdpersonal får kunskap och förståelse för personernas känslor och upplevelser (a.a.). 

Belastningen inom demensvården är hög, inte bara i Sverige utan även i andra länder (Edberg 
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et al., 2008). Det påvisas att vårdpersonal i Sverige, Storbritannien & Australien har liknande 

erfarenheter av påfrestningar i arbetet. Det finns en rad faktorer som påverkar vårdpersonalen 

arbete och deras eget välbefinnande, exempelvis miljöfaktorer, andra personers inverkan i 

vården eller de utmaningar som uppkommer vid vård av personerna med demenssjukdom. 

Vårdrelationen påverkas således av hur den som vårdar mår och känner sig (a.a.). 

Vårdpersonalen behöver dessutom ofta ta etiska beslut, bland annat till om de ska fatta beslut 

tillsammans med personen, i personens ställe eller över personens huvud (Skovdahl, 2004). 

Personalen bör ha ett etiskt förhållningssätt för att stödja personen i det svåra tillståndet 

(Skog, 2009). Avvikande beteenden hos personen kan oftast förebyggas genom god 

omvårdnad. Vårdpersonalens handlande kan både förbättra och försämra personens tillstånd. 

Exempel på saker som kan försvåra omvårdnaden är att personalen utövar makt, övervakar 

och skyddar personen med demenssjukdom onödigt mycket eller är irriterad och stressad vid 

utförande av omvårdnad (a.a.). I en studie av Innes & Surr (2001) undersöks upplevelsen av 

vården som ges till personer med demenssjukdom på vårdboenden. Studien visar att 

vårdboendena kan möta personernas fysiska behov men inte deras psykologiska behov. Den 

aktuella forskningen har fokuserat lite på tillståndet av välbefinnande för dessa personer och 

ännu mindre omsorg har riktats mot faktorer som ökar eller minskar välbefinnande (a.a.). 

  

2.5 Livskvalitet och demenssjukdom 
Ett grundläggande omvårdnadsmål för personer med demenssjukdom är just att skapa 

livskvalitet trots sjukdom (Skog, 2009). Detta framhävs också i de nationella riktlinjerna för 

vård och omsorg vid demenssjukdom, som förutsätter att personer med demenssjukdom även 

i ett sent skede av sjukdomen kan känna känslor som lidande, välbefinnande, glädje, 

hopplöshet och omtanke (Socialstyrelsen, 2010). Vad livskvalitet är varierar från person till 

person eftersom upplevelsen är subjektiv (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 

2006). Livskvalitet vid demenssjukdomar innefattar olika aspekter av personens liv, såsom 

fysisk hälsa, funktionella tillstånd, kognitiv förmåga och socialt välbefinnande. Dessvärre 

finns det i dagsläget få kontrollerade studier av effekter på livskvalitet hos personer med 

demenssjukdom, eftersom bedömningen av livskvalitet kan vara särskilt svår hos dem med 

denna sjukdom (a.a.). I en studie av Woodrow (1998) betonas att livskvalitet är ett subjektivt 

begrepp och att vårdpersonal behöver fokusera på att ge dessa personer en god omvårdnad. 

Det är viktigt att vårdpersonalen försöker överkomma kommunikationshinder i vården 
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eftersom man genom kommunikation kan uppnå och förbättra livskvaliteten för personen 

med demenssjukdom (a.a.). 

 

2.6 Omvårdnadens mål  

Omvårdnad är den effektivaste behandlingen då sjukdomen inte är botbar, vilket gör 

vårdrelation central (Skovdahl, 2009). Därför blir vårdpersonalens uppgift att lindra symtom 

och att på varierande sätt kompensera för personens olika grader av funktionsnedsättningar 

(Socialstyrelsen, 2010). Målet för vårdpersonalen blir att underlätta i personens vardag och 

att skapa optimal livskvalitet under hans eller hennes olika stadier av sjukdomen (a.a.). 

Demenssjukdomar medför en gradvis försämring av personens kognitiva och funktionella 

förmågor och leder till ett successivt ökat och förändrat behov av medicinska och sociala 

åtgärder (Skog, 2009). På grund av personens nedsatta kognitiva förmåga, sämre förmåga till 

kommunikation och svårigheter med tid-, rums-, och personorientering är denna person extra 

utsatt i sin patientroll (a.a.). Vårdpersonalen kan ha problem med att identifiera och förstå 

personens behov eftersom sjukdomen kan påverka sättet att uttrycka sin vilja och sina behov 

på ett adekvat sätt (Socialstyrelsen, 2010). Personer med demenssjukdom löper därför en 

högre risk att inte få sina behov tillgodosedda av vårdpersonalen och risken är särskilt stor i 

sjukdomens senare stadier (a.a.).  

       Ett viktigt mål för demensvården är att minska lidande och öka välbefinnandet och 

livskvaliteten för dessa personer (Socialstyrelsen, 2010). Miljön på vårdboenden ska präglas 

av trygghet och verka för att personen ska få en mening i vardagen (a.a.). Det är viktigt att 

vårdpersonalen har ett personligt bemötande gentemot dessa personer, vilket bland annat är 

betydelsefullt för personernas upplevelse av välbefinnande (Cars & Zanders, 2006). Det 

innebär att personalen är närvarande på ett emotionellt plan i mötet med personen och mötet 

bör präglas av ömsesidighet, respekt och lyhördhet. Personen i fråga ska inte betraktas som 

en dement person utan som en unik individ med en egen livsberättelse, egen personlighet och 

egna behov och önskningar (a.a.).  

 

2.7 Bakgrundssammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vården som ges till personer med demenssjukdom antingen hjälpa 

eller stjälpa individen (Nazarko, 2009). Om åsikten är att personen inte duger kommer han 

eller hon snart att leva efter dessa förväntningar. Vården kan därför förstärka beteenden som 
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uppmuntrar personen att klara av så mycket som möjligt eller så kan det förstärka beroendet 

av andra. Vården måste vara lämplig för personen, man måste förstå personen, personligheten 

och bakgrunden. Vården som ges måste också hjälpa personen med hans eller hennes 

funktion och kapacitet. Personer med demenssjukdom kan visa en hög funktionsförmåga om 

personalen erbjuder en vårdrelation som möjliggör detta. Därför är utformningen på 

vårdrelationen betydelsefull för hur dessa personer upplever sin tillvaro (a.a.). Gulmann 

(2003) påpekar att vården som ges till personer med demenssjukdom bör likna den vård som 

ges till andra äldre personer. Det kan dock innebära svårigheter med att vårda människor som 

inte själva kan berätta vad de behöver för hjälp eller stöd (a.a.). Som det tidigare nämnts finns 

det i dagsläget inget botemedel för demenssjukdomar och därför blir ett viktigt mål för 

vårdpersonal som jobbar inom demensvården att minska lidande och öka välbefinnandet och 

livskvaliteten hos personer med demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010). Med denna 

bakgrund önskar författarna till denna uppsats att närmare belysa huruvida vårdrelation 

främjar livskvaliteten för dessa personer.  

 

3 Syfte 

Att belysa vårdrelationens betydelse för livskvaliteten hos personer med demenssjukdom som 

bor på vårdboenden. 

 

4 Begreppsförklaringar 

Här nedan definieras begrepp som används i uppsatsen. 

 

4.1 Vårdrelation 

Författarna i detta arbete betraktar vårdrelationen som relationen mellan personen med 

demenssjukdom som bor på ett vårdboende och vårdpersonal som vårdar denne person, som 

exempelvis sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. Katie Eriksson (2004) menar 

att vårdrelationen är grunden för vårdandet och utgörs av relationen mellan patient och 

vårdpersonal. Vårdrelationen ska byggas på ömsesidighet och patienten ska få möjlighet att 

uttrycka sina behov och problem. En relation som är djup och trygg kan möjliggöra att 

vårdpersonalen erhåller optimal kunskap om patienten och därigenom kan vårdprocessen bli 
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vårdande. En av förutsättningarna för en tillfredställande vårdprocess är just en god 

vårdrelation (a.a.).  

 

4.2 Livskvalitet 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) definieras livskvalitet utifrån individens egna 

upplevelser av sin fysiska hälsa, psykiska tillstånd, grad av oberoende, sociala relationer, 

personliga övertygelser och relation till miljön (World Health Organization, 1998). God 

omvårdnad vid demenssjukdom har som mål att främja livskvalitet hos individerna och det 

innebär att han eller hon ska kunna leva ett gott och fullvärdigt liv trots den rådande 

sjukdomen. Livskvalitet är en subjektiv upplevelse och varierar från person till person (Skog, 

2009). I en studie av Russell, Middleton & Shanley (2008) identifieras livskvalitet som 

bestående av tre huvudsakliga kategorier; den fysiska kroppen, den fysiska och sociala miljön 

och av respektfull och värdig behandling av personen med demenssjukdom. Livskvalitet 

måste förstås utifrån flera perspektiv (a.a.). Gulmann (2003) beskriver att livskvalitet hos 

äldre personer beror på huruvida man uppfattar sin situation som meningsfull och samtidigt 

kan se sitt förflutna med ro. Livskvalitet och välbefinnande är synonyma begrepp och 

användas därav likvärdigt.  

 

4.3 Vårdboende 

Definition av begreppet vårdboende är i denna uppsats ett vård- och omsorgsboende där 

personer med demenssjukdom bor samt vårdas på. 

 

5 Teoretiska utgångspunkter 

Med anledning av litteraturstudiens syfte används Dahlbergs och Segestens (2010) 

beskrivning av livsvärldsperspektivet och lidande som teoretiska referensramar. Dessa 

vårdvetenskapliga begrepp kommer att användas för att diskutera de resultat som presenteras 

i resultatdiskussionen.  

      

5.1 Livsvärld 

Dahlberg & Segesten (2010) menar att det hälsofrämjande arbetet i vården bör utgå från ett 

livsvärldsperspektiv.  Livsvärlden kan utifrån detta betraktas som världen som den upplevs, 
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vilket gör den unik och individuell, men samtidigt är det en värld som delas av andra. I 

livsvärlden utspelar sig hälsa, välbefinnande och lidande och sjukdom. Vid exempelvis en 

demenssjukdom förändras individens omvärld och upplevelsen av sig själv kan bli 

främmande. Enligt livsvärldsperspektivet är kroppen ”levd” och utgörs av erfarenheter, 

upplevelser, minnen, tankar, känslor och vishet. Människan ”har” inte en kropp utan ”är” sin 

kropp och med den förstår hon sig själv, vem och vad hon är, och sin omvärld. Kroppen 

förstås som ett subjekt ur ett helhetsperspektiv som innehåller fysiska, psykiska, existentiella 

och andliga aspekter (a.a.). 

 

5.2 Vårdlidande 

Dahlberg & Segesten (2010) menar att målet med själva vårdandet är förhindra eller mildra 

lidande och möjliggöra för välbefinnande. Vårdrelationen är bland annat viktig för att 

vårdlidanden inte ska uppkomma, vilket är det lidande som uppstår i själva vårdsituationen 

eller på grund av bristande vård. Det har visat sig att vårdlidande ofta uppkommer då 

patienten inte vårdmässigt förstår vad som sker eller vad som kommer att hända. Ansvaret att 

vårdrelationen ska bli god och att vårdlidande inte skall uppkomma ligger alltid på 

personalen. Vårdpersonalens förhållningssätt är även centralt i relationen samt kräver att de 

har en stor öppenhet för patienten och att regelbundna reflektioner sker över själva vårdandet 

och relationen (a.a.).  

 

6 Metod 

6.1 Datainsamling 

Den här uppsatsen är en litteraturstudie. Det är litteraturen som är källan till informationen 

(Olsson & Sörensen, 2007). Datainsamlingen skedde genom artikelsökning i databaserna 

CINAHL plus, Academic Search Elite och Ageline. De sökord som ansågs som lämpliga för 

arbetets syfte var dementia, nursing home och resident, med avsikt att få fram artiklar som 

studerade demensfenomen på vårdboenden, vilket var en avgränsning i arbetets syfte. I de 

flesta artiklar användes också sökorden quality of life och/eller well-being tillsammans med 

dementia för att erhålla artiklar som studerade just dessa fenomen i förhållande till 

demenssjukdom. Detta var också ett syfte med uppsatsen. Andra sökord som inkluderades 

var alzheimer, Alzheimer’s, nurse-patient relationship, caring, nursing, qualitative, residents 
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och relationship. De artiklar som valdes ut var ”peer-reviewed”, samt var både nationella och 

internationella. Inledningsvis gjordes inga avgränsningar vid artikelsökningarna mer än att de 

ska vara ”peer-reviewed” och med ”full text”. Efter att ha fått fram en mängd äldre artiklar, 

valde författarna dock att fortsättningsvis avgränsa sökningarna till att omfatta åren 2004-

2011. Detta ansågs som en mer rimlig och relevant tidsperiod då författarna önskade få fram 

artiklar som var aktuella och uppdaterade till dagens forskning om demenssjukdomar. 

Inledningsvis lästes artiklarnas titel och abstrakt för att författarna skulle få en bild av 

artikelns innehåll. Om artikeln verkade passa för arbetets syfte gick författarna vidare med att 

läsa hela artikeln. Friberg (2006) skriver att det är viktigt att granska artiklarnas innehåll och 

hur man kommit fram till artikelns resultat. Författarna studerade artiklarnas resultat samt 

även dess tillförlitlighet och kontrollerade dess evidens. De flesta artiklar som valdes ut var 

baserade på kvalitativa studier. Anledningen till detta var att författarna önskade erhålla en 

ökad förståelse för det valda fenomenet (a.a.). De artiklar som valdes bort var sådana artiklar 

som inte ansågs svara mot uppsatsens syfte och/eller att de ansågs sakna hög kvalitet och 

standard. Kvalitativa studier måste granskas kritiskt gällande kvalitet, efter det kan resultatet 

sammanställas utifrån urvalet av artiklar till en ny helhet. För att säkerställa kvaliteten i 

artiklarna användes en mall för kvalitetsgranskning (a.a.). Författarna valde slutligen att 

inkludera artiklar som både studerade personer med demenssjukdom och vårdpersonal. Detta 

ansåg vi vara positivt med avseende för vårt syfte som fokuserade på vårdrelationen. 

Sökresultatet presenteras i bilaga 2. 

 

6.2 Analys 

Analysen utgick från 12 artiklar. 11 kvalitativa och 1 kvantitativ artikel. Dessa presenteras 

närmare i bilaga 2. Författarna valde att använda sig av en kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats som metod för att analysera det insamlade datamaterialet. Induktiv ansats 

innebär att man går in med en öppen forskningsfråga samt en öppen syn på fenomenet (Elo & 

Kyngäs, 2008). Författarna valde denna ansats, det vill säga inte utgick från någon teoretisk 

referensram vid analysen, då de önskade ha ett brett perspektiv och så lite förförståelse som 

möjligt. Med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys kan man på ett systematiskt och objektivt 

sätt beskriva och kvantifiera fenomen. Syftet var att få en samlad och omfångsrik beskrivning 

av fenomenet. Inledningsvis läste författarna igenom artiklarna för att få en helhetsbild. 

Artiklarna lästes igenom ett flertal gånger, vilket var betydelsefullt då det gav författarna en 
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känsla av innehållet (a.a.). Därefter sammanfattade författarna artiklarna enskilt och jämförde 

sedan detta med varandra, varpå likheter och olikheter studerades. Sedan togs 

meningsbärande enheter ut från artiklarnas resultat och kondenserades. Dessa bestod av delar 

av texten, såsom ord eller meningar, som var meningsbärande i artiklarna (a.a.). Därpå 

skapade författarna gemensamt en lista med de meningsbärande enheterna och 

kondenseringarna i syfte att få en bättre överblick av materialet. De kondenserade 

meningarna gavs sedan en kod, som författarna ansåg beskriva innehållet av de 

meningsbärande enheterna. Koderna studerades enskilt och tillsammans och resultatet 

återspeglade det centrala budskapet i artiklarna och underkategorier bildades som slutligen 

blev tre huvudkategorier. Att skapa kategorier är ett tillvägagångssätt för att skildra 

fenomenet, öka förståelsen och för att fram ny kunskap (Elo & Kyngäs, 2008). För 

analysprocessens förfarande se bilaga 3. 

 

6.3 Forskningsetiska överväganden 

Författarna ansvarar för att vetenskaplig oredlighet inte sker i samband med uppsatsens 

genomförande, vilket innebär att plagiat eller fusk inte brukas (Olsson & Sörensen, 2007). 

Författarna strävar efter att hålla sig objektiva och särskilt till det resultat som redovisar. De 

vetenskapliga artiklarna som används i denna uppsats är engelskspråkiga, vilket innebär att 

författarna har översatt och bearbetat dess innehåll. Författarna har försökt hålla sig så nära 

originaltexten som möjligt men är ändå medvetna om riskerna för feltolkningar. Alla citat 

redovisas dock på originalspråk.  

 

7 Resultat 

Här under presenteras det resultat som framkommit. Kategorierna presenteras i resultatet i 

brödtext och är belysta med citat för att tydliggöra innehållet. De tre huvudkategorierna är 

betydelsen av delaktighet, betydelsen av personens livsberättelse samt vårdpersonalens 

bemötande. 
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7.1 Betydelsen av delaktighet  

7.1.1 Att någon lyssnar 

En sak som personer med demenssjukdom uttrycker har betydelse för livskvalitet är just 

relationer och det innefattar bland annat att få någon annans uppmärksamhet och att någon 

lyssnar och förstår en. Något som emellertid gör livet besvärligare och hindrar känsla av 

livskvaliteten för dessa personer är svårigheterna med att tänka och kommunicera (Simpson 

& Mitchell, 2005). Även vårdpersonal värderar att viktiga komponenter för ett bra liv för 

personer med demenssjukdom är just att någon lyssnar och uppmärksammar personen (Kalis, 

Schermer & Van Delden 2005). I Granheim & Janssons studie (2006) framkommer det att 

personer med demenssjukdom tycker att det är viktigt att känna sig uppskattad och behövd 

för välmående. De menar att blir man som person med demenssjukdom inbjuden till 

aktiviteter och samtal känner man sig värdefull.  

       En annan sak som ökar välbefinnandet är att kunna bidra med något. Dock anser 

personerna med demenssjukdom att de inte blir inbjudna till meningsfulla samtal av 

vårdpersonalen. De tycker att personalen inte har tid att lyssna till enskilda personer utan är 

upptagna med andra omvårdnadshandlingar och personer med demenssjukdom saknar helt 

enkelt någon att prata med (a.a.). Vårdpersonal identifierar dock att socialt samspel och 

kommunikation är av betydelse för personer med demenssjukdom samt att det är god kvalitet 

på dessa (Harmer & Orrell, 2008).  

        Det visar sig att det är betydelsefullt för personer med demenssjukdom att få samtala om 

sitt tidigare liv och sina relationer. Att få återge sin tidigare livsberättelse och tala om ”gamla 

tider” är något som personerna ofta vill göra och vårdpersonal kan se att det är något som de 

uppskattar, även om gamla förluster och händelser uppdagas. Personer med demenssjukdom 

värdesätter även att få tala om gamla relationer då det bevarar länken till nutida och dåtida 

relationer som är och har varit viktiga. Genom socialt samspel där personen med 

demenssjukdom ges utrymme att berätta om sina minnen, kan positiva upplevelser främjas 

hos personen, med känslor som att känna sig uppskattad, stimulerad och inkluderad (a.a.).  

       Att prata om tidigare intressen som fotboll eller bakning tycks kunna skapa positiva 

reaktioner hos personer med demenssjukdom. I Kalis et al. studie (2005) betonar 

vårdpersonalen att det är värdefullt att prata minnen med personerna med demenssjukdom 

och ge dem bekanta element som påminner dem om saker de tidigare upplevt och kan relatera 

till. För att stimulera personernas minnen kan vårdpersonalen använda olika slags material, 
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såsom med hjälp av mat, musik, bilder, foton och böcker (Parahoo, Whall, Colling & 

Nusbaum, 2006).  

 

7.1.2 Att bli stimulerad  

För att behålla livskvaliteten vill personer med demenssjukdom ha möjlighet att fortsätta med 

de intressen som man tidigare haft, exempelvis som att sjunga, gå till kyrkan eller bara att ta 

en promenad (Simpson & Mitchell, 2005). En viktig del av verksamheten inom 

demensvården är just aktivering men det kan finnas både för lite motivation och möjlighet till 

att utföra dessa. En beskrivning som personer med demenssjukdom som bor på vårdboende 

har gett är att de har för lite att göra och att dagarna är enformiga. Vårdpersonalen skyller 

aktivitetsbristen på för lite personal samt att personalen överbeskyddar eller har låga 

förväntningar på personen med demenssjukdom att kunna utföra aktiviteter. Dessutom tycks 

många av personalen sakna tillräckliga skickligheter i att identifiera och erbjuda aktiviteter 

som personer med demenssjukdom på ett lyckat sätt ska kunna engagera sig i (Harmer & 

Orrell, 2008).  

        Både personal och anhöriga till personer med demenssjukdom anser att särskilda 

arrangerande sociala tillställningar är värdefulla. Detta är emellertid inte något som personer 

med demenssjukdom själva nämner. Glädje ses som ett mått för vad som gör aktiviteter 

meningsfulla för personer med demenssjukdom. Andra faktorer inkluderar att aktiviteterna 

stärker personens känsla av identitet och en känsla av tillhörighet, samt att de riktar sig mot 

personens psykologiska behov. Individuella aktiviteter och sociala aktiviteter, såsom att vara 

med i ett gruppsammanhang verkar positivt både på personernas identitet och välbefinnande. 

Personer med demenssjukdom anser att aktiviteter som är anpassade efter ens egen förmåga 

är lättare att engagera sig i. Att lyssna på musik, sjunga och dansa betonas som uppskattade 

aktiviteter i personernas liv. Att lyssna på musik förbättrar deras sinnestämning och hjälper 

dem med koncentrationen. Att sjunga ses vara särskilt glädjefullt. Fler vårdpersonal bekräftar 

att personer med demenssjukdom fortfarande kan engagera sig i och uppskatta musik och ser 

det som ett sätt att stimulera mindre mottagliga personer. Andra aktiviteter som uppskattas av 

personer med demenssjukdom är att läsa, titta på tv, gå på promenader, vårda sitt utseende, 

lägga pussel, sticka, delta i måltider och ha stunder för sig själva. Det som gör dessa 

aktiviteter meningsfulla för personerna beror bland annat på att de finner dem intressanta, att 

de lär sig nya saker, att de är glädjefulla och hjälper dem att slappna av.  
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Vårdpersonal till personer med demenssjukdom framhåller att träning är en viktig aktivitet, 

vilket är något som personerna själva bara nämner i samband med ”att ta en promenad”. Det 

kan alltså skilja sig åt vad personalen uppfattar som en meningsfull aktivitet och vad 

personerna själva räknar till en värdefull aktivitet. Personer med demenssjukdom verkar 

uppskatta aktiviteter som riktar sig mot deras psykiska och sociala behov medan vårdpersonal 

anser att aktiviteter som underhåller personernas kroppsliga förmågor är bättre (a.a.). I 

Granheim & Janssons studie (2006) betonas också att det som gör aktiviteter meningsfulla 

handlar om att personen med demenssjukdom mår bra av den och att den förstärker en känsla 

av identitet och gemenskap. I ytterligare en studie (Kolanowski, Fick, Frazer & Penrod, 

2010) kommenteras aktiviteter som något positivt för välbefinnandet, både av personer med 

demenssjukdom samt av vårdpersonal. Bara att se på teve med någon, läsa, måla eller lyssna 

på musik är några aktiviteter som personerna i den studien beskriver sig uppskatta. 

Personalen uppger även här att det beror på tidsbrist att den fysiska omvårdnaden blir 

prioriterad istället för aktiviteter (a.a.). Likaså framkommer det i Train, Nurock, Manela, 

Kitchen & Livingstones studie (2005) att aktiviteter för personer med demenssjukdom är av 

betydelse och att dessa bör vara skräddarsydda för personens behov. Också här nämns bristen 

av aktiviteter eller på aktiviteter som personerna med demenssjukdom önskar. En av 

vårdpersonalen tycker att personerna inte får tillräckligt med stimulering utan att det bara är 

teven eller musik som är på. Vissa dagsutflykter är inte populära eftersom personerna med 

demenssjukdom lätt tröttnar, vilket belyser behovet för att aktiviteterna ska passa för och 

tillmötesgå individens behov (a.a.). Vårdpersonal som intervjuas i Kalis et al. (2005) 

reflekterar att i ett gott liv för personer med demenssjukdom ingår det aktiviteter och att det 

är vårdpersonalens uppgift att få dem att göra någonting. Målet med aktiviteten är inte att 

förbättra personernas förmågor utan att de ska ha en bra tid och få uppleva någonting (a.a.).  

 I en studie som undersöker aktiviteter som engagerar personer med demenssjukdom på ett 

vårdboende och deras tillstånd av välbefinnande framkommer det att dessa personer 

spenderar mest tid åt att engagera sig åt passiva aktiviteter (Chung, 2004). Detta är dubbelt så 

mycket som tiden som spenderas åt dagliga livsaktiviteter. Vid analysen av individuella 

aktiviteter visas att personerna med demenssjukdom generellt tillbringar tiden åt att 

observera/titta, äta och dricka och att sova eller halvsova. Resultatet visar även att de 

personer som uppvisar sämre kognitiv förmåga också är de som engagerar sig mindre åt 

socialt samspel, visar mer socialt tillbakadragna beteenden, samt engagerar sig mer i 
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självstimulerande aktiviteter än personer med bättre kognitiv förmåga. Ett dåligt 

välbefinnande ses hos en majoritet av dem som deltar i studien, och de flesta tillhör personer 

som har svår kognitiv nedsättning. Positiva samband ses mellan välbefinnande och 

engagemang i aktiviteter som inte är passiva, såsom fritidsaktiviteter, aktiviteter i det dagliga 

livet, rörlighet och interaktionsaktiviteter. Interaktion med andra och att äta och dricka 

associeras med ett högre välbefinnande medan sovande och halvsovande associeras med en 

lägre nivå av välbefinnande. Personer med demenssjukdom som har sämre kognitiv förmåga 

är sannolikt mer passivt engagerade och upplever mindre behagliga tillstånd under de vakna 

timmarna på vårdboendena (a.a.). 

       En aktivitet som nämns som positiv av både personer med demenssjukdom och 

vårdpersonal är ”reminiscens-aktivitet” (Harmer & Orrell, 2008). Det är en aktivitet som 

syftar till att stärka personens identitet. Det görs genom att tala om varje individs sociala och 

yrkesmässiga roller och ibland även förlusten av dem. En del anhöriga till personerna i 

studien är oroliga för att denna aktivitet inte handlar om nutiden, men många av personalen 

anser att det är något som uppskattas av de flesta personer med demenssjukdom. En av 

personerna med demenssjukdom säger: ” I must admit I’m enjoying this conversation...it’s 

about old times and what you did. ” (Harmer & Orrell, 2008, s. 551).  

 

7.2 Betydelsen av personens livsberättelse 

7.2.1 Livsberättelsen påverkar beteendemässiga symtom 

Det är viktigt att känna till personens bakgrund i vården av personer med demenssjukdom 

(Rasin & Kautz, 2007). Personens livsberättelse kan nämligen påverka hur personens beter 

sig. En vårdpersonal ger ett exempel på hur detta kan uttrycka sig genom att berätta om en 

person med demenssjukdom vars beteendemässiga symtom alltid ökar vid den tidpunkt då 

hennes man dog. Om personalen lär sig att inkludera personers livsberättelser i 

omvårdnadsplanering kan kunskapen hjälpa personalen att förstå varför en person beter sig 

på ett visst sätt. Livsberättelserna kan också användas för att få personens förtroende och för 

att förhindra uppkomsten av beteendemässiga symtom (a.a.). I Russell & Timmons studie 

(2009) intervjuas personer med demenssjukdom för att få insikt hur de förstår sig själva. De 

berättar alla olika livsberättelser och sättet att berätta dem på är också olika. Även här 

framkommer det att om vårdpersonal lyssnar till hur personer med demenssjukdom förstår 

sina liv och världen runt omkring kan de få en ökad förståelse för personen och de 
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beteendemässiga symtomen. Studien visar även att kommunikation och förståelse är möjlig 

men kan vara svår vid en demenssjukdom (a.a).  

 

7.2.2 Personens svårighet att vara i nuet 

Att leva med en demenssjukdom kan innebära svårigheter med att kunna orientera sig till tid 

och rum, vilket framträder i Edvardsson & Nordvalls studie (2008) då personerna växlar 

mellan att tro att de är hemma till att säga att de är på jobbet eller någon annanstans. Personer 

med demenssjukdom kan vara vilse i nuet, men klara i det förflutna då de får tala om sina 

tidigare liv (a.a.). Att en person med demenssjukdom inte alltid är i nuet visar sig också i 

studien av Granheim & Jansson (2006). Det visar sig genom att personerna är osäkra på om 

deras närstående lever eller inte. En person med demenssjukdom i studien uttrycker bland 

annat oro för sin (döda) make därhemma och tror att han känner sig ensam.  

    Kolanowski et al. (2010) beskriver även hur personer med demenssjukdom ofta vistas i en 

annan tid och rum och att något som hindrar vårdpersonalen att ge god vård är deras 

oförmåga att möta personen i dennes värld. Exempelvis kan personalen tro att en persons 

förvirring är ett symtom på en sjukdom, som urinvägsinfektion. Detta kan då leda till 

problematiska möten om personalen inte försöker möta personen i dennes värld eller har 

kunskaper om personens tidigare bakgrund. Ett exempel som beskrivs i studien är om en man 

som gång på gång urinerar på sitt element. Efter ett tag framkommer det att handlingen 

förmodligen beror på att själva elementet påminner honom hur en urinoar såg ut när han låg i 

flottan (a.a.).  

 Personerna med demenssjukdom i Edvardsson & Nordvalls studie (2008) är dessutom mer 

säkra då de pratar om det förflutna än om nutiden. De föredrar att prata om sådant som de är 

trygga i, vilket är sitt tidigare liv. En person säger: ”I have two wonderful daughters; I always 

remember them, my dad and my brother. You forget the things happening today, but those 

are things that matter – things you never forget.” (Edvardsson & Nordvall, 2008, s. 495). 

Konversationer där samtalspartnern stiger in i personens kända livsvärld verkar skapa 

situationer som personerna kan behärska och i vilka de kan ha kontroll. Vid dessa tillfällen 

kan de bli personer bakom sin demenssjukdom, beskriva sina historier av sig själva som 

individer med historier, förmågor, intressanta erfarenheter och respekterade identiteter. 

Sådana historier som ger information om persons livsberättelse och identitet, kan bli en grund 

för en alternativ tolkning av patienten som person (a.a.).  
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Då personerna i Simpson & Mitchell (2005) delger sina livsberättelser gör det de genom att 

blanda det förflutna och nutiden. De säger att för kunna uppleva livskvalitet måste man också 

kunna leva med de sorger som man tidigare haft. Sorgerna som de beskriver är förlusten av 

syskon, föräldrar, make/maka, vänner, bostad, en annan tid i livet, förmågor, energi, 

sysselsättning, och ett meningsfullt arbete. Många gånger beskriver personerna sorgerna i den 

nuvarande stunden som om de precis hänt (a.a.).  

 

7.2.3 Användningen av livsberättelsen 

En vårdpersonal berättar hur hon använder sin kunskap om en person för att hjälpa honom att 

komma upp ut sängen på morgonen (Egan, Munroe, Hubert, Rossiter, Gauthier, Eisner, 

Fulford, Neilson & Rodrigue, 2007). Hon engagerar honom helt enkelt i konversationer om 

hans tidigare yrke. Vårdpersonalen önskar veta mer än bara ytlig kunskap om personerna 

med demenssjukdom. De anser att det finns behov av att förstå vad som är meningsfullt för 

den enskilda personen. Får personalen kunskap om personens livsberättelse kan vården 

förbättras och empatin för personen kan öka. En vårdpersonal som fått bättre kunskap om de 

personer hon vårdar genom livsberättelser säger att hon och hennes kollegor: “felt happy that 

they know more about the resident...It’s a privilege to know more about [the resident]...She 

became more like a real person.” (Egan et al., 2007, s.28).  

     Ett exempel på hur livsberättelsen kan förbättra omvårdanden är ett fall då en ur 

personalen får reda på att en person tidigare råkat ut för fördomar i sitt samhälle, vilket leder 

till att denna person får en vårdplan som säger att all vårdpersonal ska hälsa på personen när 

de är synliga för henne. En av de som vårdar personen säger att hon även försöker att 

tillbringa mer tid till personen. Hon säger: ”because of knowning of the experiences that she 

had gone through in her life, I could maybe try and comfort her more a little bit.” (Egan et 

al., 2007, s.28). Ett annat exempel är att ökad förståelse för en persons blygsamhet 

uppmärksammas genom livsberättelsen, vilket medför att personalen erbjuder denna person 

avskildhet under den personliga omvårdnaden (a.a.). Vårdpersonalen har ett uttalat behov av 

att lära känna de personer de vårdar, speciellt då personen uppvisar beteendemässiga 

symtom. Personens bakgrund och historia, kunskapen om personen på vårdboendet och 

kunskap om vad som kan leda till ett visst beteende är viktiga delar att känna till. Personens 

bakgrund verkar avgörande för vilken omvårdnadsåtgärd personalen sätter in. Denna kunskap 

handlar i stort sett om var personen kommer ifrån, tidigare yrke och vad hon eller han gillar 
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(Parahoo et al., 2006 ). Även i Kolanowski et al. (2010) påpekar vårdpersonalen värdet av att 

känna till personens bakgrund, såsom tidigare yrke, intresse och familj. En av vårdpersonalen 

berättar att hon har en person med demenssjukdom som arbetat som bonde hela sitt liv. Han 

var en mycket tillbakadragen man som hade ledsnat på livet, men genom att få honom att 

intressera sig för trädgårdsarbete ger det honom tillbaks en känsla av identitet. Personalen 

menar att det är svårare att vårda någon vars identitet är okänd och kan personen inte själv 

delge den kanske en familjemedlem kan hjälpa till (a.a.). Vissa personer med demenssjukdom 

verkar koppla sin identitet mer till det förslutna än till nutiden samt att det förflutna är en tid 

som symboliserar mycket glädje för dem (Harmer & Orrell, 2008). 

 

7.3 Vårdpersonalens bemötande 

7.3.1 Att förminska personen med demenssjukdom 

Vårdpersonals bemötande i vården av personer med demenssjukdom är inte alltid vårdande 

(Train et al., 2005). Det framkommer att vårdpersonal utövar sin maktposition gentemot 

personerna med demenssjukdom på ett negativt sätt, att de missbrukar sin ställning och 

använder fysiska och verbala övergrepp på personerna. Personal som inte använder sin makt 

på det sättet förklarar att de som gör så mot personer med demenssjukdom inte förstår 

personernas utsatthet och sårbarhet. Viss vårdpersonal kan även vara omedvetna om 

personernas fysiskt nedsatta förmågor samt behandla dem som barn. Personerna i studien 

upplever att personalen kan vara ganska hårda mot dem men att det är något som man inte 

vågar tala om (a.a.). I en annan studie av Edvardsson och Nordvall (2008) beskrivs 

vårdpersonal som vänliga och hjälpsamma av personerna med demenssjukdom, men nämner 

de känslan av samhörighet eller nya bekantskaper är det i relation till andra personer på 

vårdboendet. Det uppdagas också att vårdpersonal kan få dessa personer att känna sig 

reducerade som människor genom sitt handlande. En av personerna med demenssjukdom 

menar att hon känner att de behandlar henne som ett djur: ”Do you feel that you can talk to 

any of those working here? I don’t know, they toss me my sandwiches the way you would do 

to a dog.” (Edvardsson & Nordvall, 2008, s. 496). Vårdpersonalen verkar ha bråttom då de 

gör allt så hastigt, samtidigt känner denna person att hon inte vill vara en börda för 

personalen. Personerna med demenssjukdom beskriver också hur deras oberäkneliga minne 

innebär att de sätter mer tillit till andra att ta hand om dem (a.a.). 
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7.3.2 Att begränsa och överbeskydda personen med demenssjukdom 

Att leva som person med en demenssjukdom på ett vårdboende kan medföra att man känner 

sig begränsad, överbeskyddad och att vårdpersonalen behandlar en som ett barn (Granheim & 

Jansson, 2006). Det kan även innebära en saknad av frihet och oberoende, att kunna gå iväg 

om man vill och att känna sig överbeskyddad då vårdpersonal följer med en ut. 

Vårdpersonalen kan upplevas som oflexibla och att vårdboendets regler följs utan att ta 

hänsyn till personernas önskemål. En person med demenssjukdom säger: ‘They have their 

stupid rules...and if they have got an order they follow it...they have their orders and I have 

my wishes (Granheim & Jansson, 2006, s.1400). Personer med demenssjukdom saknar bristen 

på valfrihet, som exempel hur länge man ska bada eller när man ska ta en drink. 

Vårdpersonalen verkar heller inte alltid reflektera över att de kan ge personerna ett val (Train 

et al., 2005). Personal som är lätt att få kontakt med och som är öppen och vänlig framställs 

som värdefulla av personer med demenssjukdom (a.a.).  

 En person med demenssjukdom beskriver att han upplever livskvalitet när han känner 

harmoni och att han gillar att spendera sina dagar i lugn och ro utan en massa krav (Simpson 

& Mitchell, 2005). Han menar att vårdpersonalen kan hjälpa honom att uppleva detta genom 

att inte vara påfrestande utan avspända i sitt bemötande. Även betydelsen av att vara fri 

framkommer bland personerna i denna studie vilket innebär att kunna röra sig, att vara 

utomhus och att få säga vad man vill. Personerna identifierar livskvalitet med att få leva livet 

med möjligheter även bland begränsningar som följer med rutinerna och säkerhetsåtgärder på 

ett vårdboende (a.a.). Viktiga egenskaper vid samspel med andra som tycks värderas av 

personer med demenssjukdom är att vårdpersonalen har ett grundläggande humanistiskt 

tillmötesgående och är vänlig, visar respekt och omsorg, samt är lyhörd inför andra och inte 

göra antaganden (Harmer & Orrell, 2008).  

   Rasin & Kautzs studie (2007) som fokuserar på att beskriva typen av kunskap som 

används av vårdpersonal vid vården av personer med demenssjukdom visar att vid 

omvårdnadshandlingar är det viktigt att tala med en lugn röst till personen samt att röra sig 

långsamt, bland annat för att hindra uppkomsten att beteendemässiga symtom. En annan 

viktig del är att inte tvinga personen till någonting. Det är bättre att personalen försöker att 

utföra en omvårdnadshandling senare i så fall (a.a.). Kolanowski et al. (2010) beskriver att 

personer med demenssjukdom inte alltid förstår sina egna fysiska begränsningar och att 

vårdpersonal tenderar till att överbeskydda personer med demenssjukdom genom att försöka 
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hålla dem tillbaka, men säger att i många fall är det viktigare att personens livskvalitet går 

före säkerhet. Den vårdpersonal som deltar i Kalis et al. studie (2005) värderar att det i 

många fall är bättre att låta personerna ha frihet att röra sig än att undvika risker. Personalen 

anser att tvinga personer till något är att kränka deras personliga frihet. För att personer med 

demenssjukdom ska leva ett så gott liv som möjligt ska de ha möjlighet till att själva välja 

saker och inte alltid behöva rätta sig efter rutinerna på vårdboendet (a.a.). Vårdpersonalen i 

Parahoo et al. (2006) menar att det är oetiskt att tvinga en person med demenssjukdom till 

någonting och att personen bör komma i första hand och omvårdnadshandlingen i andra.  

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie utgick från en kvalitativ innehållsanalys. En nackdel med kvalitativa 

studier är att de innefattar få deltagare, vilket kan ha försvårat tillförlitligheten. I exempelvis 

artikel 8 ingick endast tre deltagare. Vi ansåg dock att denna studie lämpade sig bättre av 

kvalitativa studier än kvantitativa eftersom vi var intresserade av att studera ett fenomen mer 

djupgående och subjektivt genom exempelvis intervjuer och berättelser. 

 Artiklarna lästes upprepade gånger enskilt för att sedan jämföras och sammanställas 

gemensamt. Detta ansåg författarna vara ett bra tillvägagångssätt för att uppsatsens resultat 

skulle få högre trovärdighet och borde minska risken för feltolkningar. Trots att författarna 

hela tiden strävade efter att hålla sig så neutrala och så objektiva som möjligt, så finns det 

risk för att den egna förförståelsen kan ha påverkat hur resultatet sedan tolkades och 

analyserades.  

 Artikelsökningarna gjordes inledningsvis genom att inkludera alla databaser som fanns 

tillgängliga på Ersta Sköndal Högskolas hemsida för artikel- och litteraturdatabaser, det vill 

säga AMED, SocINDEX, MEDLINE, Ageline, Academic Search Premier, Cinahl Plus with 

Full Text och ATLA. Detta resulterade i ett stort antal artiklar och därför valde författarna att 

fortsättningsvis begränsa sig till databaserna Cinahl Plus with Full Text, Academic Search 

Premier och Ageline. Detta både för att artikelsökningarna resulterade i färre träffar, samt att 

dessa databaser ansågs innehålla mer relevanta artiklar för uppsatsens syfte, det vill säga som 

var grundade i vårdvetenskap. Exempelvis resulterade den första artikelsökningen i en mängd 

medicinska artiklar och därför valdes sökningar till att omfattas och begränsas av de tre andra 
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databaserna. Flera sökningar gjordes bara i databasen Cinahl eftersom denna vid efterföljande 

sökningar visade sig innehålla mest vårdvetenskapliga artiklar som var relevanta för 

uppsatsens syfte. Att artikelsökningar också gjordes i andra databaser ansåg författarna gav 

ett bredare urval och ökade möjligheten till att relevanta artiklar hittades.  

     Från början var förhoppningen att fler svenska artiklar skulle inkluderas i uppsatsen. Detta 

visade sig dock vara svårt på grund av att författarna fann få artiklar genomförda i Sverige 

som passade för uppsatsens syfte. För att få ett större material valde därmed författarna att 

inkludera artiklar som genomfördes i andra delar av världen. Detta ansåg författarna som 

positivt eftersom resultatet därmed blev mer representativt internationellt. 

 Inledningsvis gjordes inga avgränsningar avseende publiceringsår för artiklarna och att 

detta sedan gjordes vid de senare artikelsökningarna ökade risken för att bra artiklar kan ha 

uteslutits från uppsatsen. På samma sätt kan bra artiklar ha uteslutits eftersom dess titlar inte 

verkade vara relevanta.  

     I början genomfördes artikelsökningarna med att innehålla sökordet quality of life 

(livskvalitet), men efterhand utökades sökningarna till att även innefatta sökordet well-being 

(välbefinnande), eftersom antalet relevanta artiklar var otillräckliga. Detta kan ha påverkat 

urvalet av artiklarna, men emellertid betraktade författarna välbefinnande som en bra 

synonym till begreppet livskvalitet. 

 Författarna ansåg att de artiklar som valdes till uppsatsen var relevanta för uppsatsens 

syfte, men var samtidigt medvetna om att det fanns risk för att andra bra och relevanta 

artiklar kan ha uteslutits på grund av begränsningen med databaser. Artiklarna som valdes för 

analys ansågs ha hög kvalitet och tillförlitlighet eftersom de som tidigare nämnts var 

granskade av andra (peer-reviewed) och noga studerats av författarna.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med uppsatsen är att belysa vårdrelationens betydelse för livskvaliteten för personer 

med demenssjukdom som bor på vårdboenden. Författarna kopplar resultatet till att 

vårdrelationen kan påverka livskvaliteten negativt bland annat genom att vårdpersonal inte 

inbjuder personerna till meningsfulla samtal och aktiviteter. Det framkommer nämligen att 

personer med demenssjukdom på vårdboenden saknar någon att samtala med och att dagarna 

kan kännas enformiga och långa (Granheim & Jansson, 2006; Harmer & Orrell, 2008). 

Personerna med demenssjukdom menar att relationer har betydelse för livskvalitet och att det 
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innebär att någon uppmärksammar och lyssnar på en (Simpson & Mitchell, 2005). Detta 

belyser också att vårdrelationen kan påverka livskvaliteten då de främsta relationer som 

personer på vårdboenden har är just vårdpersonalen. Ytterligare en sak som framkommer är 

att om du som person får delta i och bidra med något genom aktiviteter och samtal kan 

upplevelsen av att känna sig värdefull öka (Granheim & Jansson, 2006). Vårdpersonalen har 

således stor möjlighet att få personerna med demenssjukdom att må bra genom att inbjuda 

personerna till delaktighet. Dahlberg & Segesten (2010) beskriver att en viktig del i den 

vårdande relationen och omvårdnaden är just samtalet. Precis som att vårdpersonalen 

ansvarar för att vårdrelationen ska vara vårdande ligger även ansvaret hos dem på det 

vårdande samtalet. Det finns olika typer av vårdande samtal, men oavsett vilken typ av 

samtal det är så måste personen bli inbjuden till det (a.a.). Vårdpersonalen till personer med 

demenssjukdom måste ta ett större ansvar för att personerna ska få möjlighet att samtala och 

bli sedda. Dahlberg & Segesten (2010) menar att det största hindret för att det vårdande 

samtalet ska bli värdefullt är att personalen talar till personen istället för med, det vill säga att 

kommunikationen enbart går åt ett håll. I vissa fall kan ett vårdande samtal vara svårt att 

genomföra på grund av att personen har svårt att uttrycka sig, exempelvis som personer med 

demenssjukdom. Dessa personer bör mötas precis som en person med en klar livsvärld, men 

med ännu större öppenhet. Det innebär att personalen måste hitta andra lösningar till att 

kommunicera på och förstå personen med ett annorlunda medvetande (a.a.).  

 Om personal som vårdar personer med demenssjukdom inte ägnar sig tid till samtal 

förlorar de antagligen kunskap om vad som den enskilde personen anser är livskvalitet. 

Genom samtalet kan personen få uttrycka sina tankar, känslor och önskningar.  

 Det visar sig att personer med demenssjukdom som bor på vårdboenden upplever att de 

saknar sin frihet och överbeskyddas och kontrolleras av vårdpersonal (Granheim & Jansson, 

2006.). Detta försämrar förmodligen livskvaliteten och visar återigen att vårdpersonalen har 

en central roll i att främja personernas välbefinnande. Bland annat genom hur personalen 

väljer att bemöta personerna. Det har visat sig att personer med demenssjukdom upplever att 

de blir förminskade som människor genom att behandlas som barn och djur (Edvardsson & 

Nordvall, 2008; Train et al., 2005). Det går att koppla till att vårdpersonalen utsätter 

personerna för vårdlidande, vilket är det lidande som uppkommer i samband med vård eller 

brist på vård. Dahlberg et al. (2010) beskriver att vårdlidande kan uppstå när personen inte 

förstår vad som sker eller vad som kommer att hända. Det är alltid vårdpersonalens ansvar att 
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en vårdrelation är vårdande och förmodligen ännu viktigare i relationen till en person med 

demenssjukdom eftersom dessa personer är mer utsatta än andra då de ännu mer måste lita på 

andras välvilja. Dessutom tror vi att vårdlidande lättare kan uppstå i samband med 

omvårdnad av dessa personer då de kan ha svårigheter med att förstå vad som sker på grund 

av nedsatt kognitiv förmåga. Att vårdlidande uppstår tror vi dessutom beror på att 

vårdpersonalen saknar förmåga att ta reda på vad personen med demenssjukdom känner, 

tänker, har för behov och önskningar. Det kan skapa frustration hos personen eftersom hans 

eller hennes behov inte blir tillgodosedda men också på grund av att personen upplever brist 

på kontroll, vilket kan ge upphov till och/eller förstärka vårdlidandet. En del vårdpersonal 

förespråkar livskvalitet före säkerhet för att undvika kränkning av personen med 

demenssjukdom (Kolanowski et al., 2010; Kalis et al., 2005), medan annan vårdpersonal inte 

reflekterar över att faktiskt erbjuda personerna valmöjligheter (Train et al., 2005). Resultatet 

visar att reflektioner bör göras kring personernas valfrihet och vårdpersonal bör lyssna mer på 

den enskilda personens önskningar.  

 Personer med demenssjukdom uppskattar att samtala om och att få återge sina tidigare 

livsberättelser. De föredrar att prata om sitt tidigare liv och livserfarenheter framför att 

samtala om nuet (Edvardsson & Nordvall, 2008). Då personer med demenssjukdom kan ha 

svårt att vara närvarande i stunden (Edvardsson & Nordvall, 2008; Granheim & Jansson, 

2006; Kolanowski, et al., 2010; Simpson & Mitchell, 2005) tror vi att det är ännu viktigare att 

komma in i dennes värld för att få inblick i vad som är eller har varit betydelsefullt för just 

den enskilde personen. Detta för att kunna anpassa vården efter individen, vilket är 

nödvändigt då livskvalitet är en subjektiv upplevelse som skiljer sig från person till person.  

Samtal där vårdpersonalen går in i personens livsvärld verkar göra att personen känner sig 

trygg och upplever att det berör något som han eller hon har kontroll och behärskar. 

Vårdpersonalen kan ha bristande förmåga i att verkligen möta personen i dennes livsvärld 

eller sakna kunskap om personens tidigare livsberättelse. Det kan leda till problem om 

vårdpersonalen exempelvis inte är bekant med personens och hans eller hennes bakgrund och 

intressen. Personens livsberättelse kan också användas som ett hjälpmedel i vardagen för att 

exempelvis hantera beteendemässiga symtom eller för att stimulera personerna till att delta i 

aktiviteter. Får personen berätta om sina minnen, upplevelser, kunskaper, tankar och 

erfarenheter så känner sig personen förmodligen mer sedd och uppskattad vilket leder till ett 

bättre välmående. Livsberättelserna är värdefulla för vårdpersonalen då de ger ny kunskap 
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om personerna med demenssjukdom vilket förmodligen leder till att en förbättrad vård för 

personen genom att personalen får en ökad förståelse för varje persons unikhet. 

 I bakgrunden i denna uppsats framkommer det att vårdpersonal inom demensvården 

behöver mer utbildning för att få mer kunskap om vad personer med demenssjukdoms känner 

och upplever. Vi tror att med kunskap om livsberättelsens betydelse kan vårdpersonalen 

komma in i personernas livsvärld och få förståelse för vad som är viktigt för den enskilde 

personen. Vad som är livskvalitet för just denna person!  

 

9 Slutsats 

I takt med att antalet äldre personer i samhället drabbas av demenssjukdomar krävs det att 

hälso- och sjukvården har kunskap och förståelse för sjukdomen och personen. Det ska inte 

förutsättas att personerna är inkapabla att fatta beslut eller att de inte förstår sin tillvaro bara 

på grund av sin demensdiagnos. Vårdpersonal som arbetar på vårdboenden utgör en 

betydelsefull roll i att främja livskvalitet hos personerna och denna utspelar sig i en vårdande 

relation mellan personalen och personen. Det är genom personalens vårdande och sätt att 

bemöta personen som möjliggör att personen får uppleva livskvalitet. Eftersom personen med 

demenssjukdom är direkt beroende av vårdpersonalens välvilja att ta hand om dem, så är det 

viktigt att personalen identifierar varje persons enskilda behov och bemöter denna som en 

unik människa. Utifrån ett livsvärldsperspektiv kan vårdpersonalen försöka att förstå hur 

personen med demenssjukdom upplever och förstår sin värld. Genom ökad förståelse om 

dennes livsvärld kan relationen mellan personen och vårdpersonalen underlättas, bland annat 

genom att personalen får kännedom om personernas livsberättelse. Det vill säga personens 

bakgrund, som tidigare arbete, relationer, intressen och vad som har varit betydelsefullt i den 

enskilda personens liv. Detta kan möjliggöra att personen får ta del av en individanpassad 

vård vilket är nödvändigt för att personen ska uppleva livskvalitet och förhindra samt lindra 

lidande. Att känna sig delaktig är viktigt för livskvaliteten, genom att få samtala och delta i 

aktiviteter kan personer med demenssjukdom uppleva sin tillvaro som meningsfull och 

stimulerande.  
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9.1 Implikationer i vården 

Författarna önskar att resultatet ska ge en ökad förståelse om hur personer med 

demenssjukdom upplever sin tillvaro på vårdboenden. Genom att personalen blir medvetna 

om hur personens livsberättelse kan användas i det dagliga vårdarbetet hoppas författarna att 

personen bakom demenssjukdomen kan synliggöras. Vidare önskar författarna att 

medvetandegöra betydelsen av delaktighet för personerna, genom meningsfulla samtal och 

aktiviteter. Förhoppningsvis får vårdpersonalen även en ökad förståelse för hur deras 

bemötande kan påverka personens välmående samt förstå vikten av en god vårdrelation.  

 

9.2 Förslag till vidare forskning 

Vi tror att mer forskning kring vårdrelationens betydelse för livskvalitet och välbefinnande 

hos personer med demenssjukdom skulle vara betydelsefullt. Särskilt anser vi att det saknas 

studier som riktar sig till personernas subjektiva upplevelser av fenomenet. De flesta studier 

om livskvalitet vid demenssjukdomar baseras på objektiva bedömningar av personerna och 

då livskvalitet är en subjektiv upplevelse, så skulle det vara intressant om det området 

studeras närmare. På så sätt skulle deras egna åsikter och upplevelser av livskvalitet och 

närliggande ämnen kunna generera i en ny och ökad kunskap om vad personerna själva anser 

vara ett gott liv och detta skulle då i sin tur kunna leda till att omvårdnaden om personer med 

demenssjukdom förändras i positiv riktning.  
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Bilaga 1 

                     Matris över slutligt urval av artiklar till resultat 

 Antal artiklar: 12 
Författare Titel År, land och 

tidskrift  

Syfte Metod och urval Resultat 

1. Chung, JC. Activity 

participation 

and well-

being of 

people with 

dementia in 

long-term–

care settings 

2004, Hong-

Kong, OTJR: 

Occupation, 

Participation 

& Health 

Att undersöka 

vilka aktiviteter 

som personer 

med 

demenssjukdom 

på vårdboenden 

engagerar sig i 

och deras 

tillstånd av 

välbefinnande. 

Observationsstudie 

där data insamlas 

med hjälp av 

Dementia Care 

Mapping. Deltagare 

är 43 personer med 

demenssjukdom 

(14 män och 29 

kvinnor) på två 

vårdboenden i 

Hong-Kong. 

Analysen sker med 

deskriptiv statistik 

för att jämföra 

medelvärdet i 

skillnader i tid som 

spenderas i olika 

aktiviteter mellan 

tre grupper bland 

deltagarna 

avseende deras 

kognitiva (mild, 

måttlig och svår) 

nedsättning.  

 

De tre grupperna 

(mild, måttlig 

och svår kognitiv 

försämring) 

engagerar sig i 

olika typer av 

aktiviteter. 

Personer med 

mild kognitiv 

förmåga 

engagerar sig 

mer i dagliga 

sysselsättningar 

och upplever en 

högre grad av 

välbefinnande än 

personer med 

måttlig kognitiv 

funktion. Per 

med svår 

kognitiv förmåga 

engagerar sig i 

högre 

utsträckning i 

aktiviteter som 

innebär tillstånd 

av tillbaka-

dragande och 

självstimulering 

och upplever en 

lägre grad av 

välbefinnande. 



  
29 (43) 

 

 

Författare Titel År, land och 

tidskrift 

Syfte Metod och urval  Resultat 

2. 

Edvardsson, 

D., & 

Nordvall, K. 

Lost in the 

present but 

confident of 

the past: 

experiences 

of being in a 

psycho-

geriatric unit 

as narrated by 

persons with 

dementia 

 

2008,  

Sweden, 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Att belysa 

betydelsen av att 

vara på en 

psykogeriatrisk 

enhet för en 

person med 

demenssjukdom. 

Intervjustudie med 

sex personer med 

mild till svår 

demenssjukdom i 

åldrarna 69-83 år 

(en man och fem 

kvinnor).  Öppna 

intervjufrågor 

anpassas efter 

personernas 

förmåga att 

kommunicera. 

Teman som 

uppkommer vid 

samtalen blir till 

ämnen som 

används i senare 

intervjuer. 

Dataanalysen har 

en fenomenologisk 

hermeneutik ansats 

och tolkas i ljuset 

av den narrativa 

identitetsteorin. 

Personerna med 

demenssjukdom 

är osäkra på var 

de är och varför, 

men blir helt 

klara när de 

berättar om sina 

tidigare liv. 

Personerna 

beskriver väldigt 

lite om vården på 

avdelningen eller 

om aktiviteter 

och samtal med 

vårdpersonalen. 

De beskriver att 

tillvaron kan 

vara långtråkig 

och att 

personalen kan 

vara 

nedvärderande. 
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Författare Titel År, land och 

tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

3. Egan, 

M.Y, 

Munroe, S., 

Hubert, C., 

Rossiter, T., 

Gauthier, 

A., Eisner, 

M., Fulford, 

N., Neilson, 

M., & 

Rodrigue, C. 

Caring for 

Residents 

with 

Dementia 

and Impact 

of Life 

History 

Knowledge 

 

2007, Canada 

Journal of 

Gerontological 

Nursing 

Att studera hur 

livsberättelsen 

kan påverka 

personer med 

demenssjukdom 

som uppvisar ett 

aggressivt 

beteende och att 

se om någon 

förändring i 

vårdpersonalens 

uppfattning om 

personen sker 

samt hur det 

påverkar 

interaktion med 

personen. Även 

att undersöka 

om förfarandet 

om att sprida 

personens 

livshistoria är 

accepterbart av 

familj och 

personal. 

Designen på studien 

är upprepad 

mätning och 

kvalitativa frågor. 

Deltagarna är fyra 

personer med 

demenssjukdom i 

åldrarna 77-93 år. 

Videoinspelning av 

aggressiva 

beteenden med 

hjälp av personalen 

både 14 dagar innan 

införande av 

livsberättelsen och 

21 dagar efter. 

”Celeration line” 

analys används för 

att avgöra om 

problembeteendet 

minskar efter 

införandet. 

Intervjuer med 

öppna frågor med 

10 personal till 

personerna med 

demenssjukdom (8 

kvinnor och 2 män) 

och även deras 

familjemedlemmar. 

All personal anser 

att de funnit 

livsberättelserna 

värdefulla och att 

de har lärt sig nya 

saker om 

personerna med 

demenssjukdom.  

Person 1: visar 

minskad verbal 

aggressivitet 

Person 2: visar 

både minskad 

verbal och fysisk 

aggressivitet.  

Person 3 & 4: visar 

väldigt lite 

aggressivitet under 

studietiden.  

Personalen noterar 

subjektiva 

förändringar i 

beteende hos två av 

personerna med 

demenssjukdom. 

Tre av fyra 

familjemedlemmar 

uppger att de inte 

upplever något 

negativt med att 

delge 

livsberättelsen.  
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Författare Titel År, land 

och 
tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

4. Granheim 

U.H., & 

Jansson L. 

The 

meaning of 

living with 

dementia 

and 

disturbing 

behaviour as 

narrated by 

three 

persons 

admitted to 

a residential 

home 

 

2006, 

Sweden, 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Att belysa 

innebörden av att 

leva med 

demenssjukdom 

och avvikande 

beteenden, 

berättande av tre 

personer med 

demenssjukdom 

som bor på ett 

vårdboende. 

Konversationsintervjuer 

med tre personer med 

demenssjukdom (en 

kvinna och två män). 

Dataanalys med hjälp 

av fenomenologisk-

hermaneutisk ansats. 

 

 

Resultaten visar 

att innebörden av 

att leva med 

demenssjukdom 

och avvikande 

beteenden 

handlar om att 

vara omringad av 

oordning, att vara 

fångad av 

begränsningar, 

att bli 

ogiltigförklarad 

samt vikten av att 

bli 

inkluderad. 
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Författare Titel År, land 

och 
tidskrift 

Syfte Metod och 

urval 

Resultat 

5. Harmer, 

B.J., & Orrell, 

M.  

What is 

meaningful 

activity for 

people with 

dementia 

living in care 

homes? A 

comparison of 

the views of 

older people 

with dementia, 

staff and 

family carers 

 

2008, United 

Kingdom, 

Aging & 

Mental 

Health 

Att studera 

koncept av 

meningsfulla 

aktiviteter, som 

definierats av 

äldre personer 

med 

demenssjukdom 

som bor på 

vårdboende samt 

deras 

vårdpersonal och 

f.d. 

anhörigvårdare. 

 

Fokusgrupper med 

17 personer med 

demenssjukdom, 

15 vårdpersonal 

och 8 f.d. 

anhörigvårdare 

från tre 

vårdboenden. 

Personerna med 

demenssjukdom är 

fem män och tolv 

kvinnor i åldrarna 

72-99 år. 

Kvalitativ studie 

som använder sig 

av grounded 

theory. 

 

Fyra olika sorters 

aktiviteter 

uppkommer 

såsom, 

ihågkommande, 

familjära & 

sociala, 

musikaliska och 

individuella. Det 

framkommer även 

att meningsfulla 

aktiviteter saknas. 

Personer med 

demenssjukdom 

finner mening i 

aktiviteter som 

vänder sig till 

deras psykiska 

och sociala 

behov, vilket 

relaterar till 

kvaliteten av en 

aktivitet snarare 

än till specifika 

typer av 

aktiviteter. I 

motsats, ser 

vårdpersonal och 

f.d. 

anhörigvårdare 

aktiviteter som 

underhåller 

fysiska förmågor 

som värdefulla. 
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Författare Titel År, land och 

tidskrift 

Syfte Metod och 

urval 

Resultat 

6. Kalis, A.M 

Schermer, 

M., & 

Van Delden J. 

 

Ideals 

Regarding a 

Good Life for 

Nursing 

Home 

Residents 

with 

Dementia: 

views of 

professional 

caregivers 

2005, 

Nederländerna,  

Nursing Ethics 

Att undersöka 

vad vårdgivare på 

vårdboenden 

anser vara ett gott 

liv för personer 

som lider av 

demenssjukdom 

Intervjustudie där 

10 vårdpersonal 

intervjuas och 

observeras från 

fem vårdboenden 

som vårdar 

personer med 

demenssjukdom. 

Kvalitativ 

dataanalys med 

grounded theory 

och jämförelse 

med tidigare 

studier. 

Viktiga faktorer 

för ett gott liv 

ansågs vara; 

autonomi och 

frihet, 

relationer och 

sociala nätverk, 

värme, säkerhet 

och 

förtrolighet, 

subjektiva 

erfarenheter 

och känslor av 

välbefinnande 

samt  

aktiviteter och 

att bli 

stimulerad. 
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Författare Titel År, land 

och 
tidskrift 

Syfte Metod och 

urval 
Resultat 

7. 

Kolanowski

, A., 

Fick, D.,  

Frazer C., &  

Penrod J. 

 

 

It’s About Time: Use 

of 

Nonpharmacological 

Interventions 

in the Nursing Home 

 

2010, USA, 

Journal of 

Nursing 

Scholarship 

 

Att ge starkare 

evidensbas för 

kulturell 

förändring på 

vårdboenden för 

att genomföra 

icke-

farmakologiska 

åtgärder för 

beteendemässiga 

och psykologiska 

symtom hos 

personer med 

demenssjukdom. 

Fokusgrupper 

med 35 

omvårdnadsperso

nal från sex 

omsorgsanläggnin

gar i 

Pennsylvania och 

North Carolina. 

Heterogena 

yrkesgrupper, 

med bland annat 

sjuksköterskor 

och vårdare. 

Dataanalys 

genom 

standardmetoder 

för innehåll och 

tema analys. 

För att nå ut till 

personen med 

demenssjukdo

m betonar 

personalen 

vikten av att 

veta personens 

tidigare yrke, 

intresse och 

familj. Ett 

annat sätt att 

interagera med 

personen är att 

kliva in i 

personens värld 

där han eller 

hon befinner 

sig. För lite 

personal ökar 

användning av 

farmakologiskt 

användning, 
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Författare Titel År, land 

och 
tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

8. Parahoo, 

K., Whall, 

A.L., Colling, 

K., & 

Nusbaum, D. 

Expert nurses’ 

use of implicit 

memory in the 

care of 

patients with 

Alzheimer’s 

disease 

2006, 

United 

Kingdom, 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Att undersöka 

vårdpersonalens 

användning av 

underförstått 

(implicit) minne i 

vården av 

personer med 

Alzheimers 

sjukdom. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer som 

fokuserar på 

specifika frågor, 

men ändå öppen, 

för att låta 

vårdpersonalen att 

berätta sina egna 

berättelser. 

Deltagarna är åtta 

sjuksköterskor (tre 

män och fem 

kvinnor). Hälften 

kommer från USA 

och resten från 

Irland.  

Tolkande analys av 

materialet. 

 

Enligt personalen 

avser det effektiva 

och meningsfulla 

användandet av 

underförstått 

minne hos 

personer med 

Alzheimers 

sjukdom i att nå 

positiva resultat 

genom att  

”känna patienten”,  

”arbeta inom 

patientens 

livsvärld”, samt 

”att använda 

känsliga och 

patientcentrerade 

interaktions- 

skickligheter”. 

Användning av 

underförstått 

minne understöds 

enligt personalen 

av reflektion. 
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Författare  Titel År, land och 

tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

9. Rasin, J., 

&  

Kautz D. 

 

Knowing the 

resident with 

dementia: 

perspectives 

of assisted 

living facility 

caregivers 

 

2007, USA 

Journal of 

Gerontological 

Nursing 

Att beskriva 

typen av 

kunskap som 

används av 

vårdgivare när 

de vårdar äldre 

personer med 

demenssjukdom 

som bor på ett 

vårdboende. 

Semistrukturerade 

intervjuer med fem 

fokusgrupper med 

23 vårdgivare till 

personer med 

demenssjukdom 

(en man och 

resterande kvinnor 

i åldrarna 21-66 

år). Materialet 

analyseras med 

hjälp av 

temaanalys. 

Två kategorier av 

kunskap som 

hjälper personalen 

vid omvårdnaden 

är; 

beteendecentrerad 

kunskap; 

som fokuserar på 

tillvägagångssätten 

som behövs för att 

handskas med 

beteenden och  

personcentrerad 

kunskap; 

som fokuserar på 

behoven hos 

personen som 

uppvisar beteenden 
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Författare Titel År, land 

och 
tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

10. Russell, 

C., & 

Timmons S. 

 

Life story 

work and 

nursing 

home 

residents 

with 

dementia 

 

2009,  

United 

Kingdom,  

Nursing 

older 

people 

 

Att lyssna till 

personer med 

demenssjukdom 

på ett 

vårdboende för 

att få insikt i hur 

de förstår sig 

själva. 

 

Ostrukturerade intervjuer 

med fem personer (fyra 

kvinnor och en man). 

Personerna är över 65 år, 

har en demensdiagnos med 

milda till måttliga 

förknippade symtom såsom 

förvirring och 

kommunikationssvårigheter. 

Intervjuerna börjar generellt 

med frågan ”hur mår du?” 

och ”berätta om dig själv”. 

Narrativ forskningsmetod. 

Personerna med 

demenssjukdom 

berättar 

varierande 

historier och 

varje person har 

en egen 

berättelse att 

berätta och olika 

sätt att berätta 

dem på. Personer 

med 

demenssjukdom 

är inte en 

homogen grupp 

utan unika 

individer. 

Genom deras 

livsberättelser 

kan insikt nås i 

hur de förstår sig 

själva och 

omvärlden. 

Kommunikation 

och förståelse av 

personerna är 

svårt men 

möjligt. 
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Författare  Titel År, land och 

tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

11. Simpson, 

C.J., & 

Mitchell, J.G. 

Giving voice 

to expressions 

of quality of 

life for 

persons living 

with dementia 

through story, 

music and art 

2005,  

Kanada 

Alzheimer's 

Care 

Quarterly 

Att studera hur 

personer med 

demenssjukdom 

som bor på 

vårdboende ger 

uttryck för 

livskvalitet. 

En kvalitativt 

beskrivande 

studie.17 personer 

diagnostiserade 

med en 

demenssjukdom 

deltar (15 män och 

2 kvinnor). 

Intervjuerna sker 

tillsammans med 

antingen en musik- 

eller konstterapeut. 

Deltagarna får 

uttrycka sina 

känslor i olika 

former, ex. genom 

att måla. Human 

becoming theory 

används som 

begreppsmässig 

struktur för 

undersökningen. 

Dataanalysprocess 

av Parse där teman 

identifieras. 

Livskvalitet 

enligt personerna 

med 

demenssjukdom 

innefattar 

att känna sig 

nöjd,  

betydelsen av 

relationer, att 

välja en attityd 

att leva efter, att 

känna sig värdig, 

att leva med 

förlust/sorg, att 

känna frihet trots 

frustrationen av 

begränsningar 

och att fortsätta 

med tidigare 

livsmönster. 
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Författare Titel År, land 

och 
tidskrift 

Syfte Metod och 

urval 
Resultat 

12. Train, 

G.H., Nurock, 

S.A., Manela, 

M., Kitchen, 

G., & 

Livingstone, 

A. 

A qualitative 

study of the 

experiences of 

long-term care 

for residents 

with 

dementia, 

their relatives 

and staff 

2005,  

United 

Kingdom 

Aging & 

Mental 

Health 

Att undersöka 

positiva och 

negativa aspekter 

av erfarenheter av 

långtidsvård för 

personer med 

demenssjukdom 

som både de 

själva, anhöriga 

och personal 

upplever. 

Öppna intervjuer 

med 68 deltagare. 

21 personer med 

demenssjukdom 

(varav 12 män 

och 9 kvinnor), 

30 anställda 

(varav 25 kvinnor 

och 5 män), och 

17 anhöriga (9 

kvinnor och 8 

män) på totalt tio 

vårdboenden i 

London & West 

Essex. 

Temaanalys där 

temana 

klassificeras som 

positiva, negativa 

och neutrala 

kommentarer och 

förslag till 

förändringar.  

Personer med 

demenssjukdom 

behöver 

valmöjligheter, bli 

lyssnade på och ha 

möjlighet till 

aktiviteter. Även 

relationer och den 

fysiska miljön är 

viktiga aspekter 

för hur personer 

med 

demenssjukdoms 

upplever livet. 
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Bilaga 2 

Artiklar som ligger till grund för analys 

Antal artiklar: 12  
Databas Sökord Antal artikelträffar Artikelurval 

CINAHL Plus with Full 
Text 

 

Dementia, quality of life, 

relationship, nursing, 

nursing home, resident, 

alzheimer, qualitative 

153 Kolanowski et al. (2010) 
 

CINAHL Plus with Full 

Text 

Dementia, qualitative, 

nursing, caring, quality of 

life, relationship, resident 

235 Train et al. (2005) 
 

CINAHL Plus with Full 

Text 

Qualitative, dementia, 

nursing, caring, quality of 

life, nurse-patient 

relationship 

249 Russell & Timmons (2009) 

CINAHL Plus with Full 

Text, Academic Search 

Premier och AgeLine 

Dementia, qualitative, 

nursing, caring, quality of 

life, relationship, resident, 

nursing home, well-being 

442 Edvardsson & Nordvall 

(2008) 

CINAHL Plus with Full 

Text 

Dementia, quality of life, 

alzheimer, qualitative 

358 Simpson & Mitchell (2005) 

CINAHL Plus with Full 

Text 

Dementia, qualitative, 

nursing, caring, quality of 

life, relationship, resident 

235 Rasin & Kautz (2007) 

CINAHL Plus with Full 

Text, Academic Search 

Premier och AgeLine 

Dementia, qualitative, 

nursing, caring, quality of 

life, relationship, resident, 

nursing home, well-being 

442 Harmer & Orrell (2008) 

CINAHL Plus with Full 

Text 

Dementia, well-being, 

nursing, residents, 

Alzheimer’s, caring 

270 Granheim & Jansson (2006) 
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Databas Sökord Antal artikelträffar Artikelurval 

CINAHL Plus with Full 

Text 

 

Dementia, quality of life, 

relationship, nursing, 

resident, caring, 

qualitative 

311 Egan et al. (2007) 

CINAHL Plus with Full 

Text 

 

Dementia, quality of life, 

nursing home, caring, 

nursing, Alzheimer, 

qualitative 

256 Parahoo et al. (2006) 

CINAHL Plus with Full 

Text 

Dementia, well-being, 

quality of life, nursing 

home, residents, 

Alzheimer’s 

367 Chung (2004) 

CINAHL Plus with Full 

Text, Academic Search 

Premier 

Dementia, qualitative, 

nursing, caring, quality of 

life, relationship, resident, 

nursing home, well-being, 

442 Kalis et al. (2005) 
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Bilaga 3 

Tillvägagångssätt för analysprocess 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

”Another meaning of 

living with dementia 

is losing meaning 

and feeling empty. 

John, Annie and 

Philip sometimes 

missed someone to 

talk to and also, 

something to do, 

especially since they 

did not know what 

they where able to 

do”(Granheim & 

Jansson, 2006, s. 

1401). 

Känsla av tomhet, 

saknad av någon att 

samtal med och något 

att göra. 

Saknad av samtal 

och aktivitet 

Att någon lyssnar. 

 

Att bli stimulerad. 

Betydelsen av 

delaktighet. 

”Living with 

dementia and 

disturbing behaviour 

in a residential home 

is about being 

trapped by 

restriction. One 

meaning of being 

trapped by restriction 

is being locked up in 

the ward, feeling 

overprotected and 

being treated like a 

child.” (Granheim & 

Jansson, 2006 s. 

1400). 

Att leva med 

demenssjukdom 

handlar om att vara 

begränsad, vara 

inlåst, känna sig 

överbeskyddad och 

behandlas som ett 

barn. 

Vårdpersonalen 

överbeskyddar. 

Att förminska 

personen med 

demenssjukdom. 

 

Att begränsa och 

överbeskydda 

personen med 

demenssjukdom. 

Vårdpersonalens 

bemötande. 
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Meningsbärande 

enhet 
Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

”Participants spoke 

of living with the 

losses in their life. 

Losses comprised of 

siblings, parents, 

spouses, comrades 

in the war, homes, 

another day of life, 

time, abilities, 

energy, occupation, 

and meaningful 

work. Many times 

the losses were 

described in the 

present moment as if 

they just occurred 

and then 

intermingled with 

the past tense of the 

experience". 

(Simpson & 

Mitchell, 2005, s. 

57). 

Leva med förlusterna 

i sitt liv, av syskon, 

föräldrar, förmåga, 

meningsfullt arbete. 

Förlusterna beskrivs i 

nuet, som om de nyss 

uppstått, och blandas 

sedan ihop med det 

förflutna av 

upplevelsen. 

Patientens 

bakgrund. 

Livsberättelsen 

påverkar 

beteendemässiga 

symtom.         

 

Personens 

svårigheter att vara 

i nuet. 

 

Användningen av 

livsberättelsen. 

Betydelsen av 

patientens 

livsberättelse. 

 

 

 
 


