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Sammanfattning    
En vårdfilosofi kan fungera som en grund för hur man ska handla och en förklaring till 
varför man har handlat som man har. Studien syftar till att beskriva en personcentrerad 
vårdfilosofi och hur den kommer till  uttryck i demensvård. I denna studie har 
kvalitativa studier av demensvård med ett personcentrerat perspektiv analyserats för att 
öka förståelsen för hur denna vård upplevs av patienterna och hur den uttrycks i vården. 
 
På grund av att  patienter med demenssjukdom är extremt sårbara och beroende av 
andra för sitt välbefinnande är det speciellt viktigt att formulera en vårdfilosofi inom 
demensvård. 
 
Det som är återkommande i resultatet av studien är synen på patienten som en person. 
Att bli sedd som en person och inte som en sak eller diagnos ger mening åt livet och 
möjlighet till att uppleva välbefinnande. 
 
Personcentrerad vård inom demensvård innebär att bekräfta patienten, vara närvarande i 
mötet, lyssna till och försöka tolka patientens berättelse, ge patienten frihet och 
möjlighet att välja och bestämma över sin situation, hjälpa patienten att bevara sina 
relationer och underlätta eller kompensera  för personens förlorade förmågor. 
 
Nyckelord: person-centred, personhood, dementia care,  nursing philosophy och 
valuebased nursing,  
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INLEDNING 

Under cirka tjugo år har jag arbetat med demensvård, på vårdavdelning som 
patientansvarig sjuksköterska, som handledare och i kompetensutveckling av personal i 
demensvård. Jag har också varit anhörigvårdare till en person med Alzheimers sjukdom 
i tio år.  
 
Av egen erfarenhet vet jag att det är många svårigheter med att möta personen med 
demenssjukdom. Som vårdare måste jag sätta mig in i vad personen som jag har framför  
har för behov just nu. Med hjälp av kunskap om patientens livsvärld, 
demenssjukdomens påverkan på förmågor och genom lyhördhet för patientens 
upplevelser i ögonblicket ska jag möta honom/henne på ett värdigt sätt för att kunna 
skapa välbefinnande. För att bäst använda mig av min erfarenhet och utveckla   
vårdandet kräver det att jag reflekterar över vad som skett i mötet.  
 
För att vårdpersonal tillsammans ska kunna reflektera, bearbeta och utveckla vårdandet 
ställer jag frågan om de behöver en gemensam vårdfilosofi som grund för vården av 
personer med demenssjukdom. Kan en vårdfilosofi vara till hjälp för vårdpersonalen att 
skapa ett välbefinnande för patienter som lider av demenssjukdom? 
 
Genom en litteraturstudie vill jag ta reda på om det går att finna en speciell vårdfilosofi 
för vård av personer med demenssjukdom. Vad innehåller den och vilka uttryck tar den 
sig i den praktiska vården? 
 
I denna uppsats kommer jag att inrikta mig  på patientperspektivet. Jag vill fördjupa mig 
i en vårdfilosofi som ger uttryck för hur vi kan vårda och se på patienten för att skapa 
välbefinnande för den lidande människan med demenssjukdom. 
 
 
BAKGRUND 

Vårdfilosofi  
En vårdfilosofi är en organisations beskrivning av ett ställningstagande till begrepp och 
principer i organisationen.  Den innehåller ideer, förklaringar och synsätt på 
organisationen och dem som involveras i den, patienter, närstående och personal. 
Vårdfilosofin fungerar som en grund för hur man ska handla och en förklaring till varför 
man har handlat som man har. Vårdfilosofin berättar om  organisationens ideer och 
ideal för vården och den bör vila på en verklighetstrogen grund  (Poteet & Hill, 1988). 
 
En vårdfilosofi bör enligt Poteet och Hill (1988) innehålla tre övergripande delar vilka  
klargör vilken syn organisationen har på patienten, vårdandet och vårdpersonalen. I 
synen på patienten ingår även synen på de närstående. Den vårdteori (en eller flera 
sammanställda vårdteorier) som ligger till grund för  vårdfilosofin bör arbetas fram i 
samarbete med sjuksköterska och vårdpersonal för att kunna integreras på enheten 
(Poteet & Hill, 1988).  Sjuksköterskans och vårdpersonalens roll och ansvar i 
organisationen, utbildningskrav, karriärvägar och möjligheter till fortbildning som finns. 

 1



Vilken syn man har på forskning bör även vara tydligt utläsbar i en vårdfilosofi (Poteet 
& Hill, 1988).  
 
Arman och Rehnsfeldt (2006) menar att de som leder vården har ansvar för att utveckla 
personalens vårdarbete genom att ge stöd till deras strävan att ge god vård. Ledarna 
måste visa förståelse för vårdfilosofin och omsätta denna till tydliga mål i 
verksamheten. Det är viktigt att hålla avdelningens vårdfilosofi levande genom att ge tid 
för reflektion i det dagliga arbetet men också genom professionell handledning på avsatt 
tid anser Socialdepartementet (2003). 
 
I de här studierna kommer jag att beskriva en vårdfilosofi som utgår från patienten och 
vårdandet och som benämns personcentrerad vård. Tanken är att den kan ha betydelse 
för att patienter med demenssjukdom ska kunna uppleva ett välbefinnande. 
 
 

Personcentrerad vård  
Med personcentrerad vård menas i detta sammanhang en vård som stärker ”det att vara 
en människa” (personhood2) för patienten, vilket kräver vård med omsorg om 
patientens hela livsvärld. Den grundar sig på en tydlig förståelse för personens 
förmågor, intressen, värderingar och andlighet. Det innebär också att vårdaren har en 
vilja att sätta sig in i det  perspektiv som patienten med demens kan tänkas ha (Cantley, 
2001). Person-centrerad vård handlar om att arbeta med patientens tro och värderingar 
som grund vilket gör det betydelsefullt att utveckla en tydlig bild av vad patienten 
tycker är värdefullt utifrån sitt livsvärldsperspektiv men också hur han eller hon tar till 
sig och förstår vad som sker. För att leva upp till detta krävs information och bra 
kommunikation (McCormack & McCance, 2006, Cantley, 2001).  
 
Enligt  Edberg (2002) var Kitwood en av de forskare som  betonade betydelsen av att    
omgivningen såg personen bakom demensdiagnosen. Han menade att personen alltid 
kommer först, sedan diagnosen. I demensvården har det betydelse om man ser personen 
med demens eller den dementa personen. Genom att sätta diagnosen först  objektifierar 
man patienten. Kitwood och Bredin (Skovdahl, 2004) menade att demensutvecklingen 
har ett samband med den neurologiska påverkan på hjärnan och personens psykosociala 
liv varför det är viktigt att beskriva problematiken vid demenssjukdom mer utifrån det 
sociala perspektivet än det medicinska. För att  uppleva välbefinnande och mening med 
livet behöver människan en bevarad självkänsla.  
 
För att mötas krävs alltid två personer och den syn man har på den andre spelar roll för 
hur mötet utvecklas. Jag – Du relation är en kvalitet i mötet som skiljer sig från 
uppgiftsfokuserade och produktivitetscentrerade sätt att behandla människor som ting. 
Det nya i personcentrerad vård är att utveckla djupet och kvaliteten i relationen till 
patienten (McIntyre, 2003). 
                                                 
2 Personhood används flitigt i den engelska litteraturen där personcentrerad vård belyses. 
Översättningen av personhood från engelska till svenska är ”det att vara människa” 
enligt Nationalencyklopedin (2008). 
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Demenssjukdomen har inverkan på hela människans känsla av att vara en person vilket 
innefattar flera olika former av självkänsla, bilaga 1 (Jenkins & Price, 1996). Att skapa 
välbefinnande för dem som lider av demenssjukdom handlar om att  stärka och bevara 
deras självkänsla.  
 
Självkänslan har att göra med vår upplevelse av oss själva i relation till andra. När en 
”känsla av själv”, vem vi är, har utvecklats och finns så fungerar den och utvecklas 
under resten av livet. Självkänslan ger oss en helhetsupplevelse av oss själva (Wiklund, 
2003). Aggarwal et al. (2003) har genom litteraturstudier fått fram att självkänslan kan 
finnas  bevarad även i sena stadier av demenssjukdom. Att bibehålla betydelsen av att 
vara en person trots demenssjukdom blir avhängigt av de attityder och den behandling 
(positiva eller negativa) som personer med demens utsätts för. 
 
Demenssjukdom har inverkan på och kan förminska vår självkänsla vilket allt eftersom 
sjukdomen fortskrider leder till ett ökat beroende av andra för att uppleva välbefinnande 
(Jenkins & Price, 1996). Vid demenssjukdom lever personen i en splittrad värld på 
grund av minnesluckor och svårigheter att uttrycka den levda livsvärlden. Detta 
försvårar möjligheten till att kunna överblicka det egna livet och att ta vara på de egna  
livserfarenheterna.  
 
 
 

Person  
Begreppet person är en filosofisk och psykologisk benämning på en talande mänsklig 
varelse som är självreflekterande, medveten och utför sin handling i ett specifikt 
historiskt, socialt och fysiskt sammanhang enligt Nationalencyklopedin.  
 
Omvårdnadsteoretikerna Benner och Wrubel (Kirkevold, 1994) liksom Eriksson (1987) 
menar att det som kännetecknar en person är att han eller hon lever i en verklighet som 
han eller hon måste förhålla sig till. Människan blir till i ett samspel med omgivningen 
han eller hon befinner sig i.  Att vara en person är varken att vara helt autonom och 
avskild som individ eller att vara en individ som helt styrs av inre och yttre faktorer. Att 
vara en person är att vara självtolkande, d.v.s. att skapa sig själv i relation till det 
sammanhang där man lever sitt liv. Om vi vill förstå en annan människa ska vi försöka 
få del av hennes tankar, hennes egen livsberättelse. Malmsten (2007) beskriver 
människan som en unik person men som trots det är lik andra. När vi identiferar den 
andres olikhet så kan vi förstå att det är detta som är dennes unikhet.  
 
McCormack (2004) menar att vad som skiljer människan från andra varelser är hennes 
förmåga att reflektera och skapa sina egna grundregler genom livet som kommer till 
användning för beslut i nya situationer. En person är därmed kompetent att se livet som 
en helhet och kan göra egna val. Även om en person inte kan göra vad han eller hon vill 
(t.ex. på grund av demenssjukdom) så är han eller hon fri att formulera sin önskan att 
göra det han eller hon vill (McCormack, 2004).  
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Att vara en person innefattar sex olika kriterier enligt Warren i Jenkins & Price (1996). 
Kriterierna är medvetenhet, resonerande, självmotiverande aktiviteter (förnyande 
aktiviteter och beteenden som skapas inifrån), förmåga att kommunicera, närvaro av ett 
självbegrepp och självmedvetenhet det vill säga en upplevelse av den egna personen, 
såväl kroppen som personligheten.  
 

 
Att leva med demenssjukdom  
Genom våra sinnen tar vi in världen och tingen omkring oss. Vi kommunicerar verbalt 
och icke verbalt med andra människor i vårt dagliga liv vilket leder till en gemenskap 
med andra människor. För att vi som människor ska må väl behöver vi känna oss 
hemma vilket innefattar att känna oss hemma i vår kropp, vara tillfreds med andra 
människor och med livet som helhet (Edberg, 2002).  
 
Enligt en intervjustudie av Edberg (2002) med 150 personer i olika åldrar är 
meningsfulla relationer en förutsättning för att vi som människor ska kunna känna oss 
hemma. Informanterna beskrev ”att vara hemma” bland annat som trygghet, harmoni, 
glädje, att ha rötter och en balans mellan intimitet och avskildhet, därtill även som 
igenkännande, ordning och kontroll. 
 
Relationen till andra, till oss själva, sakerna omkring oss, till tid och plats samt till de 
andliga dimensionerna är en pågående process under hela livet för att skapa 
hemmastaddhet vilket är ett mått på välbefinnande och ett uttryck för vem vi är. 
Minnesproblem ger en ökad sårbarhet och svårigheter med att uppleva känslan av 
hemmastaddhet vilket skapar lidande. Genom ett värdigt bemötande från vårdarna kan 
detta lidande minskas (Edberg, 2002).  
 
Demenssjukdom försämrar självkänslan och skadar personligheten genom påverkan på 
intellektuella förmågor. Att drabbas av minnesproblem ökar sårbarheten och beroendet 
av andra för att finna mening i sin livsvärld. Genom mötet med personen med 
demenssjukdom får vårdaren möjlighet att utföra sin uppgift att stödja personen med att 
känna tillit till sig själv och till andra. I mötet kan vårdaren öka personens möjligheter 
att uppleva självbestämmande och lyckas med sina uppgifter. Detta stärker personen, 
skapar en positiv självbild och ökar välbefinnandet (Armanius Björlin, 2003). 
 
Känslan av vem man själv är, av andra människor och omgivningen påverkas av 
demenssjukdomen på grund av de svårigheter att kommunicera och orientera sig som 
minnesproblemen skapar. Genom att skapa miljöer anpassade efter personens behov och 
funktionsnivå kan vi minska stressen och belastningen på hjärnan vilket kan ge bättre 
förutsättningar för de resurser som finns bevarade (Edberg, 2002). Det har visat sig i 
studier att stunder av psykisk klarhet kan uppkomma i optimala miljöer och situationer 
(Edberg, 2002, Normann, 2001). Skovdahl (2004) beskriver en modell som Lawton har 
skapat.  Denna modell visar på att en människas beteende är ett resultat av personens 
kompetens i relation till de krav som ställs på personen i den fysiska och psykosociala 
miljö som han eller hon befinner sig i.  
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Kunskaper om hur hjärnan påverkas av demenssjukdomen och vilka problem det ger 
upphov till är ett sätt att öka möjligheterna att förstå och tolka de upplevelser som 
patienten uttrycker i sin livsvärld (Edberg, 2002).    
               
Demens innefattas av ett sjutiotal olika sjukdomstillstånd, med vissa gemensamma 
symtom. Gemensamt för sjukdomstillstånden är en fortskridande påverkan på 
intellektuella funktioner på grund av den förvärvade skadan på hjärnan. Med förvärvad 
hjärnskada menas att det har skett en förändring och försämring av den intellektuella 
kapaciteten jämfört med hur personen fungerat tidigare i sitt liv (Marcusson, Blennow, 
Skoog & Wallin, 2003).      
 
Förändringarna i hjärnan kan vara av primär art vilket betyder att hjärnan har påverkats 
centralt. Nervsystemet har drabbats av nedbrytning av nervceller som primärt inte beror 
på yttre förändringar. Rubbningar i hjärnans kärl och cirkulation samt infektioner, olika 
bristtillstånd och våld eller skador mot hjärnan kan sekundärt ge demenssymtom.  
Hjärnskadans lokalisation ger specifika symtom främst i början av demensutvecklingen 
då skadan är mer begränsad (Armanius Björlin, Basun, Beck-Friis, Ekman, Englund, 
Eriksdotter Jönhagen, Gustafsson, Lannfelt, Nygård, Sparring Björksten, Terzis, 
Wahlund & Wimo, 2004). 
 
Gemensamt för definition av demenssjukdomar är att förutom minnesproblematik ska 
symtomen ge sociala följder i vardagen samt svårigheter att känna igen personer och 
eller föremål, svårigheter med att utföra praktiska sysslor och därtill även 
orienteringsproblem relaterade till tid och rum. Symtomen ska ha pågått under minst ett 
halvår innan diagnos kan fastställas (Marcusson et al, 2003, Socialdepartementet, 2003).  
                                                                                                                                                            
De vanligaste demenstillstånden är Alzheimers sjukdom (50-70 %) och vaskulär 
demens (20-30 %). Numera kan man vid bägge sjukdomstillstånden se att de utgår från 
vaskulära riskfaktorer såsom högt blodtryck, rökning, diabetes, fetma, arterioskleros och 
höga kolesterolvärden. Risken att drabbas av demens är vid 65 års ålder ca 1,5 %. 
Därefter ökas risken med 5 % per femårsperiod av ökad ålder (Marcusson et al, 2003). 
Från kännedom om det procentuella antalet demenssjuka i respektive åldersklass och 
med användning av befolkningsstatistik beräknade man antalet personer med 
demenssjukdom i Sverige år 2003 till ca 139 000 personer (Socialdepartementet, 2003). 
 

Den vårdande relationen 
Edberg (2002) har gjort en interventionsstudie på en demensavdelning. Interventionen 
gick ut på att införa en vårdfilosofi med individuellt anpassad omvårdnad samt 
handledning till personalen. Personalen fick också hjälp att utveckla sin dokumentation. 
Resultatet visade att personalen upplevde större arbetstillfredsställelse. Genom 
förbättrad dokumentation kunde personalen se hela människan. Kvaliteten i mötet 
mellan personal och patient förbättrades vilket bland annat ledde till ökat välbefinnande 
för patienten genom förbättrad funktionsförmåga och färre situationer med krävande 
beteenden. Personalen utvecklade också en förmåga att bekräfta patienterna vilket ledde 
till en ömsesidighet i mötet (Edberg, 2002).  
 

 5



Rahm Hallberg (2003) anser att när vi vårdar tar vi flera av våra mänskliga resurser i 
anspråk för att utföra vårt arbete. Vi använder vår fysiska förmåga när vi förflyttar, 
lyfter och bär vilket ställer krav på oss att vårda vår kropp för att på bästa sätt klara den 
fysiska ansträngningen vården kräver. Vi försöker skapa välbefinnande genom att förstå 
patientens lidande och genom att lindra och trösta. Vi använder vårt känslomässiga 
kapital för att ge andra välbefinnande, men att fylla på det egna kapitalet är inte lika 
självklart. En vårdande relation ger en känslomässig belöning som är personligt 
utvecklande för de flesta människor. I vårdandet använder vi oss av vår intellektuella 
förmåga för att förstå och planera den vård vi ger. Vi reflekterar medan vi utför vårt 
arbete och tänker på hur vi ska göra i nästa skede. I reflektionen tar vi hjälp av tidigare 
erfarenheter och kunskap. Rahm Hallberg (2003) menar att vi måste vårda våra fysiska 
resurser liksom den känslomässiga och intellektuella förmågan för att fungera på bästa 
sätt i vårdandet. 
 
 

PROBLEMFORMULERING 

För att bäst använda mig av min erfarenhet och utveckla mig i vårdandet kräver det att 
jag reflekterar över vad som skett i mötet. Är det lättare att reflektera tillsammans med 
kollegor om man har samma utgångspunkt, samma syn på vårdandet och patienten? Är 
det bättre för patienten om vårdare har ett gemensamt synsätt? Kan en gemensam 
vårdfilosofi vara till hjälp för vårdpersonal för att reflektera över och hantera olika 
vårdsituationer som de möter? Kan en gemensam vårdfilosofi vara till nytta för att 
utveckla vården av personer med demenssjukdom?  
 
Genom en översiktlig litteratursökning på ”nursing philosophy” och ”dementia care” 
fann jag två begrepp som var nya för mig och tycktes återkomma i sammanhanget. De 
var ”personhood” (”det att vara en människa”) och ”person-centred care” 
(personcentrerad vård). Dessa återkommande begrepp väckte min nyfikenhet på om de 
kan utgöra grunden för en demensvårdsfilosofi. Hur beskrivs då personcentrerad vård i 
vårdarbetet i kvalitativa studier? 
 
 
 
SYFTE 

Studien syftar till att beskriva en personcentrerad vårdfilosofi och hur den kommer till 
uttryck i demensvård. 
 

 
METOD 

Litteratursökning 
Utifrån studiens syfte att beskriva en vårdfilosofi för demensvård har jag sökt 
kvalitativa studier som beskriver en grund för en vårdfilosofi med ett vårdvetenskapligt 
perspektiv och i ett sammanhang där vården av personer med demenssjukdom belyses.  
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På SweMesh fann jag inga synonymer för vårdfilosofi, men när jag gick vägen via 
nursing philosophy fick jag fram omvårdnadsfilosofi, filosofi, vårdetik, holistisk 
omvårdnad vilket bekräftade för  att det var det rätta engelska uttrycket för vårdfilosofi 
som jag funnit. 
 
Jag gjorde mina sökningar i Blackwell Synergy, Cinahl, MedLine och PubMed. 
Resultatet av sökningarna fann jag på sökorden nursing philosophy och valuebased 
nursing, dementia och dementia care. När jag tittade på abstract på dessa framkom 
ganska snabbt några benämningar som återkom regelbundet i artiklarna. Det var 
"person-centred" och "personhood" i relation till demensvård vilket gjorde mig nyfiken 
på att fördjupa mig i dessa begrepp.  
 
Genom SAMSÖK på ”person-centred and dementia care” och ”personhood and 
dementia care” fick jag 49 respektive 149 träffar varav fem tidigare valda artiklar. Jag 
fick också några nya varav jag har valt ut tre till genom att läsa abstracts. De handlar om 
”personhood” och "person-centred" demensvårdsfilosofi.  
 
Genom att läsa rubrikerna har jag sorterat bort vissa artiklar som inte omedelbart tycktes 
vara de rätta för sammanhanget t.ex. kunde de handla om specifika terapier såsom 
snozeleen (sinnesstimulering), aromaterapi eller andra teman såsom t.ex. organisation, 
utvärdering, ledarskap, rehabilitering. Vissa artiklar var teoretiska litteraturöversikter 
eller beskrev kvantitativa studier varför jag inte tog med dem. Andra artiklar ansåg jag 
var gamla, över tio år, därför valdes de inte. 
 
 

Analys 
Analys av kvalitativa studier har skett utifrån metodbeskrivning i ”Att bidra till 
evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativforskning” (bilaga 2). 
Kvalitativa analyser används när vi vill förstå t.ex. hur en viss patientgrupp upplever 
vården. Genom att studera och sätta samman kunskap från flera studier framträder ny 
kunskap som kan vara vägledande i det praktiska arbetet (Friberg, 2006).  
 
En innehållsanalys används när man vill analysera texter och dokument för att specifikt 
och systematiskt bestämma ett innehåll utifrån en problemställning. Valet av artiklar 
utgår från problemställningen och syftet. För att inte förlora överblicken och 
sammanhanget kan en matris användas (Boolsen, 2007).  
 
Beskrivningen av problemställningen, fenomenet skapas genom analys av innebörden i 
ord och meningar.  Nyckelfynd från varje studie sammanställs och analyseras för att 
lyfta fram återkommande teman. De teman som är likvärdiga från de olika studierna 
undersöks med syfte att få fram förklarande teman, subteman. Subteman ger en förfinad 
förståelse av fenomenet. Med hjälp av subteman görs sedan en beskrivning av 
fenomenet (Evans, 2002). 
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RESULTAT 

Åtta artiklar har analyserats varav fyra innehöll intervjuer med personer med demens 
och eller deltagande observationer eller videofilmning av personer med demens. I två 
studier intervjuades anhörigvårdare till personer med demens (varav en är samma studie 
där patienter intervjuades). Två studier byggde på intervjuer med sjuksköterskor som 
vårdar personer med demens. En studie utgick från fallbeskrivningar från 
demensvården. Resultatet visar en grund för en demensvårdsfilosofi som bygger på ett 
personcentrerat synsätt. 
 
Idealet hade varit att finna studier som alla belyser vården utifrån vad patienterna själva 
berättar. Jag fann i nuläget inte fler än dessa med det personcentrerade perspektivet som 
grund. 
 
I denna studie har jag analyserat kvalitativa studier från demensvård med ett 
personcentrerat perspektiv för att öka förståelsen för vad den innefattar och hur denna 
vård upplevs av patienterna. Utifrån det personcentrerade perspektivet fick jag i en 
första analys fram flera teman som var likvärdiga i de olika studierna. I samtliga studier 
beskrevs vikten av att kunna bibehålla självkänslan och en god relationen till vårdarna 
som viktiga för välbefinnandet. Andra gemensamma teman som lyftes fram i flera 
studier var vikten av värdighet i vårdrelationen, förmåga och stöd för att klara av 
förluster och upplevelsen av maktobalans mellan patienter och vårdare. 
 
Genom att gå tillbaks till ovannämnda teman för att leta efter svar på hur patienten 
upplever den vård som erbjuds, vilka handlingar som upplevs vårdande, vilka 
handlingar som inte uppfattas som vårdande och vilken syn vårdpersonalen har på 
patienten fick jag fram en beskrivning av vad personcentrerad vård är. För analysen 
använde jag en matris för att få överblick över hur studierna belyste dessa 
frågeställningar på olika sätt i artiklarna (bilaga 3). Från denna överblick av studierna 
kunde sedan göras en sammanfattning av innehållet i personcentrerad vård till temat Att 
vara människa med följande underteman: Värdighet och bekräftelse, Livsberättelsen, 
Självständighet. Fortsatt gav studierna även många exempel på när vårdandet hade en 
annan grund vilken gav upphov till lidande. Den kontrasterande vården beskrev 
situationer där patienterna upplevde sig nedvärderade vilket gav tema 2. Att inte ses 
som människa med undertema Nedvärdering.   
 

Att vara människa 
A. Värdighet och bekräftelse 
 
Bevarandet av ”det att vara människa” (personhood) är genomgående för alla studierna 
som grundläggande för en personcentrerad vård. Livsberättelsen, att bli lyssnad på, 
bibehållande av tidigare sociala roller liksom bekräftelse kan skapa kraft och värdighet 
för patienten. Vårdpersonal eller anhörigvårdare som förmedlar värdighet står för den 
viktigaste kvaliteten i demensvård. Värdighet kan innefattas av bland annat att bli sedd 
som en unik person, bli lyssnad på, känna sig behövd, bli uppskattad, ha valmöjligheter 
och frihet och att få stimulans (Aggarwal et al, 2003, Cutcliffe & Grant, 2001, 
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Granheim & Jansson, 2006, Kitwood, 1998, McCormack, 2002, McIntyre, 2003).  
McIntyre (2003) anser att genom att värdera värdighet högt i en relation läggs tonvikten 
på en delad erfarenhet av ömsesidig respekt i stället för en ömsesidig rädsla och distans. 
 
Att se på patienten som en medmänniska och jämlik person menar Kitwood (1998) är 
mycket viktigt. Han anser att det är en förutsättning för att kunna skapa välbefinnande 
för patienter med demenssjukdom. Han menar att om vi ser patienten som en icke 
person ogiltigförklarar vi patienten vilket bland annat handlar om  svek, stigmatisering 
och att förvägra patientens rätt att få god vård. 
 
Relationen till anhöriga var viktig att upprätthålla uttryckte patienterna. Den gav dem 
möjlighet till igenkännande, tillgivenhet och positiv sympati. Relationen till andra 
boende och möjligheten att bry sig om andra gjorde att de kunde känna sig speciella och  
vara behövda och uppskattade av någon annan, vilket var positivt för patienterna (Surr, 
2006).  
  
I Aggarwals et al. (2003) studie ingick intervjuer med patienter på serviceboende. 
Patienterna var generellt nöjda med att vara tillsammans med andra.  
 
“I was happy to be brought here, because I´m not alone here and it´s a pleasure not to 
be alone” (Aggarwals et al., 2003, s 190). 
 
Sociala roller d.v.s. att presentera sig med olika roller t.ex. relaterade till arbete eller 
familj gav en känsla av ha varit någon och att ha bidragit till något i samhället under sitt 
liv. 
  
“So I´ve got two out of my three daughters, they don´t live with me but they live here 
and they look after me, you know, so I´m very fortunate really, to have that”, “I worked 
for Mullins Motors… making cars.  And er… that was interesting, was interesting job 
cos I was... I was foreman first and then I went higher up the ladder” (Surr, 2006, s. 
1723).  
 
Vårdare som var öppna och lätta att få kontakt med uppskattades för som en man 
uttryckte det:  
 
”You need somebody to talk to in a place like this …otherwise you become like the 
others here” (Granheim & Jansson, 2006, s 1401). 
 
McIntyre (2003), Cutcliffe & Grant (2001) och Kitwood (1998) betonar att det är viktigt 
för patienten att bli igenkänd, det ger bekräftelse på personens identitet. Detta kan 
handla om vardagliga handlingar som att bli kallad vid namn, att ha en återkommande 
hälsningsrutin eller att ha ögonkontakt med vårdaren. 
 
Spontanitet hör till god vård menar både McIntyre (2003) och Kitwood (1998). De 
anser att genom nyfikenhet, kreativitet och lek kan vårdarna ge patienten bekräftelse 
och upplevelse av värdighet vilket också återspeglas till vårdarna. 
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Kitwood (1998) har i sina studier funnit många sätt som är viktiga för att ge 
välbefinnande för personer med demens. Ett grundläggande sätt är förhandlandet och 
samarbetet. Med det menar han att inbjuda patienten och lyssna till dennes önskningar 
och behov. Detta innebär att ta sig tid så att han eller hon kan förstå din fråga och vänta 
in patientens svar. Det ger patienten kraft att delta i sin egen vård.  
 
Att fira när livet känns glädjefyllt ger en ömsesidighet i vården menar Kitwood (1998). 
Gränsen mellan patient och vårdare suddas ut när man firar något tillsammans. Genom 
att vara ett psykologiskt stöd för patientens känslor när frustrationen blir för stor kan 
vårdaren lugna och ge trygghet för patienten i lidandet Detta kan även innebära att 
fysiskt hålla om patienten för att lugna. Kitwood menar också att det är viktigt att tänka 
på att vissa personer med demens bara kan slappna av i närhet eller i nära kroppskontakt 
med andra. Bevarandet av självkänslan stärks genom beröring eftersom det är lugnande 
och bekräftande (Kitwood, 1998).  
 
Cutcliffe & Grants (2001) intervjuer med personal visade att de hade en humanistisk 
syn på patienten. De såg varje individ som en unik person. För dem innebar vårdandet 
en personcentrerad vård där uppgiften är att hjälpa personen att klara sina speciella 
svårigheter i livet utifrån de resurser som patienten har kvar.  
 
”The patient is a worthwhile person”, “I attempt to increase their self esteem, make 
them feel useful, help them feel confident”, “I try and give her a sense of belonging and 
encourage the enjoyment in the very small things” (Cutcliffe & Grants, 2001, s 430). 
 
McIntyre (2003) menar att vårda är en undervärderad uppgift i vårt samhälle idag. 
Hennes studie visade att anhörigvårdarna upplevde en stor glädje och personlig växt i 
vårdandet. Det stärkte även deras värdighet att vårda en annan person. Hon menar att 
genom att förstå och lära från personer med demenssjukdom kan vi lära oss hur det är 
att leva med demens men även lära oss att leva med demenssjukdom. 
 
 

 
B. Självständighet  
 
I Aggarwals et al. (2003) intervjuer med patienter på dagvård för personer med demens 
uttryckte patienterna att de gillade personalen. Personalen gav dem inflytande över 
vården och därför kunde de uppleva självständighet och valmöjligheter.  
 
“I enjoy coming here, I think it´s lovely. Breaks up my day. I really like it. No 
complaints about anything – pick us up, take us home, fed, entertained – what more can 
I ask?” (Aggarwals et al., 2003, s 191). 
 
Vårdpersonal som Cutcliffe & Grant (2001) intervjuade menade att valfrihet och frihet 
var ett sätt att inge hopp. Hopp är beroende av ett samspel med andra och är inspirerat 
av kärlek. Det kräver att vårdaren erbjuder sig som lyssnare och skapar tillit (Cutcliffe 
& Grant, 2001).  
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En positiv relation och syn på patienten ledde till en känsla av säkerhet för patienten i en 
studie av Surr (2006). Att organisera och planera vården för att ge patienten bästa 
möjliga status inger hopp. Exempel på organisering av vården för patienten är när 
patienten erbjuds delaktighet och får klara av det han eller hon kan själv innan 
vårdpersonal tar över. Att spegla dvs. visa hur en aktivitet kan gå till kan underlätta för 
personer med demens att komma igång med aktiviteten vilket inger sjävförtroende 
(Cutcliffe & Grant, 2001., Kitwood, 1998).  
 
“I make the environment familiar.. so that people are not totally isolated.. not having a 
rigid routine so that people feel they are a thing rather than a person, allowing people 
some freedom, some choice”  (Cutcliffe & Grant, 2001, s 430). 
 

 
C. Livsberättelsen 
 
Att bli inbjuden till meningsfulla samtal och berättande stärkte patienternas möjlighet 
till att kunna bevara självkänslan. Genom lyssnandet blev de sedda, vilket gav kraft åt 
personen med demens att hitta känslan av vem de är. I den ofta irrationella berättelsen 
som många gånger berättar om det  tidigare livet kan vårdare som lyssnar bakom den 
finna och förstå den verkliga personens tankar och känslor.  Respons genom empati för 
personens hela referens, även om den är kaotisk och  paranoid, ger bekräftelse till 
personen menar Kitwood (1998). När vårdare lär sig tolka och återtolka patientens 
uttryck och beteenden ökar självkänslan och ger hopp för patienten. Hopp är något 
livsviktigt för att kunna leva som människa. Hoppet upprätthålls genom kommunikation 
och berättande tillsammans med andra i det sociala livet (Granheim & Jansson, 2006, 
McCormack, 2002, Cutcliffe & Grant, 2001).  
 
”I go on well with the care providers… sometimes they ask for my knowledge and I 
enjoy giving information”  (Granheim & Jansson, 2006, s. 1401). 
 
Man bör försöka tolka personer med demens även när de har svårt att uttrycka sig anser 
Kitwood (1998). Med det menar han att man ska alltid titta efter en möjlig betydelse för 
ett uttryck eller agerande hur absurt, inkonsekvent eller motbjudande det kan verka. Det 
handlar om att anta att det finns en meningsfull betydelse för agerandet. Genom att gå 
tillbaka i historien och genom samverkan med närstående och andra vårdare kan man 
hitta möjliga tolkningar. Ett sådant tillvägagångssätt fungerar bäst om vårdaren är 
spontan, avslappnad och trygg i sammanhanget. Bekräftelsen i att känna igen de 
verkliga känslorna hos en person och att ge respons på dem på samma nivå, kräver 
empati och försök till att förstå personens hela referens. 
 
Personal och även andra medboende som inbjuder patienter till samtal, samvaro och 
närhet ger meningsfullhet till tillvaron (Granheim & Jansson, 2006, Kitwood, 1998, 
McCormack, 2002, McIntyre, 2003).  
 
Hubbard, Cook, Tester & Downs (2002) visar genom sina observationer av den icke- 
verbala kommunikationen som förekommer mellan patienter eller mellan patienter och 
personal är lika betydelsefull för upprätthållandet av självkänslan och för social 
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kompetens som det verbala språket. Personal som utvecklar sin förståelse och 
användning av ickeverbalt språk kan underlätta kommunikation och deltagande för 
patienter som har svårigheter med eller har förlorat sitt språk helt. Ickeverbalt språk 
används ibland av patienterna för att dölja att de inte kan kommunicera verbalt eller har 
svårigheter med det.  
 
Ett sätt att utveckla kommunikationen med personer med demens är att lära 
vårdpersonal att kommunicera mer ickeverbalt. När personer med demens 
kommunicerar med andra använder de fysisk kontakt för att förstärka och bekräfta. 
Ändring av kroppsposition användes på liknande sätt. I sina observationer såg Hubbard 
et al. (2002) att trots kommunikationsproblem och kognitiva nedsättningar visade 
personer med demens en målmedvetenhet och en kamp för att upprätthålla en 
kommunikativ förmåga. De observerade att det fanns ett uttryck för självkänslan även i 
den ickeverbala kommunikationen. 
 
 
 
Att inte ses som människa 
A. Nedvärdering 
 
Personer med demenssjukdom lider ofta av skam för sin sjukdom. Detta leder till 
ensamhet och isolering genom att de själva drar sig tillbaka från samhället men också 
för att släkt och vänner drar sig undan från dem. Sjukdomen tvingar dem så småningom 
till ett beroende av vård vilket utmanar deras självkänsla (McIntyre, 2003). 
 
En vårdorganisation som är mycket uppgifts- och organisationsorienterad tappar lätt 
fokus från mötet med patienten och de individuella behoven. 
 
“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). 
 
I uppgiftsorienterade organisationer upplevde patienterna att det var maktobalans. Där 
vågade de inte framför klagan till personalen då de var oroliga för att få bestraffningar 
för det (Aggarwal et al., 2003). I uppgiftsorienterade eller medicinskt- och 
symtomorienterade organisationer misslyckas man ofta med att möta och vara med 
personen med demenssjukdom menar McIntyre (2003). 
 
Livet kan bli kaotiskt när man lever med demenssjukdom. Patienterna beskriver det som 
att ständigt leva i ett gytter av oordning. Något som störde patienterna var de andra 
boende som mådde dåligt och behövde hjälp.  
 
”Some of them are so sick that you don´t think it is right they are here”, “He is looking 
for contact .. .perhaps he feels lonely”  (Granheim & Jansson, 2006, s. 1400). 
 
Att inte ha sina anhöriga i närheten gav oordning och osäkerhet i tillvaron då de inte 
visste hur de hade det och om de levde över huvudtaget. Patienterna uttryckte att brist 
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på rutiner och aktiviteter gav för lite stimulans men att för mycket fokus på rutiner 
gjorde tillvaron meningslös för dem (Granheim & Jansson, 2006).  
 
Vid demenssjukdom omges patienterna med många olika restriktioner som till exempel 
att vara inlåst, överbeskyddad, bli behandlad som ett barn och inte som en vuxen och att 
bli fråntagen rätten att ta egna beslut (Granheim & Jansson, 2006, McCormack, 2002). 
Detta gjorde, liksom fokus på rutiner och en negativ relation till personalen, att 
patienterna kände sig maktlösa, ignorerade och nedvärderade (Granheim & Jansson, 
2006, Surr, 2006).  
 
”I don´t need a nanny… but here, in a hole, I am not allowed to get out of my own 
because I could get lost… it is a hell of a life” (Granheim & Jansson, 2006, s. 1400). 
 
Patienterna i Aggarwals et al. studie (2003) uttryckte tydligt att de fick dålig stimulans. 
De erbjöds inte kontakt med varken personal eller andra boende när de själva hade 
svårigheter att ta kontakt. De upplevde också att vården var dålig på grund av att de inte 
fick några valmöjligheter vad gäller personlig vård, mat eller andra dagliga rutiner. Att 
bli fråntagen frihet och valmöjligheter ger en försämrad självkänsla på samma sätt som 
att vara identifierad som ett ting menar personalen i Cutcliffe & Grants (2001) och i 
Granheim & Janssons (2006) studier. 
 
När personal inte ser eller förstår den ickeverbala och verbala kommunikationen hindras 
patienterna att uttrycka sig och att delta i ett möte. Patienten kan uppleva maktlöshet när 
de ignoreras eller nedvärderas på grund av svårigheter att kommunicera (Hubbard et al., 
2002). 
 
Att bli tillrättavisad av personalen utan att de samtidigt försöker att förstå patienten kan 
leda till ilska och frustration visar Kitwood (1998) i en vårdberättelse från 
demensvården. Personalen kan också förvärra en situation om de inte stannar upp och 
lyssnar bakom patientens ord och uttryckssätt menar han. Att tvinga eller skrämma en 
patient är ett svek mot patienten som försvårar tillit till vården och vårdaren. När 
personal ger information för snabbt pressas patienten med demenssjukdom att ”göra 
bort sig” och att misslyckas. Att inte uppmärksamma patientens känslor eller att vägra 
besvara patientens behov är detsamma som att ogiltigförklara personen. Detta handlar 
inte om etik enligt Kitwood (1998) utan om bristen på ett klart, identifierbart och tydligt 
innehåll i en vårdfilosofi. Det behövs en ytterligare skärpt vårdfilosofi i demensvård på 
grund av dessa patienters extrema sårbarhet samt deras grundläggande behov av god 
samverkan med andra för att må bra (Kitwood, 1998). 
 
McCormack (2002) belyser problematiken när anhöriga eller personal ska ta beslut för 
personer med demenssjukdom. Hon menar att de som ombud agerar ofta utifrån egna 
erfarenheter och egen uppfattning. De har svårt att skilja på sina egna känslor och 
patientens. Detta handlar bland annat om samhällets syn på personer med demens som 
oförmögna att ta beslut och att kunna välja fritt. 
 
Att se patienter med demenssjukdom som personer är något som kräver förändringar i 
samhället, då vi generellt inte har nått dithän ännu anser McIntyre (2003). 
Sjuksköterskans egen värdering av patienten har stor betydelse för hur patienten 
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upplever mötet (Cutcliffe & Grant, 2001). Forskning har visat att personer med svår 
demens får mindre del av personalens tid på grund av att det är svårt att kommunicera 
med dem (Hubbard et al., 2002). När patienten upplever en negativ relation till 
vårdpersonalen d.v.s. får en negativ respons från personalen leder det till maktlöshet, 
utanförskap och isolering enligt Surr (2006). 
 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Min nyfikenhet ledde mig till att göra mina sökningar på personcentrerad vård inom 
demensvård eftersom jag tidigt fann att begreppet återkom när det gällde demensvård. 
Personcentrerad vård ledde också in på olika psykologiska och filosofiska begrepp 
(självet/självkänsla, känsla av själv/känsla av vem man är, person, personhood/det att 
vara människa) som var komplexa att sammanfatta. Jag har gjort ett första försök till 
sammanfattning.  
 
Samtliga artiklar har granskats av representanter för vetenskapen före publicering i 
respektive tidskrift. Artiklarna som valdes har haft olika ingångsperspektiv (patienter, 
anhörigvårdare och vårdpersonal) på patientens vårdsituation. Samtliga artiklar är 
empiriska studier som genom intervjuer, observationer, tolkningar (patienter, anhöriga, 
eller vårdpersonals) eller patientfall redogör för hur patienter med demenssjukdom 
upplever vården de får. Det kan komplicera studien med olika perspektiv t.ex. när det 
gällde en del av en studie (Aggarwal et al., 2003) där anhöriga deltog  visade det sig 
utifrån intervjuer och videofilmning att deras syn på sina anhörigas vård inte stämde 
överens med hur personerna själva upplevde vården. Anhöriga hade en mycket mer 
positiv syn än personerna själva. Detta stärker hur viktigt det är att gå till patienterna 
själva för att få ta del av deras upplevelser.  
 
Artiklarna med patientintervjuer och observationer beskrev nya metoder för att kunna få 
patienter med demenssjukdom att medverka trots de svårigheter de har med att 
kommunicera.   
 
Med den syn som har funnits i samhället att personer med demens är odugliga så har 
forskare endast på senare tid, mest under 2000-talet vänt sig till dem det gäller, 
patienterna med demenssjukdom. Det finns fortfarande inte många studier som tar vara 
på de egna upplevelserna med att leva med demenssjukdom, speciellt inte vid medelsvår 
eller svår demenssjukdom. Dock finns det numera en tilltro till att de kan medverka och 
det finns relevanta metoder och tekniker för att kommunicera med dem. Mer forskning 
kan öka möjligheten för patienter med demenssjukdom att få kontroll över sin situation.  
 
Att hitta kvalitativa artiklar med samma perspektiv och frågeställning var inte lätt. Två 
av artiklarna har dessutom ett socialt ”patient” perspektiv. Men med min utgångspunkt i 
personcentrerad demensvård menar jag att jag har utgått från samma fenomen i 
artiklarna. Evans (2003) menar att det är omöjligt att hitta två identiska resultat från 
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kvalitativa undersökningar då verkligheten är så varierande. Däremot kan 
analysresultatet utifrån flera studier ge en sammansatt beskrivning av ett fenomen. 
 
  

Resultatdiskussion 
När patienterna med demenssjukdom själva får träda fram och berätta om sin situation 
blir det mycket tydligt att de kräver att fortsatt få bli sedda som personer med 
livserfarenhet och en livsberättelse. De vill fortsatt få lov att ta del av vardagens rutiner 
som tidigare i livet men med stöd. 
 
Det är viktigt att lyssna till när personer med demens själva berättar om sina upplevelser 
av att leva med demenssjukdom. Med en verklig önskan om att få ta del av deras 
upplevelser och med kreativitet vid val av metod kan vi idag säga att det är möjligt för 
personer med demens att delta i kvalitativ forskning utifrån deras livssituation.  
 
Trots det finns det endast ett fåtal studier som belyser patienternas egna erfarenheter och 
studier där patienterna själva beskriver möjligheten till välbefinnande när man lever 
med en demenssjukdom. Patienter som har framträtt i media och via patientföreningarna 
har börjat ifrågasätta detta. En patient, Agneta Ingberg som framträtt i media säger  
 
”Jag hade ”de anhörigas sjukdom” men jag då? Var inte jag också sjuk? Till slut blev 
jag arg. Jag ville informera “inifrån”. Men jag insåg att jag varken skulle kunna eller 
orka” (Demensförbundet, 2005, s 6). 
 
Agneta fick hjälp av en väninna att skriva en bok om sin egen situation med att leva 
med demens (Andersson, 2005). Det är viktigt att allmänheten har en beredskap och 
förståelse för vad demenssjukdom innebär eftersom så många äldre drabbas av 
demenssjukdom. Många människor kommer att leva med eller nära någon person med 
demenssjukdom. När fler personer framträder och berättar om det lidande det är  att leva 
med demenssjukdom kan det minska den isolering från släkt och vänner som många 
väljer när de känner skam och oförståelse för sin sjukdom (McIntyre, 2003). Det kan 
också så småningom lära oss att förstå, acceptera och leva med en demenssjukdom. 
 
Trots att det inom demensvården har lyfts fram betydelsen av en personcentrerad vård 
sedan mer än ca tio år tillbaks har man inom forskningen inte förrän på senare år börjat 
närma sig personerna med demens. McCormack (2003) menar att det diskuteras mycket 
om patientcentrerad vård men forskningen och verksamheterna arbetar inte utifrån 
personcentrerad vård ännu. Personcentrerad vård handlar bland annat om patienternas 
möjlighet till medverkan vid beslut om den egna vården eller verksamheten. Det handlar 
också om hur forskning presenteras. Hon menar att forskaren har makt genom det 
akademiska språk som används i forskningsresultaten i motsats till det förenklade språk 
som används när patienternas upplevelser presenteras (McCormack, 2003). 
 
Det framgår tydligt att relationer och möten med andra är mycket viktiga för att 
upprätthålla en känsla av vem man är. Det handlar om alla de relationer man har i 
vardagen, relationer till närstående och vänner, till andra med samma problem 
(medboende) och till personal (Surr, 2006). Personal med ett personcentrerat 
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förhållningssätt kan stödja och handleda närstående för att de ska förstå hur viktiga de 
fortfarande är för sin anhörige i mötet dem emellan.  
 
Närstående har också en viktig roll att förmedla berättelser från personens livshistoria 
för att hjälpa och ge personalen en ökad förståelse för patienten. När berättelsen 
används för att förstå honom eller henne kan den leda till ökad styrka och självkänsla 
för patienten (McIntyre, 2003). 
 
Personer med demenssjukdom är extremt sårbara och starkt beroende av andra för att 
uppleva välbefinnande. Sårbarheten och lidandet att leva med demenssjukdom handlar 
bland annat om de många förluster som de får uppleva. Att bli av med tidigare förmågor 
kan upplevas svårt och livet kan kännas utan mening. Detta påverkar även känslan av 
vem man är. På grund av denna sårbarhet är det viktigt med en vårdfilosofi som utgår 
från personen för att uppfylla deras individuella behov. Beroendet av andra kräver också 
en bra relation med och mellan vårdarna för att leda till välbefinnande för patienten. 
 
Förluster av förmågor påverkar vår upplevelse av vår subjektiva kropp genom de både 
fysiologiska och psykologiska förändringar som demenssjukdom ger. När vår kognitiva 
förmåga försämras får vi en minskad tillgång till världen och livet (Dahlberg et al., 
2003).  
 
Dahlberg et al. (2003) menar att den helhetssyn som vårdvetenskapen står för handlar 
om att förstå patienten med utgångspunkt från en livsberättelse som också är pågående 
just nu. De menar vidare att det som är intressant inte är om livsberättelsen är sann eller 
ej utan fokus ligger på hur patienten upplever sina erfarenheter. För att bekräfta 
patienten med demenssjukdom måste vi möta honom eller henne här och nu. Vårdaren 
måste med kreativitet och fantasi vara öppen för det annorlunda och oförutsägbara 
(Dahlberg et al., 2003). I personens berättelse, som kan berätta om det tidigare livet, kan 
vårdare som lyssnar bakom den förstå patientens tankar och känslor (Kitwood, 1998). 
 
Allt verkligt liv är möte menar Buber (1994).  Ett möte mellan två kan bara ske om det 
finns ömsesidig närvaro i mötet. Vid demenssjukdom är det vårdarens ansvar att försöka 
hjälpa till så att ett möte sker eftersom personen med demenssjukdom kan ha 
svårigheter med att kommunicera (Aggarwal et al., 2003, Cutcliffe & Grant, 2001, 
Granheim & Jansson, 2006, Hubbard et al., 2002, Kitwood, 1998, McCormack, 2002, 
McIntyre, 2003, Surr, 2006).  
 
Tolkning och användning av ickeverbalt språk är ett utvecklings område för förståelse 
av personer med kommunikationssvårigheter. Ett möte kan ske även utan ord vilket blev 
mycket tydligt i de observationer som Hubbard et al. (2002) gjorde. De kunde tydligt 
förstå att även den ickeverbala kommunikationen innehöll meningsfull information.  
 
En annan viktig kunskap som framträtt är att när vi ser patienterna som personer trots 
demenssjukdom så bemöter vi dem med värdighet. I värdighet inbegrips att bli sedd 
som någon som har kunskap och vilja att delta i vardagens händelser även om han eller 
hon inte har förmågan att uttrycka det. Med rätt hjälp kan vi ge mer självständighet åt 
dem vilket ökar självkänslan. 
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Att bli betraktad som en sak eller när personalen är mycket praktiskt orienterade i sitt 
arbete resulterar i utanförskap och isolering (Aggarwal et al., 2003, McIntyre, 2003, 
Surr, 2006). Detta synsätt handlar mycket om organisationens ansvar och kan påverkas 
och förändras genom en vårdfilosofi som t.ex. har en personcentrerad grund för sitt 
arbete. Arman och Rehnsfelt (2006) menar att kvantitet och kvalitet i vården är 
beroende av varandra. De menar att motsatsen till att ha mycket att göra inte alltid är att 
få mera tid. Det som kan behövas är lugn och ro och förtroende att utföra sina uppgifter. 
Förtroende handlar om att få stöd från organisationen för sin vårdande uppgift. I de 
styrdokument som idag finns för en god demensvård poängteras personalens behov av 
handledning och kompetensutveckling inom demensvård för att upprätthålla och 
vidareutveckla en god vård.  
 
Ännu finns ingen botande behandling för demenssjukdom varför det generella målet blir 
att skapa ett värdigt liv för de som drabbas (Socialdepartementet, 2003). Ett värdigt liv 
är att livet ut bli sedd som en person. 
 
Sammanfattningsvis kan man uttrycka att personcentrerad vård inom demensvård 
innebär att bekräfta patienten, vara närvarande i mötet, lyssna till och försöka tolka 
patientens berättelse, ge patienten frihet och möjlighet att välja och bestämma över sin 
situation, hjälpa patienten att bevara sina relationer och underlätta eller kompensera för 
personens förlorade förmågor. 
 
 
 

Att tänka på vid praktiskt genomförande av personcentrerad 
demensvård 
Personcentrerad vård innebär att se patienten som en person det vill säga:  
 

- Att bekräfta personen med igenkännande  

- Att vara närvarande i mötet med personen 

-    Att lyssna till och försöka tolka personens berättelse 
 
-    Att ge personen frihet och möjlighet att välja och bestämma över sin situation 
 
-    Att hjälpa personen att bevara sina relationer, möta och stödja närstående 
 
- Att underlätta eller kompensera för personens förlorade förmågor 
 
 

Att införa en vårdfilosofi innebär ett omfattande och grundläggande arbete som kräver 
involverande av all personal för att den ska bli trovärdig och långlivad. 
 
Att förankra och bevara en personcentrerad vård kräver återkommande reflektion och  
om vad den innebär i det dagliga vårdandet. 
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Fortsatta studier 
I mina fortsatta studier kommer jag att intervjua ledare inom demensvård för att studera 
vilken vårdfilosofi de har, hur de genomfört den och hur de håller vårdfilosofin levande 
i sin verksamhet. Har deras vårdfilosofi några likheter med en personcentrerad 
vårdfilosofi? 
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Självet                                                                                          Demenssjukdom - ett hot mot självet                                                                              Bilaga 1 

Ekologiskt själv    

Självet är förenat med kroppen och   Demenssjukdom inverkar på och 

det fysiska utrymmet   förvränger kropps- och                      

                                                                                                        rumsuppfattningen 

Interpersonellt/socialt själv 

Självet är involverat i ett känslomässigt   Demenssjukdom inverkar på

samföstånd med andra människor kommunikation med och moral hos  

                                                                                                        vårdare 

Utvidgat själv 

Självet som hör ihop med minnen  som  Demenssjukdom angriper minnet och  

förutser framtida händelser  har snabbt effekt på förmågan att  

planera framtiden  

Privat själv 

Självet som erfar livet på ett unikt sätt Demenssjukdomen försvagar  

                                                                                                        individens identitet 

Begreppsmässigt själv 

Olika roller (tex lärare) och status    Demensssjukdom försvagar roller 

(intelligent, humoristisk) som själv  och status vilket leder till starkt ökat  

                                                                                                         beroende av andra                                                                                          Warren i Jenkins & Price, 1996 



Bilaga 2 

Artikel Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat 
1. Titel: People with dementia 
and their relatives: personal 
experiences of Alzheimers and 
of the provision of care.  
Författare: Aggarwal, N., 
Vass, A.A., Minardi, H.A., 
Ward, R., Garfield, C. & 
Cybyk, B. 
Tidskrift: Journal of 
Psychiatric and Mental Health 
Nursing  
Årtal: 2003 

Vårdvetenskaplig:  
Patient- och anhörigperspektiv 
Kvalitativ 

Att undersöka hur personer med 
demens och deras anhöriga 
upplever demenssjukdom och 
vården av den 

Intervjuer 
Observationer och 
videofilmning 

Patineter på serviceboende 
upplevde liten stimulans, få 
valmöjligheter, liten 
självständighet. Maktobalans, 
de vågade inte klaga, rädda för 
repressalier.Vården var 
uppgiftsorienterad 
Patienter på dagvård upplevde 
stimulans,  självständighet och 
valmöjlighet, vilket 
beskräftades av videon. 
Anhöriga var mer nöjda med 
vården än pat.,  de hade 
egentligen liten kunskap om 
den. 
Patienternas upplevelser av 
sjukdomen visade att den 
innebar många förluster, av 
vänner, kontinens, 
kommunikationsförmåga, 
värdighet, minne 
. 

2. Titel: What are the principels 
and processes of inspiring hope 
in cognitively impaired older 
adults within a continuing care 
enviroment? 
Författare:  Cutcliffe, J. & 
Grant, G.  
Tidskrift: Journal of 
Psychiatric and Mental Health 
Nursing,  
Årtal: 2001 
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Vårdvetenskaplig: 
Vårdarperspektiv 
Kvalitativ  
 

Att identifiera processen av att 
införliva hopp hos kognitivt 
handikappade äldre samt ett 
försök att producera en enhetlig 
begreppsmässig grund för 
inspirerande av hopp. 

Intervjuer med fem vårdare på 
en vårdenhet för kognitivt 
handikappade äldre.  
Data analyserades genom 
grounded theory metod. 

Fyra huvudvariabler 
identifierades: 
A) att se unikheten hos varje 
individ 
B) resultatinriktad kunskap – 
läsandet av relevant litteratur, 
lärande genom undervisning till 
nya kollegor, genom praktiken 
och genom att reflektera över 
praktiken.  
C) Relationer mellan personer – 
samverkande process mellan 
pat. och ssk, verbal eller icke 
verbal och både pat. och ssk´s 
förnimmelser och respons på 
den.  



Bilaga 2 

D) Sjuksköterskan använder de 
andra områdena för att skapa en 
miljö och situation som 
befrämjar hopp. 

3. Titel: The mening of living 
with dementia and disturbing 
behaviour as narrated by three 
persons admitted to a residential 
home. 
Författare: Granheim, U.H. & 
Jansson, L. 
Tidskrift: Journal of Clinical 
Nursing 
Årtal: 2006 

Vårdvetenskaplig: 
Patientperspektiv 
Kvalitativ 

Att belysa hur det är att leva 
med demens och störande 
beteende 

Intervjuer med tre personer med 
demens. 
Analys enligt fenomenologisk 
hermaneutik 

Patienterna omges med 
oordning, är fångade i 
restriktioner, är åsidosatta men 
är ibland även innefattade. Det 
innebär en kollaps av relationen 
till sig själv och andra men då 
och då finns episoder av 
gemenskap.   
Störande beteende kan vara ett 
sätt för personer med demens att 
uttrycka sin situation och 
bibehålla ett själv. 

4. Titel: Beyond words older 
people with dementia using 
interpreting nonverbal 
behaviour. 
Författare: Hubbard,G., Cook, 
A., Tester, S. and Downs, M. 
Tidskrift: Journal of aging 
Studies. 
Årtal: 2002  

Vårdvetenskaplig: 
Patientpespektiv 
Kvalitativ 

Att ge förståelse för den sociala 
upplevelsen av att leva med 
demenssjukdom. 

Deltagande observationer för att 
studera icke verbala 
kommunikations beteenden. 

Personer med demens använder 
icke verbalt språk på ett  
meningsfullhet sätt för andra att 
förstå och ett sätt att visa sitt 
”själv” på. 
 Fysisk kontakt och närhet 
användes för att upprätthålla  
och bibehålla en konversation, 
Icke verbal kommunikation 
användes för att kompensera för 
en förlorad förmåga att verbalt 
kommunicera. 
Att använda grimaser var ett sätt 
att kompensera för verbal 
förlust och fortfarande kunna 
delta i konversation, vilket 
visade på en ”känsla av själv”. 
Ickeverbal kommunikation var 
ett sätt att delta. Kroppsspråk 
och kroppspositioner var ett 
annat sätt att vara deltagande i 
konversation. 

5. Titel: Toward a theory of Vårdvetenskaplig, filosofisk Två syften framstår med Utgångsläget för den litteratur Tio punkter som upprätthåller 
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dementia care: ethics and 
interaction.  
Författare: Kitwood T
Tidskrift: The Journal Of 
Clinical Ethics
Årtal: 1998 

Patientperspektiv 
Kvalitativ 

artikeln:  
Att skapa en grund till etik inom 
demensvård.  
Att se på den gränsdragning 
som Väst har satt upp mellan 
etik och estetik.   
Att skapa ny grund för 
förståelse av det rätta, det goda, 
det sanna och det vackra. 

baserade analysen är tre 
vinjetter från vård av personer 
med demens. 

människovärdet i demensvården 
och några punkter som sänker 
värdet på människan. De 
positiva är: 
Igenkännande, 
förhandlingsstrategi, samarbete, 
lek, beröring, firande, 
avslappning, bekräftelse, 
holding- hålla, underlättande. 
De negativa är : 
Svek, omyndigförklarande, 
skrämsel, sätt etikett på ngn, 
stigmatiserande, köra över, 
ogiltigförklarande, förvisning/ 
bannlysning, objektifiering, 
ignorering, straffa, förvägra, 
beskylla, avbryta, förlöjliga, 
nedvärdera. 

6. Titel: The person of the 
voice: narrative identities in 
informed consent.
Författare: McCormack B
Tidskrift: Nursing Philosophy
Årtal: 2002 

Vårdvetenskap: 
Patientperspektiv 
Kvalitativ 

Att undersöka om  ombuds 
samtycke är etiskt riktigt vid 
beslutsfattande för/om personer 
med demens. Syfte är också att 
hitta alternativa sätt till ombuds 
samtycke. 

Fallbeskrivning från ett 
handledningstillfälle mellan ssk 
och handledare (författaren). 

Man kan inte ta för givet att 
personer med demens inte kan 
delta i  beslutsfattande. Genom 
berättandet kan man få pat. att 
medverka i beslutsfattande. En 
berättande identitet uppstår 
genom strävan efter att förstå 
personens känslor, vårdarens 
självkännedom och att 
reflektera över och ta med 
kunskapen till nya situationer. 
Vi blir mer öppna för hur 
personen aktivt deltar i beslut 
om sitt liv när vi ger dem 
möjligheten.  

7. Titel: Dignity in dementia: 
Person-centered care in 
community. 

Socialt perspektiv:  
Anhörig- och vårdarperspektiv 
Kvalitativ 

Att undersöka den läro- och 
utvecklingsprocess som kan bli 
resultatet av att vårda personer 
med demenssjukdom i en 
samverkande relation. 

Porträtt av tre ”icke- 
familjevårdare” . 
Intervjuer, dagböcker, vårdares 
noteringar.  
 

Genom nyfikenhet, värdighet 
och kreativitet fick personen 
bekräftelse och upplevde 
värdighet, vilket även 
”vårdarna” fick genom sitt sätt 
att agera. 
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Bilaga 2 

Författare: McIntyre, M. 

Tidskrift: Journal of aging 
studies  

Genom att vi utvecklar vår 
förmåga att förstå personer med 
demens kan vi utveckla 
mänsklighetens förmåga att vara 
i relation med varandra. Det kan 
också lära oss att leva med 
demenssjukdom och lära från 
personer med demens. 

Årtal: 2003 

 

8. Titel: Preservation of self in 
people with dementia living in 
residential care: A socio-
biographical approach. 
Författare: Surr, C.A. 
Tidskrift: Social Science & 
Medicine 

Årtal: 2006 

Socialt perspektiv,  
Patientperspektiv 
Kvalitativ 

Att undersöka relevansen av en 
sociobiografisk teori om”själv” 
för personer med demens 
boende på servicehus 

Intervjuer med 14 personer med 
demens boende på servicehus. 

Resultatet visar att relationen till 
familj, andra boende och 
personal är viktig för att 
upprätthålla ett själv.  Sociala 
roller, att vara en del av en 
familj, att bry sej om andra och 
att få vård var det som 
bibehåller ett själv. 
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Bilaga 3 
Art. Vilka vårdhandlingar leder till god vård Vilka vårdhandlingar  leder till 

dålig vård 
Vilken syn har 
vårdpersonalen på patienten 

Patientens upplevelse av den 
vård som erbjuds 

Anmärkningar 

1. 
  

Aktivteter tillsammans, ge möjlighet till 
val och självständighet 
 
 
 
 

Dålig stimulans, få aktiviteter, få 
valmöjliheter. Liten inverkan på 
rutiner och struktur, ensamma  

Uppgifts-, sak- och 
organisationsorienterade 
Dagvården : 
Personcentrerade  
Samhällssyn: Inkompetenta, 
oförmögna till egna beslut 

Maktobalans. Miljön bra, 
träffa andra, gillade personal, 
valmöjligheter, Vågar klaga, 
självständighet. Närstående: 
liten kunskap. Trodde att 
deras anh.hade det bra, 
tacksamma 

Minskad:självständighet, 
kontinens, värdighet, 
minne, 
kommunikationsförmåga, 
självkänsla. Närstående: 
Hjälplöshet, okänd, 
Personlighetsförändring, 
Svårt att kommunicera. 

2. Ses som person, lyssnar,  Värdighet, 
frihet att välja,känsla av att vara nyttig, 
lita på mej, bryr mej om, beröring. ge 
självförtroende, miljön inger hopp, känna 
igen ting, spegling, närhet 

Att bli fråntagen frihet och 
valmöjligheter ger en känsla av 
ett förlorat personhood, att bli 
identifierad som ett ting 
 

Ser den unika människan, 
hjälpa personen att klara 
livets svårigheter, se de 
egna förmågorna, pat. egen 
identitet. 

Hopp för att kunna vara 
människa, leva livet, 
upprätthålls i 
kommunikation i det sociala 
livet.  

Identifiera processen av 
att införliva hopp hos 
kognitivt handikappade 
äldre  

3. Känna sej behövd, uppskattad, inbjudas 
till att delta i samtal, aktiviteter, 
vårdarnas och medboendes kvaliteter 
viktiga, någon att prata med  

Oordning, personalen invaderar 
patientens utrymme, gör fel 
saker, pratar strunt. 
Restriktioner, inlåst, 
överbeskyddad, lämnas ensam, 
saknar  rutiner. 

Sakorienterade enligt 
patienterna 

Glömt om deras kära var 
levande/döda. Tappat 
meningen, kände sej tomma, 
vill ha ngt att  
 

 

4. Beröring, kroppspositionering, grimaser  
-  signaler på att vilja delta/deltagande. 
såg ut som om han deltog Personalen kan 
använda ickeverbal kommunikation att 
beskriva något, deltagande för dem som 
har svårt med språket. När patienten 
deltog ickeverbalt/ verbalt var ansiktet 
levande annars uttryckslöst. Utveckla 
icke verbal kommunikation. 

Att inte se den ickeverbala 
kommunikationen hindrar pat. 
möjlighet till deltagande. Pat. 
blir maktlös, ignoreras eller 
nedvärderas pga att de inte kan 
kommunicera verbalt 

  Att studera icke verbala 
kom.beteenden. Patienter 
med demens kan vara 
aktiva, kreativa och 
förstå meningen i ett 
sammanhang till trots för 
ett förlorat språk 
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Bilaga 3 
5. Visa igenkännande, samarbetar, leker, 

ger beröring, firar tillsammans,erbjuder 
avslappning,  bekräftelse, härbärgera 
känslor, hålla om, underlätta. Att anta att 
agerandet är meningsfullt, göra ett försök 
att förstå. 

Sviker, omyndigförklarar, 
skrämmer, sätt etikett på pat., 
stigmatiserar, kör över, ogiltig-
förklarar, förvisar, objektifierar, 
ignorerar, straffar, förvägrar, 
beskyller, avbryter, förlöjligar, 
nedvärderar. 

Som en person, en 
medmänniska, som en 
jämnlik person 
 
Som en icke person 

Kränkt av för snabb 
information. 
Kränkt och arg av att bli 
tillrättavisad, patienten  
övergiven, ropade efter 
hjälp,  
att bli sedd som en unik 
person 

Tre vinjetter från vård av 
personer med demens.  
 

6. Se den autentiska personens tankar och 
känslor bakom den rationella förståelsen. 
Tolka  och återtolka pat uttryck och 
beteenden. Vårdaren förstår sina egna 
känslor, gör en relevant handling med en 
framtida plan. Berättelsen ett 
kraftredskap 

Ombud agerar ofta utifrån egen 
erfarenhet, uppfattning  
Ombud/anhöriga/vårdpersonal 
har svårt att skilja på sina egna 
känslor och patientens. 

Det finns en dominerande 
syn att personer med 
demens är oförmögna att ta 
beslut och att välja fritt. 
 
 

Att bli sedd som någon som 
kan ta beslut 

Ett handledningstillfälle, 
att  undersöka om  
ombuds samtycke är 
etiskt riktigt vid besluts-
fattande 

7. Nyfikenhet, värdighet och kreativitet Ha 
tid, vara avslappnad,  Ögonkontakt, visa 
respekt, tålamod, kalla vid namn, vårda 
på  naturligt sätt,  bekräfta unikheten, 
stärka personen -kvaliteten i relationen, 
fri uppmärksamhet. Närvaro - möte, 
ansvar att upprätthålla kvaliteten i 
relationen är vårdarens. Socialt ansvar för 
demens gör problemet socialt  

Att benämna patienten som 
offer,  någon som behöver vård 
och på andra sidan hjälpare, 
vårdare,  räddare, ger inte 
ömsesidighet. 

En syn speglar en delning 
mellan de kognitivt intakta -
de skadade/ otillräkneliga. 
Uppgiftsorienterade-, 
symtom- och medicinskt-
orienterade gör att vi 
misslyckas med att vara 
med personen 

Patient och anhöriga 
upplever en social 
stigmatisering och isolering. 
Förlägenhet och skam pga 
minneshandikapp 
Ensamhet  

Att undersöka  läro- och 
utvecklingsprocessen av 
att vårda personer med 
demenssjukdom i en 
samverkande relation. 
Genom att förstå  kan vi 
lära oss att leva med 
demenssjukdom. 
 

8. Relation med personal gav stöd för 
självkänslan men kunde också 
underminera den. Historie berättande 
visade att de kunde återkalla sitt liv i 
dåtid och nutid, de kunde presentera sej 
på ett sätt som inbegrep hela deras liv 
vilket gav en biografisk kontinuitet av 
personen. Deras historier relaterade ofta 
till händelser av förluster eller stora 
händelser i livet. 

En negativ relation till 
personalen leder till utanförskap 
och isolering, maktlöshet, 
ignorering vilket underminerar 
självkänslan 
 

En positiv relation personal 
-patient  gav en känsla av 
säkerhet, 
vänskap/tillgivenhet vilket 
stärker självkänslan. En 
negativ relation till 
personalen ger utanförskap, 
isolering, maktlöshet och 
ignorering och 
underminerar självkänslan. 

Anhöriga gav igenkännande, 
tillgivenhet, positiv respons. 
Relation till andra -kände sej 
speciella. Roller - ha varit 
någon, ha bidragit. Vara 
älskad, stolt förälder –gav 
självkänsla. Förlust av roller 
förminskar självkänslan. 
Beroende, utmanande för 
självkänslan - för andra 
önskvärt. 

Intervjuer med 14 
personer med demens 
boende på servicehus för 
att  undersöka relevansen 
av en teori om 
bevarandet av självkänsla 
för personer med demens 
boende på servicehus. 
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